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φο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των 
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ) με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστή-
ματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) από το Δ.Σ. του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Για τις 
περιφερειακές ενότητες στις οποίες δεν υπάρχει εγκε-
κριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
(ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου της υπογεγραμμένης 
σύμβασης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του διαχειρι-
στή των ΑΕΚΚ για τη διασφάλιση της διαχείρισης των 
παραγόμενων ΑΕΚΚ και για τη συνεργασία του με ΣΣΕΔ 
ΑΕΚΚ σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης των οικοδομικών 
εργασιών εγκριθεί η λειτουργία του στην αντίστοιχη Πε-
ριφερειακή Ενότητα.»

Άρθρο 52

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται 

Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής 

Κλίμακας - Τροποποίηση του τίτλου και της 

περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30

του ν. 4495/2017

Στον τίτλο του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) 
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη». Στο 
τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του ιδίου άρθρου προστί-
θενται οι λέξεις «επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδου» 
και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 30
Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται
Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών
Μικρής Κλίμακας - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση ερ-
γασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την 
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την 
περιοχή ή το κτίριο:

α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επι-
σκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επι-
σκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή 
αντικατάστασης δαπέδων,

β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευ-
ές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του 
κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη 
μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατό-
μων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπε-
ριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του 
άρθρου 27 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),

γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλι-
δωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων 
χωρίς χρήση ικριωμάτων,

δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική 
αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,

ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφω-
μάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,

στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς 
χρήση ικριωμάτων,

ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 
0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,

η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων 
αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρή-

σης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας 
επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους 
κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, 
ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμι-
στές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση 
συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμό-
τητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων 
σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012,

θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με 
τις παρ. 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,

ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστη-
μάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή 
τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτε-
ρικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριω-
μάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση 
κατοίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών 
ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών 
κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμι-
νάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς 
χρήση ικριωμάτων,

ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, 
όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και 
αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και 
τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών 
και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, 
εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυ-
μάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους 
χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις κα-
πνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γη-
πέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση 
κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική 
άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέρο-
ντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας, και με την 
προϋπόθεση ότι αποτελούν ανεξάρτητες, μεμονωμένες 
κατοικίες με αυτοτελή φέροντα οργανισμό,

ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκί-
αστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους 
χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν 
απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην 
περιοχή,

ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ρά-
μπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους 
οικοπέδων και γηπέδων,

ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, 
προστεγασμάτων και τεντών,

ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την 
προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακά-
λυπτου χώρου,

ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό 
έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυ-
φου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα 
και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής 
φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορ-
ροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας 
μέτρησης των υψομέτρων,

user
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ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημι-
ουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους 
έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βά-
θους έως ένα (1.00) μ.,

ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρι-
κού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός 
ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
προδιαγραφές,

ικ) φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για 
ισχύ συστημάτων έως και 100kW,

κα) κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο 
σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του 
αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς 
και οι κατασκευές των συνοδών έργων εντός κάθε τύπου 
και κατηγορίας υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος 
Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας, υφισταμένων ή νέων, που σε κανένα σημείο δεν 
υπερβαίνουν τα 0,50 μ. από την τελικά διαμορφωμένη 
στάθμη εδάφους και για τις οποίες διατίθεται στατική 
μελέτη εγκεκριμένη από τον φορέα υλοποίησης,

κβ) κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και 
τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, 
χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχημα-
τιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατά-
σταση.

Πριν την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, συντάσ-
σεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου 
μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ότι στην 
περιοχή του ακινήτου για τις παραπάνω εργασίες δεν 
απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα. Σε περίπτωση 
που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογι-
κά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου με τις παραπάνω 
εγκρίσεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποι-
ούνται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση 
άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.»

Άρθρο 53

Αρμόδια όργανα χορήγησης πράξεων εκτέλε-

σης οικοδομικών εργασιών - Προσθήκη παρ. 4 

στο άρθρο 31 του ν. 4495/2017

Προστίθεται η παρ. 4 στο άρθρο 31 του ν. 4495/2017 
(Α΄ 167), το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των διοικητικών 
πράξεων, που σχετίζονται με την εκτέλεση οικοδομι-
κών εργασιών, είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) 
των δήμων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδικές 
διατάξεις.

2. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν κοινής πρότασης 
από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Εσωτερικών, ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη λειτουρ-
γία και οργάνωση των Υ.ΔΟΜ., καθώς και τα κριτήρια για 
την κατ’ ελάχιστον στελέχωση αυτών. Για την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας εκκλησιαστικών ακινήτων των νομι-
κών προσώπων του ν. 590/1977 (Α΄ 146) εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 32.

3. Προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας 
από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανο-
νισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, όπου αυτό προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις, αποτελεί η διαβίβαση σε αυτήν ελεγ-
μένου και θεωρημένου σχετικού τοπογραφικού από την 
οικεία Υ.ΔΟΜ.. Η ίδια διαδικασία ισχύει και στην περίπτω-
ση χορήγησης προέγκρισης από την προαναφερθείσα 
Διεύθυνση.

4. Προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε 
περιοχή εκτός Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρα-
τηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) από τη Γενική Διεύθυνση 
Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, όπου αυτό προβλέπεται από τις κείμε-
νες διατάξεις, αποτελεί η διαβίβαση σε αυτήν ελεγμένου 
και θεωρημένου σχετικού τοπογραφικού από την οικεία 
Υ.ΔΟΜ., εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από το 
σχετικό αίτημα. Σε περίπτωση άπρακτης της προθεσμίας 
των είκοσι (20) ημερών εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 
στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4608/19 (Α΄ 66).»

Άρθρο 54

Προέγκριση οικοδομικής άδειας - 

Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 5, 6

και 7 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017

Στον τίτλο του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) 
προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη», οι παρ. 
1, 5,και 6 του ιδίου άρθρου τροποποιούνται και το άρθρο 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 35
Προέγκριση οικοδομικής άδειας -
Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδο-
μικής άδειας είναι υποχρεωτική για τις κατηγορίες ένα 
(1) και δύο (2) του άρθρου 36 και προαιρετική για την 
κατηγορία τρία (3) του ιδίου άρθρου.

Η διαδικασία προέγκρισης άδειας αναθεώρησης είναι 
υποχρεωτική, εφόσον αφορά σε μεταβολή των πολεο-
δομικών μεγεθών κάλυψης, δόμησης και όγκου.

2. Κατ’ εξαίρεση, η προέγκριση οικοδομικής άδειας 
είναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:

α) σε νεοαναγειρόμενα κτίρια με επιφάνεια που προ-
σμετράται στη δόμηση μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων 
(3.000) τ.μ. και προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια με συ-
νολική προκύπτουσα επιφάνεια προσμετρούμενη στη 
δόμηση μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ.,

β) όπου προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας 
από άλλες υπηρεσίες, πλην της Υπηρεσίας Δόμησης 
(Υ.ΔΟΜ.), η προέγκριση δόμησης είναι υποχρεωτική και 
χορηγείται από την οικεία Υ.ΔΟΜ.,

γ) για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστά-
σεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής 
σημασίας ή και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως 
προς τους όρους δόμησης, καθώς και στις περιπτώσεις 
κτιρίων επιφάνειας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) τ.μ.

3. Η προέγκριση εκδίδεται αποκλειστικά από την οι-
κεία Υ.ΔΟΜ., εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από 
ειδικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτήν, το τοπο-
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νου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά ΑΧ35% και 
αριθμού των κτιρίων που δημιουργούνται μικρότερου 
του Β/2 και ίσο με τη μικρότερη προκύπτουσα ακέραιη 
μονάδα με ελάχιστο το ένα.

Στην περίπτωση, αυτή απαγορεύεται η διαμόρφωση 
τυφλών όψεων των κτιρίων με κατάλληλη χωροθέτησή 
τους στο οικόπεδο.

η. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρι-
κού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, είναι δυνατή η έγκριση 
της γενικής διάταξης και ογκοπλαστικής διαμόρφωσης 
κτιρίων σε οικόπεδα ελάχιστου εμβαδού 3.000 τ.μ., 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου, 
με προϋπόθεση την τήρηση του ισχύοντος συντελεστή 
δόμησης της περιοχής, ο οποίος πρέπει να είναι του-
λάχιστον 1,6 και του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους 
κτιρίων που ορίζεται με τον παρόντα νόμο. Η διάταξη 
ισχύει και για την υλοποίηση μελέτης που έχει βραβευθεί 
σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ανεξαρτήτως εμβαδού του 
οικοπέδου.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις απαγορεύεται η διαμόρ-
φωση τυφλών όψεων των κτιρίων με κατάλληλη χωρο-
θέτησή τους στο οικόπεδο.

2. Η απόδοση σε κοινή δημόσια χρήση γίνεται με 
συμβολαιογραφική πράξη, η οποία υποβάλλεται στην 
αρμόδια υπηρεσία δόμησης πριν από την έκδοση της 
άδειας δόμησης, ενώ σε κάθε περίπτωση, το απομειού-
μενο οικόπεδο πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της 
κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής. Με προεδρικό δι-
άταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να καθορίζεται η 
διαδικασία απόδοσης σε κοινή χρήση, καθώς και κάθε 
άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 1 και της 
παρούσας.»

Άρθρο 103

Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση 

και βελτίωση της ποιότητας ζωής με 

απομείωση καθ’ ύψος υφιστάμενων κτιρίων - 

Προσθήκη του άρθρου 10Α στον ν. 4067/2012

Στον ν. 4067/2012 προστίθεται το άρθρο 10Α (Α΄ 79) 
ως εξής:

«Άρθρο 10Α
Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση
και βελτίωση της ποιότητας ζωής με απομείωση
καθ’ ύψος υφιστάμενων κτιρίων

1. Σε περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων που δεν είναι 
κηρυγμένα ως διατηρητέα και βρίσκονται εντός σχεδί-
ου πόλεως στις γεωγραφικές περιφέρειες των δήμων, οι 
οποίοι είχαν κατά την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυ-
σμό μεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, 
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, και οι οποίοι είχαν κατά την πιο πρόσφα-
τη απογραφή πληθυσμό μεγαλύτερο των είκοσι πέντε χι-
λιάδων (25.000) κατοίκων, γ) των οικισμών με πληθυσμό 
μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, 
σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσμού 
και δ) σε περιοχές που προσδιορίζονται από το Ειδικό 

Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό ή από Περιφε-
ρειακά Χωροταξικά Πλαίσια ως «περιοχές ελέγχου» ή 
«ανεπτυγμένες περιοχές», παρέχεται κίνητρο για την κα-
τεδάφιση ενός ή περισσότερων από τους ανώτερους 
ορόφους κτιρίου κύριας χρήσης ή και του συνόλου του 
κτιρίου, το οποίο συνίσταται στην αύξηση του επιτρεπό-
μενου συντελεστή δόμησης του οικοπέδου αντίστοιχη 
με το 25% του εμβαδού των αποσυρόμενων ορόφων, 
σε συνδυασμό, αν απαιτείται, με αύξηση του ποσοστού 
κάλυψης, σε επίπεδο επαρκές για την κατά πλάτος επέ-
κταση υφιστάμενου ή ανέγερση νέου κτιρίου στο ίδιο 
οικόπεδο, εμβαδού ίσου με αυτό των αποσυρόμενων 
ορόφων πλέον του προκύπτοντος από την ποσοστιαία 
αύξηση του συντελεστή δόμησης. Η κάλυψη δεν μπο-
ρεί να υπερβεί την υφιστάμενη κατά ποσοστό ανώτερο 
του 90% αυτής. Το κίνητρο παρέχεται με απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Συμ-
βουλίου Αρχιτεκτονικής.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 λαμβάνονται υπόψη 
ιδίως τα κριτήρια του σημαντικού οφέλους του πολιτι-
στικού περιβάλλοντος, όπως η αποκατάσταση της θέας 
προς σημαντικά μνημεία, της μείωσης του φαινομένου 
θερμικής νησίδας ή της οπτικής συνοχής της περιοχής, 
στην οποία βρίσκεται το αποσυρόμενο μερικώς κτίριο 
από την άποψη, ιδίως, του περιγράμματος στον ορίζοντα 
(sky line) ή και της μορφολογικής συνοχής του πολεοδο-
μικού συνόλου σε επίπεδο δρόμου ή γειτονιάς».

Άρθρο 104

Επιφάνειες που δεν προσμετρώνται στον 

συντελεστή δόμησης, το ποσοστό κάλυψης 

και τον συντελεστή όγκου - Τροποποίηση των 

άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 4067/2012

Οι περ. γ΄, δ΄, ε΄, η΄, θ΄, ι΄, ια΄, ιβ΄, ιγ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιθ΄, κ΄, 
κα΄, κβ΄, κδ΄, κζ΄, κθ΄, λ΄ και λα΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 
του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) τροποποιούνται, προστίθεται η 
περ. λβ΄ και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11
Συντελεστής δόμησης

1. Κατά τη θέσπιση ή μεταβολή όρων δόμησης ο συ-
ντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται αριθμητι-
κά. Συντελεστές δόμησης που προκύπτουν έμμεσα από 
διατάξεις προγενέστερες της δημοσίευσης του νόμου 
αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου καθοριστούν 
αριθμητικά.

2. Ο συντελεστής δόμησης που εφαρμόζεται σε οι-
κόπεδο με πρόσωπο σε περισσότερους κοινόχρηστους 
χώρους, για τους οποίους ισχύουν διαφορετικοί συντελε-
στές, είναι ο λόγος του αθροίσματος των γινομένων του 
μήκους κάθε προσώπου του οικοπέδου επί τον αντίστοι-
χο συντελεστή δόμησης προς το άθροισμα των μηκών 
των προσώπων.

3. Σε συνιδιόκτητα οικόπεδα με κάθετη ή οριζόντια 
ιδιοκτησία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του 
ν. 1024/1971 (Α’ 232) και έχει εκδοθεί άδεια πριν από τη 
μεταβολή γενικών ή ειδικών διατάξεων που αφορούν 
την επιτρεπόμενη δόμηση, προκειμένου για έκδοση 
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άδειας δόμησης ο κάθε συνιδιοκτήτης χρησιμοποιεί το 
ποσοστό δόμησης που του αναλογεί σύμφωνα με το 
συντελεστή δόμησης που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης 
της άδειας δόμησης.

4. Για τον υπολογισμό της μέγιστης επιτρεπόμενης δό-
μησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα οικόπεδο 
πολλαπλασιάζεται η επιφάνειά του επί τον συντελεστή 
δόμησης που ισχύει.

5. Στο συντελεστή δόμησης προσμετρώνται:
α. Οι επιφάνειες των στεγασμένων και κλειστών από 

όλες τις πλευρές χώρων του κτιρίου.
β. Οι επιφάνειες των μη θερμαινόμενων στεγασμένων 

χώρων που διαθέτουν τουλάχιστον μία ανοιχτή πλευρά 
προς οποιονδήποτε ανοιχτό χώρο του οικοπέδου ή του 
κτιρίου και το μήκος του ανοίγματος είναι μικρότερο 
του 35% του συνολικού μήκους του περιγράμματος του 
χώρου αυτού.

γ. Οι επιφάνειες των υπογείων οποιασδήποτε άλλης 
χρήσης εκτός αυτών που ορίζονται στην παρ.6.

δ. Οι επιφάνειες των ανοικτών εξωστών και ανοικτών 
ημιυπαίθριων χώρων, όταν η συνολική επιφάνεια των 
χώρων αυτών έχει ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της 
επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί.

6. Στο συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται:
α. Οι επιφάνειες των ανοιχτών εξωστών και ανοικτών 

ημιυπαίθριων χώρων, όταν η συνολική επιφάνεια των 
χώρων αυτών έχει ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 40% 
της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπε-
δο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των ανοιχτών ημιυ-
παίθριων χώρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % της 
επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί.

β. Οι υπέργειοι χώροι στάθμευσης σε κτίρια αμιγούς 
χρήσης στάθμευσης αυτοκινήτων.

γ. Οι προσβάσιμες και μη προσβάσιμες επιφάνειες του 
ισογείου και οι προσβάσιμες και μη προσβάσιμες επιφά-
νειες των ορόφων, οι οποίες προκύπτουν από εσοχές στο 
σώμα του κτιρίου ανεξάρτητα από τις διαστάσεις τους.

δ. Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον 
κτιριοδομικό κανονισμό, ανά κτίριο ή ανά τμήμα κτιρίου 
αυτοτελούς λειτουργίας, κοινόχρηστων κλιμακοστασίων 
συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων, των πλατύ-
σκαλων, των διαδρόμων και των χώρων αναμονής ατό-
μων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, και για 
επιφάνεια έως 30 τ.μ. ανά επίπεδο (όροφο, πατάρι) και 
ανά κλιμακοστάσιο και 40 τ.μ. στο επίπεδο της εισόδου 
του κτιρίου που διαθέτει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Σε περίπτωση προσθήκης σε νομίμως υφιστάμενα 
κτίρια που έχουν υπόλοιπο δέκα (10) τουλάχιστον τ.μ., 
καθώς και σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτων 
κατασκευών σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία δύναται να 
ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος, το σύνολο των 
επιφανειών του υπάρχοντος κλιμακοστασίου σύμφωνα 
με τα προαναφερθέντα μεγέθη και με την προϋπόθεση 
ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν υλοποιηθεί πριν τις 
28.7.2011.

Στην έννοια των κοινόχρηστων κλιμακοστασίων συ-
μπεριλαμβάνονται και τα κλιμακοστάσια ειδικών κτιρίων, 
όπως γραφεία, τουριστικά καταλύματα, ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών.

ε. Η επιφάνεια έως 25 τ.μ. ανά επίπεδο (όροφο, πα-
τάρι, σοφίτα) και ανά κλιμακοστάσιο σε κάθε αυτοτελή 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των 
πλατύσκαλων, των διαδρόμων και των χώρων αναμο-
νής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.

Σε προσθήκες σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια της πα-
ρούσας περίπτωσης που έχουν υπόλοιπο συντελεστή 
δόμησης, καθώς και σε περίπτωση νομιμοποίησης αυ-
θαιρέτων κατασκευών σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία 
δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος, το 
σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιμακοστα-
σίου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μεγέθη και με 
την προϋπόθεση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν 
υλοποιηθεί πριν τις 28.7.2011.

στ. Η επιφάνεια έως και δύο ανοικτών κλιμακοστασίων 
εφόσον εξυπηρετείται στάθμη ορόφου έως 7,50 μ. από 
το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στη θέση αυτή.

ζ. Κλίμακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ’ εφαρ-
μογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονι-
σμού πυροπροστασίας, με τις ελάχιστες διαστάσεις τους.

η. Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως 
διαστάσεων, τουλάχιστον 0,50 τ.μ. για τη συλλογή και 
εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, κα-
θώς και η επιφάνεια αιθρίων και όλων των διαμπερών 
μη προσβάσιμων ανοιγμάτων που προκύπτουν από 
την αρχιτεκτονική λύση (εντός των οποίων μπορούν 
να περιλαμβάνονται υδάτινα στοιχεία ή/και φυτεμένες 
επιφάνειες) ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί 
ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, όπως καμινάδες 
εξαερισμού, για τον δροσισμό του κτιρίου. Επιπλέον, 
η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως δι-
αστάσεων, τουλάχιστον 1,50 τ.μ., που λειτουργούν ως 
φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα για φω-
τισμό ή δροσισμό του κτιρίου. Οι παραπάνω χώροι δεν 
συμβάλλουν στις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και 
αερισμού των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου. Σε αυ-
τούς επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων 
στην παρ. 3 του άρθρου 15 και στην περ. α της παρ. 2 του 
άρθρου 13, η υποβάθμιση της διαμορφωμένης στάθμης 
του ακαλύπτου χώρου των χώρων αυτών στο εσωτερικό 
του κτιρίου έως τη στάθμη του δαπέδου οποιουδήποτε 
υπογείου.

θ. Οι υπόγειοι όροφοι και οι επεκτάσεις τους σύμφωνα 
με το άρθρο 17 για :

i. την εξυπηρέτηση χώρων στάθμευσης ανεξάρτητα 
κτιρίων,

ii. τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις απαραίτητες για 
τη λειτουργία του κτιρίου και την υποστήριξη του ενερ-
γειακού σχεδιασμού του κτιρίου,

iii. τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις για τη διαχείριση 
και εξοικονόμηση νερού,

iv. τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις ΑΠΕ,
v. τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις μονάδων Συμπα-

ραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδο-
τικότητας (ΣΗΘΥΑ),

vi. υδατοδεξαμενή ή δεξαμενή συλλογής λυμάτων και 
τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις αυτών

vii. πισίνα – μηχανοστάσιο πισίνας ,
viii. λεβητοστάσια, μηχανοστάσια,
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όπως ορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς που τις 
διέπουν.

ι. Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος επιφά-
νειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο (κά-
λυψη κτιρίου), προοριζόμενος για βοηθητικές χρήσεις, 
με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο 
δεν υπερβαίνει το 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του 
εδάφους. Ο όροφος αυτός δύναται να έχει κύρια χρήση 
στο σύνολό του ή μερικώς, εφόσον αποτελεί λειτουργικό 
προσάρτημα αυτοτελούς κατοικίας ή κατοικιών και προ-
σμετρηθεί το 50% της επιφάνειας του χώρου της κύριας 
χρήσης στον σ.δ. (στον υπολογισμό αυτό δεν συμπερι-
λαμβάνονται βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτηση 
του υπογείου της κατοικίας όπως αποθήκες, χώροι υγι-
εινής, σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, 
ανελκυστήρες). Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν οι 
απαιτήσεις περί φυσικού φωτισμού και αερισμού.

Στις περιπτώσεις κτιρίων κατοικιών που έχουν κύρια 
χρήση στον υπόγειο όροφο μπορεί να κατασκευάζεται 
επιπλέον ένας ή περισσότεροι υπόγειοι όροφοι προ-
οριζόμενοι για βοηθητικές χρήσεις, όπως αποθήκες, 
χώροι υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, κλι-
μακοστάσια, ανελκυστήρες,. Η μέγιστη επιφάνεια των 
παραπάνω βοηθητικών χρήσεων ισούται με εκείνη που 
καταλαμβάνει το κτίριο (κάλυψη κτιρίου) και δύνανται 
να τοποθετούνται και σε επεκτάσεις υπογείων σύμφωνα 
με το άρθρο 17.

Το λεβητοστάσιο και η αποθήκη του επιτρέπεται να 
βρίσκονται κατ’ επέκταση του υπογείου χώρου κύριας 
χρήσης κατοικίας, αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο πυ-
ροδιαμέρισμα και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο χώρο 
του οικοπέδου ανεξάρτητη του υπολοίπου χώρου του 
υπογείου.

ια. Στα ειδικά κτίρια και κτίρια μικτής χρήσης, εφό-
σον κατασκευάζονται στο ισόγειο άλλες χρήσεις εκτός 
κατοικίας, ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με 
εκείνη που καταλαμβάνουν οι άλλες χρήσεις, ποσοστό 
του οποίου μέχρι 50% μπορεί να προορίζεται για κύρια 
χρήση με την προϋπόθεση τήρησης των κανονισμών 
λειτουργίας του, ανεξάρτητα εκπλήρωσης προϋποθέ-
σεων φυσικού φωτισμού - αερισμού. Το υπόλοιπο 50% 
δύναται είτε να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης ο οποίος 
προσμετράται στον σ.δ. (στον υπολογισμό αυτό δεν συ-
μπεριλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέ-
τηση του υπογείου του κτιρίου όπως αποθήκες, χώροι 
υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, κλιμακοστά-
σια, ανελκυστήρες), είτε να διατίθεται αποκλειστικά για 
βοηθητικές χρήσεις (όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής, 
σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελ-
κυστήρες), εφόσον λειτουργικά είναι προσάρτημα των 
χώρων κύριας χρήσης. Οι παραπάνω βοηθητικές χρήσεις 
δύνανται να τοποθετούνται και σε επεκτάσεις υπογείων 
σύμφωνα με το άρθρο 17 και η μέγιστη επιφάνεια των 
παραπάνω βοηθητικών χρήσεων ισούται με εκείνη που 
καταλαμβάνει το κτίριο (κάλυψη κτιρίου).

Για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων χρήσεων της 
ανωδομής μπορεί να κατασκευάζεται επιπλέον ένας 
υπόγειος όροφος προοριζόμενος για βοηθητικές χρή-
σεις, όπως οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο. Η 

μέγιστη επιφάνεια των παραπάνω βοηθητικών χρήσεων 
ισούται με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο (κάλυψη 
κτιρίου) και δύνανται να τοποθετούνται και σε επεκτά-
σεις υπογείων σύμφωνα με το άρθρο 17. Ο όροφος αυ-
τός δύναται να κατανέμεται σε περισσότερους του ενός 
υπογείου ορόφους αρκεί το άθροισμά τους να μην υπερ-
βαίνει την κάλυψη του κτιρίου, με εξαίρεση την περ. ιβ΄.

Το λεβητοστάσιο και η αποθήκη του επιτρέπεται να 
βρίσκεται κατ’ επέκταση του υπογείου χώρου κύριας 
χρήσης, αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα 
και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου 
ανεξάρτητη του υπολοίπου χώρου του υπογείου.

ιβ. 1. Για ειδικά κτίρια, ο πρώτος υπόγειος όροφος κύ-
ριας χρήσης κτιρίου θεάτρου, μουσείου, νοσοκομείου 
ή θεραπευτηρίου, εκπαιδευτηρίου, ξενοδοχείου, ερευ-
νητικού κέντρου, πολυκινηματογράφων, ανεξάρτητα 
εκπλήρωσης προϋποθέσεων φυσικού φωτισμού - αε-
ρισμού, επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει 
το κτίριο, καθώς και αυτής εκτός του περιγράμματος 
της ανωδομής σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 6 του 
άρθρου 17, εφόσον στο εκτός του περιγράμματος τμήμα 
εξυπηρετούνται χώροι στάθμευσης, χώροι μηχανολο-
γικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του κτιρίου ή 
και απαραίτητων για την υποστήριξη του ενεργειακού 
σχεδιασμού του κτιρίου, χώροι για τη διαχείριση και εξοι-
κονόμηση νερού, χώροι για Α.Π.Ε., χώροι για μονάδες 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), χώροι για υδατοδεξαμενή ή δεξαμε-
νή συλλογής λυμάτων, χώροι για πισίνα - μηχανοστάσιο 
πισίνας, χώροι για σάουνα - σπα, αποθήκες, χώροι υγι-
εινής, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες, όπως 
ορίζονται από τους ειδικούς κανονισμούς που διέπουν 
τις εγκαταστάσεις αυτές.

2. Ειδικά για κτίρια προσωρινής διαμονής (τουριστικά 
καταλύματα), υπόγειους χώρους συνολικής επιφάνειας 
έως την πραγματοποιούμενη κάλυψη του κτιρίου για 
χρήσεις εγκαταστάσεων άθλησης όπως τα κολυμβητή-
ρια, γυμναστήρια, σάουνες και οι αίθουσες πολλαπλών 
χρήσεων, καθώς και διαδρόμους επικοινωνίας, κλιμα-
κοστάσια και ανελκυστήρες που βρίσκονται σε υπόγεια 
τμήματα, ανεξαρτήτως θέσης ή στάθμης υπογείου, ακό-
μη και αν εξυπηρετούν συνεπίπεδους χώρους κύριας 
χρήσης, ανεξαρτήτως του εάν πληρούνται οι προϋπο-
θέσεις του φυσικού φωτισμού αερισμού.

3. Ειδικά για κτίρια βιομηχανίας - βιοτεχνίας και:
i. οι βάσεις έδρασης του μηχανολογικού εξοπλισμού, 

δεξαμενές και μεταλλικές εν γένει κατασκευές για την 
στήριξη ταινιοδρόμων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μεταλλικές κατασκευές, όπως στέγαστρα, μη περίκλει-
στα υπόστεγα, φορείς στήριξης ή προστασίας μηχανο-
λογικού εξοπλισμού, υπόγεια τούνελ καλωδίων,

ii. τα SILO εφόσον πρόκειται για μηχανολογικό εξοπλι-
σμό και όχι για κατασκευές από σκυρόδεμα,

iii. υποσταθμοί ρεύματος, ΚΑΦΑΟ,
iv. στέγαστρα προφύλαξης μηχανολογικού εξοπλι-

σμού,
v. φυλάκια στην είσοδο της εγκατάστασης.
ιγ. Ενιαίος χώρος στάθμευσης στεγασμένος μέγιστου 

ύψους 2,60 μ., ανοιχτός από όλες τις πλευρές, σε θέση 
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εκτός της επιφάνειας του προκηπίου και σε επαφή με τα 
πλάγια ή πίσω όρια του οικοπέδου, με μήκος μικρότερο 
ή ίσο με το 1/2 του μήκους των πλευρών στις οποίες 
εφάπτεται και εφόσον εξασφαλίζεται η υποχρεωτική 
φύτευση. Όταν ο ενιαίος χώρος στάθμευσης φυτεύεται 
πάνω από την πλάκα του, σε ελάχιστο πάχος εδάφους σα-
ράντα (40) εκατοστών, προσμετράται στον υπολογισμό 
της φύτευσης. Στο μέγιστο ύψος του παραπάνω χώρου 
δεν συμπεριλαμβάνεται το ελάχιστο πάχος εδάφους, 
όταν φυτεύεται.

ιδ. Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) με συνολικό καθαρό 
εμβαδόν (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί 
τοίχοι τους) μικρότερο ή ίσο του 25% της δόμησης του 
κτιρίου, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο, χω-
ρίς να δημιουργούν ανεξάρτητη ιδιοκτησία και εφόσον 
ο χώρος κάτω από αυτόν διασφαλίζει προϋποθέσεις 
ύψους χώρου κύριας χρήσης. Εσωτερικοί εξώστες (πα-
τάρια) σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε νομίμως 
υφιστάμενα κτίρια που έχουν υπόλοιπο συντελεστή 
δόμησης, με συνολικό καθαρό εμβαδόν (χωρίς να συ-
μπεριλαμβάνονται οι εξωτερικοί τοίχοι τους) μικρότερο 
ή ίσο του 25% της επιτρεπόμενης δόμησης, σύμφωνα με 
τους όρους δόμησης που ισχύουν κατά το χρόνο έκδο-
σης της άδειας δόμησης προσθήκης. Στον υπολογισμό 
των παραπάνω ποσοστών των εσωτερικών εξωστών 
δεν προσμετράται η κλίμακα ανόδου και οι διάδρομοι 
προς αυτούς.

ιε. Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο του 
1/2 του χώρου του υποκείμενου ορόφου με τον οποίο 
συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτη-
το όροφο. Ως υποκείμενος όροφος νοείται η συνολική 
επιφάνεια της κάτοψης συμπεριλαμβανομένων των τοί-
χων που την ορίζουν. Εφόσον κάτω από τη σοφίτα υπάρ-
χει πατάρι ως υποκείμενος όροφος νοείται ο όροφος 
κάτω από το πατάρι. Στο συνολικό εμβαδόν των σοφιτών 
δεν προσμετράται η κλίμακα ανόδου προς αυτές με τους 
διαδρόμους της.

ιστ. Οι κατασκευές που ορίζονται στα άρθρα 16, 17 
και 19 με τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται 
σε αυτά, πλην του ηλιακού χώρου.

ιζ. Ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται όταν το κτί-
ριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (πιλοτή) και που 
μπορεί και να εκτείνεται και σε διαφορετικά επίπεδα, 
εφόσον έχει:

i) επιφάνεια τουλάχιστον ίση με το 50% της επιφάνειας 
που καταλαμβάνει το κτίριο,

ii) στάθμη δαπέδου έως 0,50 μ. πάνω ή κάτω (± 0,50 μ.) 
από την οριστική στάθμη εδάφους σε κάθε σημείο του,

iii) ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόμενο για 
χώρο κύριας χρήσης και εφόσον,

iv) υπάρχει λειτουργική σύνδεση όλων των επιπέδων 
όπου εκτείνεται.

Στην παρούσα περίπτωση δεν προσμετρώνται επί-
σης χώροι κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, εισόδων και 
αποθήκης εξυπηρέτησης περιβάλλοντα χώρου επιφά-
νειας έως 40 τ.μ. για κάθε συγκρότημα κλιμακοστασίου.

ιη. Η επιφάνεια της παρόδιας στοάς όπως ορίζεται στο 
άρθρο 22.

ιθ. Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή του θερμομο-
νωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά 

λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία, στο 
σύνολό της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμη-
τική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρ-
μαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι 
(20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρί-
σματα. Τα παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των 
πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής 
γραμμής. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με την 
ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος 
τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική στάθμη 
του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχω-
ρημένου χώρου.

κ. Σε υφιστάμενα κτίρια η επιφάνεια που προκύπτει 
από την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, οι επεν-
δύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή, μεταλ-
λικές και ξύλινες επενδύσεις, καθώς και μαρμαρόπλακες, 
πάχους έως είκοσι (20) εκατοστά πέραν της θερμομόνω-
σης, τα επιχρίσματα, καθώς και η επιφάνεια του πάχους 
παθητικών ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
για διάσταση μέχρι δεκαπέντε (15) εκατοστών, έστω και 
αν δεν τηρούνται οι πλάγιες αποστάσεις Δ ή η οικοδομι-
κή γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου, ακόμη και 
στην περίπτωση που υπάρχει στο ακίνητο υπόλοιπο πο-
λεοδομικών μεγεθών. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτί-
ζεται με τη ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται 
σε ύψος τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική 
στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του 
παραχωρημένου χώρου.

κα. Η επιφάνεια του σεισμικού αρμού που προβλέπε-
ται από τις κείμενες διατάξεις στις όμορες ιδιοκτησίες 
και όπου αυτό επιβάλλεται από τη στατική μελέτη του 
κτιρίου. Η επιφάνεια του σεισμικού αρμού, δύναται να 
εμπεριέχεται στο πάχος της εξωτερικής θερμομόνωσης.

κβ. i. Η επιφάνεια που καταλαμβάνει η περιμετρική 
φέρουσα τοιχοποιία, ή

ii. ο περιμετρικός φέρων οργανισμός και οι τοίχοι 
πλήρωσής του, αμφότεροι από φυσικά ανακυκλώσιμα 
πρωτογενή υλικά, όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη., ή

iii. η επιφάνεια που καταλαμβάνει η μικτή κατασκευή, η 
οποία αποτελείται από φέροντα οργανισμό, μεταλλικό ή 
από οπλισμένο σκυρόδεμα εσωτερικά, από τοίχους πλή-
ρωσης από φυσικά, ανακυκλώσιμα και πρωτογενή υλικά, 
όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη και εξωτερικά περιμετρικά από 
τοιχοποιία (φέρουσα ή μη) από φυσικά ανακυκλώσιμα 
πρωτογενή υλικά, όπως πέτρα, ξύλο, λάσπη, πενήντα 
(50) τουλάχιστον εκατοστών.

Ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό τμήμα της 
παραπάνω κατασκευής δύναται να τοποθετηθεί θερμο-
μόνωση, η οποία δεν προσμετράται στον συντελεστή 
δόμησης.

Η διάταξη εφαρμόζεται σε νέες κατασκευές, συμπερι-
λαμβανονομένων και των υπόσκαφων κτιρίων. Σε περί-
πτωση προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή με φέρουσα 
τοιχοποιία κατά τα ανωτέρω, η φέρουσα τοιχοποιία του 
υφισταμένου κτιρίου προσμετράται στο συντελεστή 
δόμησης.

κγ. Η επιφάνεια στεγασμένης πλατφόρμας ανελκυστή-
ρα οχήματος εμβαδού μέχρι 25 τ.μ.
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θεατών, για την κατασκευή ή τη λειτουργία των οποίων 
απαιτούνται διανοίξεις ή διαμορφώσεις οδών και λοιπά 
συνοδά έργα, οι αρμοδιότητες της έγκρισης κυκλοφορι-
ακών και λοιπών σχετικών τεχνικών και υποστηρικτικών 
μελετών, της έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδών και 
της έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για 
την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή και της κατασκευής 
και επίβλεψης των αντίστοιχων έργων, ασκούνται από 
το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διάταξη 
εφαρμόζεται και επί εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος 
της, αιτήσεων έγκρισης των απαιτούμενων μελετών των 
περιπτώσεων του ανωτέρω εδαφίου.

Στις περιπτώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), οι αρμοδιότητες 
της έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδών και της έκδο-
σης σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για την έκ-
δοση οικοδομικών αδειών ασκούνται από τον Υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών. Η διάταξη του προηγούμε-
νου εδαφίου εφαρμόζεται και επί εκκρεμών, κατά την 
έναρξη ισχύος της, αιτήσεων έγκρισης της υψομετρικής 
μελέτης οδών.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3028/2002 
(Α΄ 153), επιτρέπεται προσαύξηση του μέγιστου επιτρε-
πόμενου ύψους μέχρι ένα (1,00) μ., στις περιπτώσεις στις 
οποίες ισχύει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις :

α) το ισόγειο του κτιρίου χρησιμοποιείται κατά ποσο-
στό 50% τουλάχιστον για στάθμευση οχημάτων,

β) το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (πυλω-
τές) κατ’ εφαρμογή της περ. ιζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 
11 και ο ελεύθερος ημιυπαίθριος χώρος της διατίθεται 
αποκλειστικά για στάθμευση οχημάτων,

γ) κατασκευάζεται φυτεμένο δώμα επιφάνειας μεγαλύ-
τερης του 50% από την καθαρή επιφάνεια του δώματος 
ή φυτεμένη στέγη επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% από 
την καθαρή επιφάνεια της στέγης. Στον υπολογισμό της 
φυτεμένης επιφάνειας συμμετέχουν οι ασκεπείς κατα-
σκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και οι πισίνες 
σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους,

δ) πραγματοποιείται μείωση του επιτρεπόμενου πο-
σοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά 5%.

Η περ. γ) εφαρμόζεται και σε υφιστάμενα κτίρια στα 
οποία έχει γίνει εξάντληση ύψους περιοχής.

Επιτρέπεται προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμε-
νου ύψους, μέχρι ένα (1) μέτρο όταν ισχύει μία από τις 
παραπάνω προϋποθέσεις και δύο (2,00) μ., όταν ισχύουν 
δύο από τις παραπάνω προϋποθέσεις και ύστερα από 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι δια-
τάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις 
καθορισμού μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους από πάσης 
φύσεως διατάγματα, εφόσον δεν περιέχεται ρητή αντί-
θετη πρόβλεψη σε αυτά.»

Άρθρο 107

Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά 

στοιχεία - Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 5 της 

περ. ε΄ της παρ. 6 και της παρ. 10 του άρθρου 

16 του ν. 4067/2012

Οι παρ. 1, 3 και 5, η περ. 3 της παρ. 6 και η παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) τροποποιούνται και 
το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16
Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσμητικά
στοιχεία στις όψεις του κτιρίου

1.Α. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου τόσο για 
τα νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα 
κτίρια και εφόσον δεν δημιουργούν κλειστούς ή ανοι-
κτούς χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και δια-
τάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και, σύμφωνα 
με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό:

α) αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοι-
χεία,

β) ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσμητικά στοι-
χεία,

γ) κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης και ρύθμισης 
του φυσικού φωτισμού με τα στηρίγματά τους,

δ) κατασκευές για τη συντήρηση του κελύφους,
ε) αγωγοί τεχνικών συστημάτων, όπως καμινάδες, αε-

ραγωγοί, υδρορροές βάσει των προβλεπομένων προ-
διαγραφών.

Β. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν μέγιστο πλάτος ίσο 
με 1/4 Δ ή 1/4 δ, η απόστασή τους από τα όρια του οι-
κοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1,00) 
μ. και στην περίπτωση που εξέχουν της ρυμοτομικής 
γραμμής, κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον τριών 
(3) μ. Στοιχεία με πλάτος που υπερβαίνει τα παραπάνω 
όρια και μέχρι δύο (2) μ. επιτρέπονται, ύστερα από γνω-
μοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

2. Εξώστες και στεγασμένοι χώροι κτιρίων με τυχόν 
οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτε-
κτονικά στοιχεία ή κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας ή 
πέργκολες διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη 
και όροφο του κτιρίου. Στην περίπτωση που τα οριζό-
ντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτεκτονι-
κά στοιχεία ή κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας ή οι 
πέργκολες στεγάζουν ή περιβάλλουν εξώστη ή δώμα 
ορόφου που προκύπτει από την υποχώρηση του ορό-
φου, δύνανται να υπερβαίνουν το μέγιστο πλάτος της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με την προϋπό-
θεση ότι δεν υπερβαίνουν το περίγραμμα του εξώστη 
και των περιορισμών της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου ή του περιγράμματος του παραπάνω δώματος.»

3. Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να προεξέχουν της 
οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 1/10 Π (από την επι-
φάνεια της όψης του κτιρίου) και όχι περισσότερο των 
δύο (2,00) μ. από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου, 
όταν αυτή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή και κα-
τασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον τριών (3,00) μέτρων 
από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Οι ανοικτοί εξώστες 
μπορούν να προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής έως 
πλάτους δύο (2,00) μ. από την επιφάνεια της όψης του 
κτιρίου, όταν η οικοδομική γραμμή δεν ταυτίζεται με την 
ρυμοτομική γραμμή και βρίσκονται εντός της ρυμοτο-
μικής γραμμής. Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτι-
κών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από 
άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν κατασκευάζονται 
με πλάτος μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ από την 
επιφάνεια της όψης του κτιρίου και η απόστασή τους 
από τα όρια του οικοπέδου δεν είναι μικρότερη από 1,00 
μ. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία 
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της παρ. 1, αν εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής, απέ-
χουν τουλάχιστον 0,50 μ. από το άκρο του κρασπέδου 
του πεζοδρομίου και προς την πλευρά της ρυμοτομικής 
γραμμής σε οριζόντια προβολή.

4. Κατακόρυφα στηρίγματα κινητών προστεγασμάτων 
επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε θέση, 
ακόμα και σε τμήματα εξωστών που βρίσκονται πάνω 
από κοινόχρηστους χώρους, εφόσον τα στηρίγματα 
αυτά εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από 
το περίγραμμα τους.

5. Κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται με τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβο-
λών σε κατακόρυφο επίπεδο των κλειστών εξωστών που 
κατασκευάζονται στις όψεις των κτιρίων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 20% της αντιστοίχου επιφάνειας όψεως.

β) Η μέγιστη προεξοχή να μην υπερβαίνει το 0,80 μ. 
από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου.

γ) Σε περίπτωση που η οικοδομική γραμμή συμπίπτει 
με τη ρυμοτομική γραμμή και το κτίριο τοποθετείται σε 
αυτήν οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται μόνο για πλάτος 
δρόμου άνω των 8 μέτρων και σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να βρίσκεται πάνω από 5,00 μέτρα από την οριστική 
στάθμη του πεζοδρομίου.

δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των, υπο-
χρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00 μ. και όταν 
βρίσκονται εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ 
του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οι-
κοπέδου δεν επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος 
μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ και η απόστασή τους 
από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη από 1,00 μ.

ε) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών 
σε προέκταση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όμως 
η κατασκευή κλειστών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε 
απόσταση) από ανοικτούς εξώστες. Η πρόσβαση σε αυ-
τούς μπορεί να γίνεται μέσω ανοιγμάτων, στις κλειστές 
πλευρές των κλειστών εξωστών, που είναι δίπλα στους 
ανοικτούς εξώστες.

στ) Η επιφάνεια πάνω από τον κλειστό εξώστη δύνα-
ται να είναι βατή.6. Σε πεζόδρομους και δρόμους ήπιας 
κυκλοφορίας επιτρέπεται η κατασκευή των στοιχείων 
των προηγούμενων παραγράφων σε ύψος μεγαλύτερο 
των 3,00 μ., μετά από βεβαίωση του αρμόδιου δήμου 
ότι δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία του πεζόδρομου.

7. Σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από 
κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται 
μόνιμα προστεγάσματα χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα. 
Μέσα στις αποστάσεις Δ του κτιρίου από τα όρια ή από 
άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω προστε-
γάσματα επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος 
μέχρι 1/2 Δ ή 1/2 δ.

8. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ ή δ του υποχρε-
ωτικού ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται κατασκευές για 
την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή/και εμπο-
διζόμενων ατόμων.

9. Μεταξύ των ανοιχτών στεγασμένων χώρων, στους 
εξώστες και στους υπαίθριους χώρους των κτιρίων, επι-
τρέπονται στηθαία και διαχωριστικά στοιχεία μεταξύ των 
όμορων ιδιοκτησιών ή των συνιδιοκτησιών.

10. Τεχνικά συστήματα κλιματισμού ή θέρμανσης και 
παραγωγής Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ), ηλιοθερμικά 
πανέλα αερισμού, φωτοβολταϊκά στοιχεία και συναφή, 
όπως επίτοιχοι λέβητες αερίου, εξωτερικές μονάδες 
κλιματισμού, στις περιπτώσεις νέων κατασκευών θα 
πρέπει να ενσωματώνονται στο κέλυφος του κτιρίου 
και να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων 
του κτιρίου. Τα παραπάνω δύνανται να τοποθετηθούν 
εντός κλειστών εξωστών (έρκερ), εντός ανοικτών ημιυ-
παίθριων χώρων, εντός ανοικτών εξωστών, στα δώματα 
(με μέγιστο ύψος στηθαίου 1,50 μ.), σε μη προσβάσι-
μους χώρους (με εξαίρεση την πρόσβαση για συντήρη-
ση εγκαταστάσεων) κάτω από ασκεπείς κατασκευές για 
την υποδοχή στοιχείων νερού, στο χώρο της πιλοτής και 
άλλους, εφόσον εξασφαλίζεται από τον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό ο αποκλεισμός της θέασης των παραπάνω 
συστημάτων στις όψεις του κτιρίου.

Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται να εξέχουν μέχρι 
πενήντα (50) εκατοστά και μόνο όταν δεν μπορούν να 
τοποθετηθούν επί των εξωστών ή των δωμάτων, να το-
ποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο των τριών (3,00) μ. 
μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρό-
βλεψη κατάλληλης απορροής των παραγόμενων συ-
μπυκνωμένων υδρατμών για κτίρια που βρίσκονται στην 
οικοδομική γραμμή και η λειτουργία τους δεν υπερβαίνει 
τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου. Στις όψεις επί του κελύ-
φους του κτιρίου επιτρέπεται η εγκατάσταση μετρητικών 
και ρυθμιστικών διατάξεων των τεχνικών συστημάτων 
του κτιρίου.»

Άρθρο 108

Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους 

χώρους και περιφράξεις - Τροποποίηση των 

παρ. 2, 3, 4, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 17 του 

ν. 4067/2012

Οι παρ. 2, 3, 4, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 17 του 
ν. 4067/2012 (Α΄ 79), αντικαθίστανται και το άρθρο δια-
μορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 17
Κατασκευές και φυτεύσεις στους ακάλυπτους
χώρους και περιφράξεις

1. Για την κατασκευή κάθε εργασίας δόμησης και τη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου τη-
ρούνται τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία 
μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, όπως εκά-
στοτε ισχύει.

2.α. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου 
τουλάχιστον κατά τα 2/3 του παραμένει χωρίς επίστρω-
ση και φυτεύεται, όπως προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις. Στον υπολογισμό της φύτευσης συμμετέχουν 
οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νε-
ρού και οι πισίνες, καθώς και κατασκευές που επιβάλ-
λονται μετά την ανεύρεση μνημείων για την προστασία 
και ανάδειξή τους ύστερα από έγκριση του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κάθε ασκεπής επιφάνεια που φυτεύεται σε ελάχιστο 
πάχος εδάφους σαράντα (40) εκατοστών πάνω από την 
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πλάκα υπογείου, συμμετέχει στον υπολογισμό της απαι-
τούμενης φύτευσης. Στις παραπάνω επιφάνειες συμπερι-
λαμβάνονται: στεγασμένα κεκλιμένα επίπεδα – ράμπες, 
ενιαίοι χώροι στάθμευσης, σύμφωνα με την περ. ιγ΄ της 
παρ. 6 του άρθρου 11.

Οι επιφάνειες κάτω από πέργκολες, στέγαστρα και 
προστεγάσματα δύνανται να συμμετέχουν στον υπο-
λογισμό της φύτευσης, εφόσον φυτεύονται στο επίπεδο 
εδάφους.

Στην περίπτωση που δημιουργούνται υπαίθριοι χώροι 
στάθμευσης με μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια έως 
10% της επιτρεπόμενης κάλυψης, τότε ο υπολογισμός 
των 2/3 της υποχρεωτικής φύτευσης λαμβάνεται επί του 
απομειούμενου κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικά ακαλύ-
πτου χώρου του οικοπέδου.

β. Τα προκήπια είναι υποχρεωτικοί ακάλυπτοι.
γ. Το αίθριο δύναται να συμμετέχει στον υπολογισμό 

του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Εφόσον φυτεύεται 
σε ελάχιστο πάχος εδάφους 40 εκατοστών, σε οποιοδή-
ποτε επίπεδο, συμμετέχει στον υπολογισμό της φύτευ-
σης κατά το ποσοστό που φυτεύεται.

δ. Η επιφάνεια κάθε διαμπερούς ανοίγματος και η 
επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων που λειτουργούν ως 
φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, που 
φυτεύονται σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα (40) 
εκατοστών, σε οποιοδήποτε επίπεδο, συμμετέχουν στον 
υπολογισμό της φύτευσης.

ε. Οι υποχρεωτικοί ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου 
προσαρμόζονται στη μορφολογία του εδάφους του οι-
κοδομικού τετραγώνου.

στ. Για πρατήρια υγρών καυσίμων ο υποχρεωτικός 
χώρος φύτευσης ορίζεται στο 1/4 του αναφερόμενου 
στην παρ. 2α.

ζ. Σε κτίρια όπου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί 
η φύτευση μέχρι τα 2/3 του υποχρεωτικού ακαλύπτου, 
δύναται αυτή να μειωθεί στο 1/2 του υποχρεωτικού ακα-
λύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι θα φυτευτεί στο δώμα 
διπλάσια επιφάνεια από την υπολειπόμενη επιφάνεια 
των 2/3 του υποχρεωτικού ακαλύπτου που δεν προβλέ-
πεται να υλοποιηθεί.

Σε κτίρια όπου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί 
η φύτευση μέχρι τα 2/3 του υποχρεωτικού ακαλύπτου, 
κατ’ εξαίρεση δύναται να συμμετέχουν στον υπολογισμό 
της φύτευσης και οι διάδρομοι διέλευσης των οχημάτων, 
εφόσον επιστρώνονται από διάτρητες πλάκες.

3. Στους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου ή γηπέ-
δου επιτρέπονται οι παρακάτω διαμορφώσεις :

α) Η τροποποίηση της φυσικής στάθμης του εδάφους 
των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου για την προσαρ-
μογή του κτιρίου σε αυτό και μέχρι στάθμης συν - πλην 
ενάμισι (±1,50) μ. από το φυσικό έδαφος. Σε περίπτωση 
εκσκαφής ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου με κλίση 
μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη του φυσικού εδάφους 
μπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00 μ. και να επι-
χωθεί μέχρι 1,50 μ.. Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους, που 
υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, επιτρέπονται ύστερα 
από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

β) Η επίχωση μέχρι τη στάθμη του πεζοδρομίου τμή-
ματος του χώρου μεταξύ της πρόσοψης του κτιρίου και 

της ρυμοτομικής γραμμής ή η κατασκευή γεφυρωτής 
προσπέλασης στο κτίριο σε πλάτος όσο απαιτείται από 
τη χρήση του κτιρίου για οικόπεδα με κλίση άνω του 17%.

γ) Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ρά-
μπες), πλατύσκαλα, αντηρίδες, πεζούλια, βεράντες, 
φυτεύσεις, κουρ ανγκλαίζ (cours anglaises), συνολικού 
μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης στην οποία 
αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 1,50 μ., μηχανικά 
μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέ-
τηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων .

Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία μέ-
τρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.

4. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ ή δ του υποχρε-
ωτικού ακάλυπτου χώρου, εκτός όσων αναφέρονται σε 
άλλα άρθρα του παρόντος νόμου, επιτρέπονται:

α) Τοιχία για την αντιστήριξη πρανών, διαχωριστικοί 
τοίχοι μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., τοίχοι ελεύθερης 
διάταξης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περι-
βάλλοντα χώρου μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., πε-
ζούλια, βεράντες, διαμορφώσεις εισόδων (αυλόθυρες –
πορτοσιές), φυτεύσεις, κουρ ανγκλαίζ (cours anglaises) 
συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης 
στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους ενά-
μισι (1,50) μ., καθώς και στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, 
τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων. Στην περίπτωση 
που οι διαχωριστικοί τοίχοι ή τοίχοι ελεύθερης διάταξης 
υπερβαίνουν το ενάμισι (1,50) μ. λόγω αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού, τότε απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν απο-
τελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου 
ύψους του κτιρίου.

β) Κατασκευές, όπως υπαίθριες σκάλες με τα πλατύ-
σκαλά τους, πλατύσκαλα εισόδων, μηχανικά μέσα κά-
λυψης υψομετρικών διαφορών και κατασκευές για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων 
ατόμων, οι οποίες κατασκευές είναι απαραίτητες για τη 
σύνδεση των επιπέδων του ακάλυπτου χώρου, καθώς 
και για την πρόσβαση στους ισόγειους και υπόγειους 
χώρους του κτιρίου. Οι εν λόγω κατασκευές δεν απο-
τελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου 
ύψους του κτιρίου.

γ) Κλίμακες κινδύνου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις μέσα στις ελάχιστες επιτρεπόμενες 
αποστάσεις του υποχρεωτικά ακάλυπτου χώρου και σε 
απόσταση τουλάχιστον ενός (1,00) μ. από τα όρια του 
οικοπέδου, εφόσον δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους 
σε άλλη θέση.

δ) Κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες πεζών και κεκλιμένα 
επίπεδα - ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων κάθετα 
στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων. Όταν τα στεγα-
σμένα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες φυτεύονται πάνω από 
την πλάκα τους, σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα 
(40) εκατοστών, προσμετρώνται στον υπολογισμό της 
φύτευσης. Στην περίπτωση που τα κεκλιμένα επίπεδα - 
ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων δεν είναι εφικτό να 
κατασκευαστούν κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου ή 
των κτιρίων, επιτρέπεται να κατασκευαστούν παράλληλα 
στην πρόσοψη αυτών ύστερα από γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
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ε) Ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων 
νερού, κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) με τις απαραί-
τητες για τη λειτουργία τους εγκαταστάσεις.

στ) Αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοι-
χεία, ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσμητικά στοι-
χεία, κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης, κατασκευ-
ές για τη συντήρηση του κελύφους, αγωγοί τεχνικών 
συστημάτων, όπως καμινάδες, αεραγωγοί, υδρορροές, 
προστεγάσματα και στέγαστρα. Το μέγιστο πλάτος όλων 
των παραπάνω ισούται με 1/4 Δ ή 1/4 δ.

ζ) Ενιαίοι χώροι στάθμευσης, σύμφωνα με την περ. ιγ΄ 
της παρ. 6 του άρθρου 11 .

η) Υπαίθριες θέσεις στάθμευσης.
θ) Στεγασμένοι ανελκυστήρες και συστήματα σκίασης 

υπαίθριων θέσεων στάθμευσης, ύστερα από γνωμοδό-
τηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

ι) Χώροι φυλακίων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κα-
νονισμούς, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής.

ια) Κλειστός χώρος συλλογής και αποθήκευσης απορ-
ριμμάτων, σύμφωνα με την περ. κε΄ της παρ. 6 του άρ-
θρου 11, όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με τη 
ρυμοτομική γραμμή.

ιβ) Ζεύξεις κτιρίων ή τμήματα ζεύξεων κτιρίων, ύστερα 
από έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

5. Επιτρέπεται η στέγαση κολυμβητικών δεξαμενών 
ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των ν.π.δ.δ., των Ο.Τ.Α., της 
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων κοινωφελούς 
χαρακτήρα με πέργκολες που καλύπτονται με ελαφρά 
εύκαμπτα υλικά ή με αρθρωτές κινούμενες κατασκευές.

6. Κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους των 
ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου, επιτρέ-
πονται :

α) Η κατασκευή δεξαμενών (αποχέτευσης ακαθάρτων, 
νερού, υγρών και αερίων καυσίμων), αποθήκης συσσω-
ρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων, μηχανοστασίων-
υδροστασίων για επεξεργασία νερού, δικτύων για την 
εξυπηρέτηση του κτιρίου και των απαραιτήτων για τη 
λειτουργία ασκεπούς πισίνας εγκαταστάσεων, τεχνικών 
συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και ανακύκλωσης 
απορριμμάτων, εγκαταστάσεων γεωθερμίας, σύμφωνα 
με τους όρους και τους περιορισμούς που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις.

β) Η επέκταση υπογείων ορόφων με τις χρήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 11:

Για οικόπεδα εμβαδού έως και εξακοσίων (600) τ.μ. 
επιτρέπεται έως τα όρια του οικοπέδου. Στην περίπτωση 
αυτή επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης 
που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη.

Σε οικόπεδα εμβαδού από εξακόσια (600) τ.μ. έως χίλια 
(1000) τ.μ. επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από 
το περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου και έως τα όρια 
του οικοπέδου σε ποσοστό έως και 80% του υποχρε-
ωτικώς ακάλυπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτή επι-
τρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν 
εξασφαλίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως και 30% 
του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων.

Σε περίπτωση που στα οικόπεδα αυτά δεν εξασφαλίζο-
νται από τη μελέτη οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης 

στον πρώτο υπόγειο όροφο, μπορεί να επεκτείνονται 
όλοι οι υπόγειοι όροφοι έως και 100% του υποχρεωτικώς 
ακάλυπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται 
η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφα-
λίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως και 15% του 
συνόλου των απαιτούμενων θέσεων.

Σε οικόπεδα εμβαδού άνω των χιλίων (1000) τ.μ. επι-
τρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα 
της κάλυψης του κτιρίου και έως τα όρια του οικοπέδου 
σε ποσοστό έως και 70% του υποχρεωτικώς ακάλυπτου 
χώρου. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται εξαγορά 
θέσεων στάθμευσης.

Οι επεκτάσεις υπογείων ορόφων με τις χρήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 11 δύνανται να κατασκευαστούν 
εντός των ελαχίστων αποστάσεων Δ ή δ του υποχρεω-
τικού ακάλυπτου χώρου του ακινήτου. Επίσης, δύνα-
νται να κατασκευαστούν κάτω από την επιφάνεια των 
προκηπίων εφόσον, η στάθμη της πλάκας επικάλυψης 
βρίσκεται τουλάχιστον ένα (1,00) μ. κάτω από τη στάθμη 
του οριστικά διαμορφωμένου εδάφους.

γ) Εντός και εκτός περιγράμματος κτιρίων και κάτω 
από την οριστική στάθμη εδάφους (υπόγειοι χώροι και 
ακάλυπτοι χώροι) επιτρέπονται υδατοδεξαμενές, πισίνες 
με τις απαραίτητες για τη λειτουργία τους εγκαταστά-
σεις σε επαφή με δομικά στοιχεία και με τα όρια του 
οικοπέδου.

7. Επί των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου και εφό-
σον καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση, σύμφωνα 
με την παρ. 2, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές:

α) Πέργκολες.
β) Τοιχία για την αντιστήριξη πρανών, διαχωριστικοί 

τοίχοι μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., τοίχοι ελεύθερης 
διάταξης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περι-
βάλλοντα χώρου μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., πε-
ζούλια, βεράντες, διαμορφώσεις εισόδων (αυλόθυρες –
πορτοσιές), φυτεύσεις, κουρ ανγκλαίζ (cours anglaises) 
συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης 
στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους ενά-
μισι (1,50) μ., καθώς και στοιχεία εξυπηρέτησης, όπως 
πάγκοι, τραπέζια, άθλησης και παιχνιδότοπων. Στην 
περίπτωση που οι διαχωριστικοί τοίχοι ή τοίχοι ελεύ-
θερης διάταξης υπερβαίνουν το ενάμισι (1,50) μ., λόγω 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, απαιτείται γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

γ) Κατασκευές, όπως υπαίθριες σκάλες με τα πλατύ-
σκαλά τους, κλίμακες κινδύνου, πλατύσκαλα εισόδων, 
κεκλιμένα επίπεδα-ράμπες (στεγασμένα ή μη), μηχανικά 
μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών και κατασκευές 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζό-
μενων ατόμων, οι οποίες κατασκευές είναι απαραίτητες 
για τη σύνδεση των επιπέδων του ακάλυπτου χώρου, 
καθώς και για την πρόσβαση στους ισόγειους, υπέργει-
ους και υπόγειους χώρους του κτιρίου. Όταν τα στεγα-
σμένα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες φυτεύονται πάνω από 
την πλάκα τους, σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα 
(40) εκατοστών, προσμετρώνται στον υπολογισμό της 
φύτευσης. Στην περίπτωση που τα κεκλιμένα επίπεδα 
- ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων δεν είναι εφικτό 
να κατασκευαστούν κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου 

user
Highlight
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ή των κτιρίων, επιτρέπεται να κατασκευαστούν παράλ-
ληλα στην πρόσοψη αυτών ύστερα από γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές 
δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιού-
μενου ύψους του κτιρίου.

δ) Ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων 
νερού, κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) με τις απαραί-
τητες για τη λειτουργία τους εγκαταστάσεις.

ε) Συστοιχία λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παρα-
γωγή ζεστού νερού χρήσης.

στ) Δεξαμενή αερίου καυσίμου, όπως και αποθήκη 
συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων, εφόσον 
δεν μπορεί να είναι υπόγειες.

ζ) Αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοι-
χεία, ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσμητικά στοι-
χεία, κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης, κατασκευές 
για τη συντήρηση του κελύφους, αγωγοί τεχνικών συ-
στημάτων (όπως καμινάδες, αεραγωγοί, υδρορροές), 
σύμφωνα με το άρθρο 16.

η) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών 
συστημάτων, αντιθορυβικών συστημάτων, κλιματιστι-
κών και αντλιών θερμότητας, που κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, ύστερα από 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

θ) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών 
συστημάτων και κλιματιστικών σε παραδοσιακούς οικι-
σμούς ή διατηρητέα κτίρια, ύστερα από γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του αρμόδιου φορέα, 
ως προς την ένταξή τους στον χώρο.

ι) Κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα με μέγιστο πλάτος 
προεξοχής 1/2 Δ.

ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση.
ιβ) Οι εγκαταστάσεις των πρατηρίων, οι δεξαμενές, 

οι αντλίες διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων και τα 
στέγαστρά τους, στις θέσεις που εγκρίνονται από την 
αρμόδια υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των 
κατασκευών των περιπτώσεων α΄ και ια΄ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης.

ιγ) Ενιαίοι χώροι στάθμευσης, σύμφωνα με την περ. 
ιγ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 .

ιδ) Υπαίθριες θέσεις στάθμευσης.
ιε) Στεγασμένοι ανελκυστήρες και συστήματα σκίασης 

υπαίθριων θέσεων στάθμευσης, ύστερα από γνωμοδό-
τηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

ιστ) Χώροι φυλακίων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κα-
νονισμούς, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής.

ιζ) Κλειστός χώρος συλλογής και αποθήκευσης απορ-
ριμμάτων, σύμφωνα με την περ. κε. της παρ. 6 του άρ-
θρου 11.

ιη) Ζεύξεις κτιρίων ή τμήματα ζεύξεων κτιρίων, ύστερα 
από έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

8. Τα προκήπια διαμορφώνονται ανάλογα με τη χρήση 
του κτιρίου, περιλαμβάνουν πάντοτε δένδρα, φυτά ή 
και υδάτινες κατασκευές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κτιριοδομικού κανονισμού.

Α. Κάτω από την επιφάνειά τους, εκτός των προβλε-
πόμενων στον παρόντα νόμο, επιπλέον επιτρέπονται :

α) Εγκαταστάσεις των οργανισμών κοινής ωφέλειας.
β) Δεξαμενές νερού, δεξαμενές λυμάτων και δίκτυα 

για την εξυπηρέτηση του κτιρίου.
γ) Δεξαμενές υγρών και αερίων καυσίμων πρατηρίων 

καυσίμων σε αποστάσεις που ορίζονται από τους ισχύ-
οντες σχετικούς κανονισμούς.

δ) Διαπλατύνσεις των θεμελίων έως 0,30 μ. έξω από 
τις εγκεκριμένες ρυμοτομικές γραμμές, εφόσον το πάνω 
μέρος τους βρίσκεται σε βάθος μεγαλύτερο από δυόμισι 
(2,50) μέτρα από την οριστική στάθμη του κοινόχρηστου 
χώρου στη συγκεκριμένη θέση.

ε) Υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος, που κατασκευ-
άζεται από τη ΔΕΗ σε απόσταση δύο (2,00) μ. από τη 
ρυμοτομική γραμμή και με στάθμη της πλάκας επικά-
λυψης ενός (1,00) μ. τουλάχιστον κάτω από τη στάθμη 
της οδού και του πέριξ εδάφους.

ζ) Ανοιχτός χώρος στάθμευσης ή υπόσκαφος σε οικό-
πεδα ή γήπεδα με κλίση τουλάχιστον 20% με προϋπό-
θεση την υποχρεωτική ύπαρξη φυτεμένης επιφάνειας 
στην οροφή του.

η) Υπόγειες ζεύξεις κτιρίων ή τμήματα υπογείων ζεύ-
ξεων κτιρίων ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου Αρ-
χιτεκτονικής, με στάθμη της πλάκας επικάλυψης τουλά-
χιστον ενός (1,00) μ. κάτω από τη στάθμη του οριστικά 
διαμορφωμένου εδάφους, κατά την παρ. 5 του άρθρου 
20 του ν. 4067/2012.

Β. Στην επιφάνειά τους επιτρέπονται, εκτός όσων 
αναφέρονται σε άλλα άρθρα του ν. 4067/2012, εφόσον 
καλύπτεται η υποχρέωση για φύτευση:

α) Πέργκολες, ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή 
στοιχείων νερού, κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) με 
τις απαραίτητες για τη λειτουργία τους εγκαταστάσεις, 
κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα, στέγαστρα και υπαί-
θριες θέσεις στάθμευσης, χωρίς προϋποθέσεις μέγιστου 
πλάτους και έως το όριο της ρυμοτομικής γραμμής.

β) Υπαίθριες σκάλες με τα πλατύσκαλά τους, εφόσον 
εξυπηρετούν όροφο που η στάθμη του δαπέδου του δεν 
υπέρκειται από την οριστική (φυσική ή τεχνητή) στάθμη 
του εδάφους περισσότερο από 1,80 μ., υπαίθριες σκά-
λες για την πρόσβαση στους ισόγειους και υπόγειους 
χώρους του κτιρίου, πλατύσκαλα εισόδων, κεκλιμένα 
επίπεδα - ράμπες πεζών και κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες 
(στεγασμένα ή μη) οχημάτων κάθετες στην πρόσοψη του 
κτιρίου ή των κτιρίων. Όταν τα στεγασμένα κεκλιμένα 
επίπεδα - ράμπες φυτεύονται πάνω από την πλάκα τους, 
σε ελάχιστο πάχος εδάφους 40 εκατοστών, προσμετρώ-
νται στον υπολογισμό της φύτευσης. Στην περίπτωση 
που τα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες (στεγασμένα ή μη) 
οχημάτων δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν κάθετα 
στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων, επιτρέπεται 
να κατασκευαστούν παράλληλα στην πρόσοψη αυτών 
ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτο-
νικής.

γ) Στοιχεία διευκόλυνσης της μετακίνησης ατόμων με 
αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.

δ) Στέγαστρα για την εξυπηρέτηση πρατηρίων υγρών 
και αερίων καυσίμων μετά από έγκριση φορέα και Συμ-
βουλίου Αρχιτεκτονικής έως το όριο της ρυμοτομικής 
γραμμής. Τα στέγαστρα μπορούν να προεξέχουν της 
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να ακολουθεί την κλίση τους, ώστε να μην αλλοιώνεται 
η μορφή του κτιρίου.

Οι φυτεμένες επιφάνειες στα δώματα, τις στέγες και 
τους υπαίθριους χώρους των κτιρίων δεν αίρουν την 
υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 17.

2.α. Νέα κτίρια:
Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώμα-

τα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους κτιρίων που 
κατασκευάζονται με άδειες δόμησης, ακολουθούνται 
οι καθοριζόμενες διαδικασίες πληρότητας και ελέγχου 
του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), όπως ισχύει, με την πρόσθετη 
υποβολή τεχνικής έκθεσης κατασκευής Φυτεμένης Επι-
φάνειας δώματος ή στέγης ή υπαίθριου χώρου.

Η κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας συσχετίζεται 
με τις επί μέρους μελέτες του κτιρίου.

Η ανωτέρω τεχνική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και κατευθυντή-
ριες οδηγίες.

β. Υφιστάμενα κτίρια:
Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώμα-

τα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους υφιστά-
μενων κτιρίων, κατά την έννοια της παραγράφου 1, δεν 
απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμη-
σης μικρής κλίμακας.

Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα κτίρια 
της παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 4030/2011 απαιτείται 
σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτο-
νικής.

Για τα κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεώτερα μνη-
μεία απαιτείται επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του 
φορέα προστασίας τους.

Σε κάθε υπηρεσία δόμησης τηρείται ειδικό Μητρώο 
«Φυτεμένων Επιφανειών», που ενημερώνεται με τις κατά 
τα άνω υποβαλλόμενες γνωστοποιήσεις.

3. Το περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών 
και οι επιμέρους προδιαγραφές σχεδίων και τεχνικής 
έκθεσης, που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία για 
την κατασκευή Φυτεμένης Επιφάνειας, προσδιορίζεται 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας.»

Άρθρο 110

Κατασκευές πάνω από το κτίριο -

Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 

του ν. 4067/2012

Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) 
τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Κατασκευές πάνω από το κτίριο

1. Όλες οι κατασκευές πάνω από το κτίριο πρέπει να 
αποτελούν ένα ενιαίο αισθητικό σύνολο, μπορεί να συν-
δέονται ή να περιφράσσονται με ελαφρά ή διάτρητα 
στοιχεία και οι θέσεις τους αποτυπώνονται υποχρεωτικά 
στις μελέτες που συνοδεύουν την άδεια δόμησης.

2. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περι-
οχής και μέσα στο ιδεατό στερεό επιτρέπονται:

α) i. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρή-
σης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 
τριάντα πέντε (35) τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με 

προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που 
καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του δώμα-
τος. Στην παραπάνω φυτεμένη επιφάνεια του δώματος 
κτιρίου εξαιρείται η επιφάνεια των στηθαίων, της από-
ληξης κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα με το φρε-
άτιό του. Στον υπολογισμό της φυτεμένης επιφάνειας 
συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή 
στοιχείων νερού και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επι-
φάνειάς τους, καθώς και οι φυτεμένες επιφάνειες κάτω 
από πέργκολες.

ii. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης 
αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 
τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με προϋπόθεση τη δημι-
ουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 50% της 
συνολικής επιφάνειας του δώματος κτιρίου και επιπλέον 
τη δημιουργία φυτεμένων υπαίθριων χώρων, δωμάτων 
ορόφων (που προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων) και 
ανοικτών εξωστών, που συνολικά καλύπτουν το 50% της 
συνολικής επιφάνειας του δώματος κτιρίου. Στην παρα-
πάνω φυτεμένη επιφάνεια του δώματος κτιρίου εξαιρεί-
ται η επιφάνεια των στηθαίων, της απόληξης κλιμακο-
στασίου και του ανελκυστήρα με το φρεάτιό του. Στον 
υπολογισμό της φυτεμένης επιφάνειας συμμετέχουν οι 
ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού 
και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους, κα-
θώς και οι φυτεμένες επιφάνειες κάτω από πέργκολες.

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι χώροι κύριας αποκλει-
στικής χρήσης δύνανται να συνδέονται λειτουργικά με 
ιδιοκτησίες του υποκείμενου ορόφου. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις είναι δυνατή η προσαύξηση του ύψους του 
κτιρίου, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15.

β) Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, εγκαταστάσεις ηλια-
κών συστημάτων με τοποθέτηση του δοχείου σε άμεση 
επαφή με την άνω στάθμη του δώματος και τοποθέτηση 
του συλλέκτη πάνω από αυτό, πύργοι ψύξης και δοχεία 
διαστολής, φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστήματα 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
συστήματα διαχείρισης νωπού αέρα, ανεμιστήρες εξαε-
ρισμού και αντλίες θερμότητας.

γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστή-
ρα στο δώμα (φυτεμένο ή μη) και φρεάτων ανελκυστή-
ρων με τις ελάχιστες αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο 
εξωτερικό ύψος 4,20 μ. από την τελικά διαμορφωμένη 
επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Σε αυτήν 
την περίπτωση ο χώρος κύριας χρήσης της παρ. 2.α)

δύναται να έχει μέγιστο εξωτερικό ύψος 4,20 μ. από 
την τελικά διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου 
ορόφου του κτιρίου. Πάνω στις απολήξεις αυτές απα-
γορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή 
εγκατάστασης. Απολήξεις κλιμακοστασίων χωρίς στάση 
ανελκυστήρα στο δώμα (φυτεμένο ή μη) και μέγιστο 
εξωτερικό ύψος 3,40 μ. από την τελικά διαμορφωμένη 
επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Πάνω στις 
απολήξεις αυτές απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασ-
δήποτε κατασκευής ή εγκατάστασης.

Στο ίδιο δώμα επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων 
της μίας απόληξης κλιμακοστασίου με στάση ή μη ανελ-
κυστήρα, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής.
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δ) Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετού-
νται στη θέση του περιγράμματος του υποκείμενου ορό-
φου. Όταν τα στηθαία και τα κιγκλιδώματα ασφαλείας 
τοποθετούνται στην άκρη της οριζόντιας προεξοχής του 
δαπέδου του δώματος, τότε η επιφάνεια της οριζόντιας 
προεξοχής θεωρείται ανοικτός εξώστης και προσμετρά-
ται στο σύνολο των επιτρεπόμενων εξωστών. Σε αυτήν 
την περίπτωση η παραπάνω επιφάνεια συνυπολογίζεται 
στην επιφάνεια του δώματος του κτιρίου.

ε) Ασκεπείς πισίνες, διακοσμητικά χωροδικτυώματα 
μέγιστου ύψους 3,00 μ., μόνιμες γλάστρες φυτών και 
γενικά εγκαταστάσεις για τη δημιουργία κήπων με τον 
εξοπλισμό τους, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, τοποθετούνται υποχρεωτικά μέσα 
στον χώρο που ορίζεται από στηθαία ή κιγκλιδώματα 
ασφαλείας.

στ) Κατασκευές για τη στήριξη των φυτών, πέργκολες 
που μπορούν να επικαλύπτονται από ελαφρά εύκαμπτα 
υλικά ή κινητά συστήματα, καλαμωτές, φωτοβολταϊκά 
πανέλα αποκλειστικά σε οριζόντια θέση και φωτοβολ-
ταϊκά πανέλα πάνω από τη στέγη αποκλειστικά ακολου-
θώντας την κλίση της.

ζ) Στέγες. Απαγορεύονται κατασκευές που δημιουρ-
γούν κατακόρυφα ανοίγματα και διαφοροποιούν την 
ενιαία κλίση και στερεομετρία της στέγης.

3. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της πε-
ριοχής και έξω από το ιδεατό στερεό επιτρέπεται η το-
ποθέτηση:

α. αλεξικέραυνου, κεντρικής κεραίας τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου, κεραίας κινητής επικοινωνίας,

β. τεχνικών συστημάτων αξιοποίησης αιολικής ενέρ-
γειας και σταθμών HEPOS,

γ. κατασκευές αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετά-
σματα) σε υφιστάμενα ειδικά κτίρια για την απόσβεση 
ήχων που προέρχονται από μηχανήματα κλιματισμού. Οι 
κατασκευές αυτές τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχι-
στον 0,50 μ. από κάθε όψη του κτιρίου και έχουν μέγιστο 
ύψος 3,50 μ. μαζί με τη βάση στήριξής τους.»

Άρθρο 111

Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους 

χώρους - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 

20 του ν. 4067/2012

Η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) τρο-
ποποιείται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20
Κατασκευές σε δημόσιους
κοινόχρηστους χώρους

1. Στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικι-
σμού επιτρέπονται κατασκευές για:

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, 
διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης 
υψομετρικών διαφορών, καθώς και κατασκευές για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή / και εμποδιζόμε-
νων ατόμων,

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθ-
μιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια τους και γενικά 
κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των 
χώρων αυτών,

γ) λυόμενες και προσωρινές κατασκευές,
δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων 

Μαζικής Μεταφοράς.
Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον οικείο 

Δήμο, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή νομι-
κά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου και άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης. Με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκατα-
στάσεων για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης 
και η διαδικασία ελέγχου τους από άποψη ασφάλειας 
και αισθητικής.

2. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις:
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστά-

σεων κοινής ωφέλειας, μετά των παραρτημάτων αυτών 
(υπέργειων και υπόγειων) βάσει μελέτης της αρμόδιας 
αρχής, για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση άδειας. Οι 
επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας υποχρεού-
νται να κοινοποιούν τα σχέδια στα οποία απεικονίζεται η 
κατασκευή των έργων στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης.

β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων 
με τον αναγκαίο εξοπλισμό από υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Περιφερειών 
και των Δήμων μετά από κοινοποίηση της μελέτης στις 
οικείες Υπηρεσίες Δόμησης. Από τους ίδιους φορείς 
επιτρέπεται η εγκατάσταση των σταθμών αυτών χωρίς 
έκδοση άδειας στους ακάλυπτους χώρους οικοπέδων 
και δωμάτων δημοσίων κτιρίων. Οι κατασκευές αυτές 
δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και στην 
κάλυψη. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
η χρονική διάρκεια και η διαδικασία εγκατάστασης των 
σταθμών αυτών.

γ) Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρη-
σης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής 
Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση.

ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων.

3. Οι διατάξεις των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 και των 
περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εφαρμό-
ζονται και για τις εκτάσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως 
ορίζονται στον ν. 998/1979 (Α΄ 289), μετά από έγκριση 
δασικής υπηρεσίας.

4. Η κατασκευή σκαλοπατιών για την εξυπηρέτηση των 
κτιρίων έξω από τη ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται.

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η κατασκευή τους ύστε-
ρα από άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 
αν μετά από την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί 
η υψομετρική στάθμη του δρόμου. Η κατασκευή αυτή 
πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Εκτός της ρυμοτομικής γραμμής, απαγορεύεται 
οποιασδήποτε μορφής κατασκευή, με την επιφύλαξη 
της τήρησης των διατάξεων ασφαλείας για την εγκατά-
σταση δικτύων κοινής ωφέλειας, μόνιμη ή κινητή για την 
εξυπηρέτηση του κτιρίου, όπως ράμπες, σκαλοπάτια, 
ζαρντινιέρες, επιτοίχιοι χειρολισθήρες για την εξυπη-
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4. Οι όροι δόμησης που προβλέπονται στο διάταγμα 
της παρ. 1 ισχύουν για το σύνολο του ακινήτου.

Άρθρο 152

Αναστολή πολεοδομικών

προθεσμιών λόγω COVID-19

Αναστέλλονται για το διάστημα από την 1η Μαρτίου 
2020 έως και την 31η Μαρτίου 2021:

α. η προθεσμία της περ. δ΄ του άρθρου 28 του 
ν. 4495/2017 (Α΄ 167),

β. οι προθεσμίες της περ. α΄ της παρ. 3 και της παρ. 4 
του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 πλην του τελευταίου 
εδαφίου αυτής,

γ. οι προθεσμίες του άρθρου 42 του ν. 4495/2017. Η 
ως άνω αναστολή παρατείνει και τον αντίστοιχο χρόνο 
ισχύος των πράξεων του άρθρου 42 του ν. 4495/2017.

Άρθρο 153

Έγκριση μελετών για την Ελευσίνα Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, εγκρίνονται οι μελέτες ανάπλασης στο πλαί-
σιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας, κατόπιν 
γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβου-
λίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 
Στις μελέτες αυτές περιλαμβάνονται η μελέτη αστικού 
σχεδιασμού, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα τεύχη δη-
μοπράτησης και το σύνολο των απαιτούμενων εργα-
σιών για την ολοκλήρωση του έργου της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας.

Άρθρο 154

Καταργούμενες διατάξεις

Καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις:
α. η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1772/1988 (Α΄91),
β. η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1647/1986 (Α΄141),
γ. η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2508/1997 (Α΄124).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 155

Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) -

Eιδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)

1. Χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» 
(Ζ.ΑΠ.):

α. Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την ονομασία 
«Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και 
«Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας), 
αντίστοιχα.

β. Ο Δήμος Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, με την ονομασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Με-
γαλόπολης» (Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης).

Χαρακτηρίζονται ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών 
Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπο-
λης οι αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και 
μονάδων παραγωγής ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., που βρί-
σκονται εντός των ορίων των Ζ.ΑΠ..

Εντός των Ζ.ΑΠ. καταστρώνονται και εκτελούνται δρά-
σεις και προγράμματα, υλοποιούνται παρεμβάσεις και 
λαμβάνονται μέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών 
της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών 
περιοχών.

3. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλε-
κτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. 
Α.Ε. η διενέργεια διαγωνισμών για την εκπόνηση των 
μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) 
εντός των ανωτέρω Ζ.ΑΠ. με δαπάνες της εταιρείας και 
να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των Ειδικών 
Γνωμοδοτικών Επιτροπών του επόμενου εδαφίου κατά 
την προετοιμασία, ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσε-
ων μελετών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας συγκροτούνται Ειδικές Γνωμοδοτικές Επι-
τροπές από στελέχη του Υπουργείου για να υποστηρί-
ζουν τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως αναθέτουσας 
αρχής κατά την προετοιμασία και υλοποίηση των δια-
γωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των συμβά-
σεων μελετών. Η παραλαβή των μελετών για τα Ε.Π.Σ. 
των Ζ.ΑΠ. διενεργείται μετά τη σύμφωνη γνώμη των ως 
άνω Ειδικών Γνωμοδοτικών Επιτροπών.

4. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η 
οποία κυρώνεται από τη Βουλή, δύναται να ανατίθεται 
στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η υλοποίηση των νέων χρήσεων γης και 
η αναβάθμιση εκτάσεων, που είχαν περιέλθει στην κυ-
ριότητα ή τη χρήση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαμβάνονται 
στις Ζ.ΑΠ. του παρόντος.

Με την προγραμματική σύμβαση προβλέπονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των εκτά-
σεων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά τα ανωτέρω, οι υποχρεώ-
σεις, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, 
ο τρόπος κάλυψης των δαπανών των δράσεων και τα 
σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο τρόπος υπολογισμού 
των διαχειριστικών δαπανών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και κάλυψής 
τους, καθώς και ο τρόπος μεταβίβασης στο Δημόσιο της 
κυριότητας των υποκείμενων εκτάσεων που είναι στην 
κυριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως και κάθε άλλου δικαιώ-
ματος ή υποχρέωσης που τις αφορά και ο τρόπος πα-
ραχώρησης στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. των εκτάσεων, των οποίων 
η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύχθηκε και συντελέ-
σθηκε βάσει του άρθρου 15 του ν. 4273/2014 (Α΄ 146) 
με δαπάνες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την εξόρυξη λιγνίτη και 
οι οποίες θα διατεθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και κάθε άλλο ζήτημα 
για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης.

Άρθρο 156

Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.)

1. Άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται κατά την αδει-
οδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) 
και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψη-
λής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που εγκαθίστανται εντός των 

user
Highlight
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Πυρήνων των Ζ.ΑΠ., όπως η έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, δι-
εκπεραιώνονται κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα από τις 
αρχές που αδειοδοτούν, καθώς και όλες τις υπηρεσίες 
και φορείς που γνωμοδοτούν κατά την αδειοδότηση. 
Ειδικά τα αιτήματα για βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρι-
κής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται κατά 
προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων εντός του ίδιου 
κύκλου υποβολής αιτήσεων.

2. Για τα έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται 
εντός των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης 
(Ζ.ΑΠ.), η προθεσμία της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 
2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) αναστέλλεται 
μέχρι τη έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος για 
την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) 
της Ζ.ΑΠ.. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν 
κωλύει την υποβολή και έγκριση φακέλου Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή φακέλου για την 
υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, για 
την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, 
αντίστοιχα, από την αρμόδια αρχή του ν. 4014/2011 
(Α΄ 209).

3. Για τα έργα αυτά και εφόσον η σύνδεση των σταθ-
μών προβλέπεται να γίνει σε υφιστάμενους ή υπό κα-
τασκευή υποσταθμούς (Υ/Σ), ή γραμμές υψηλής τάσης, 
ή Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.), όπου συνδέονται 
υφιστάμενοι λιγνιτικοί σταθμοί, ή σταθμοί Α.Π.Ε., ή εγκα-
ταστάσεις ορυχείων, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε) ή ο 
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε.), χορηγούν οριστικές προσφορές 
σύνδεσης μετά την έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 
11 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92), κατά παρέκκλιση της περ. 
α) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129).

4. Εντός της διάρκειας ισχύος της οριστικής προσφο-
ράς σύνδεσης, ο κάτοχος της βεβαίωσης παραγωγού 
δύναται να ζητεί την επιστροφή της εγγυητικής επιστο-
λής της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου 
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), σε περίπτωση που ο 
σταθμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί για λόγους μεταβο-
λής του νομικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης, 
ιδίως για λόγους που σχετίζονται με τις χρήσεις γης εντός 
των Ζ.ΑΠ.. Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, 
η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να 
ισχύει.

5. Εάν, για λόγους μεταβολής του νομικού ή κανονιστι-
κού πλαισίου χωροθέτησης, ιδίως για λόγους που σχετί-
ζονται με τις χρήσεις γης εντός των Ζ.ΑΠ., προκύπτει η 
ανάγκη μεταφοράς σε άλλη θέση ή μεταβολής των ορίων 
του πολυγώνου του γηπέδου εγκατάστασης των έργων 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ. και 
των συνοδών αυτών έργων, για τα οποία έχει κατατεθεί 
αίτηση ή έχει εκδοθεί βεβαίωση παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, επιτρέπεται άπαξ και μόνο εντός του Πυρήνα 
Ζ.ΑΠ. η μεταφορά του τόπου εγκατάστασης ή η μετα-
βολή των ορίων του πολυγώνου, μετά από αίτηση του 
κατόχου της βεβαίωσης στον φορέα αδειοδότησης του 
άρθρου 10 του ν. 4685/2020, εντός κύκλου υποβολής 

αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρ-
θρου 11 του ν. 4685/2020.

6. Ειδικά για έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός των πυρή-
νων των Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για 
χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί η 
σχετική βεβαίωση παραγωγού, επιτρέπεται η υποβο-
λή αίτησης στον φορέα αδειοδότησης εντός τριών (3) 
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντός 
κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020, για τη μετα-
φορά των σταθμών σε άλλη θέση εντός του αντίστοιχου 
Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για την επέκταση των ορίων των πολυ-
γώνων εγκατάστασης εντός του αντίστοιχου Πυρήνα 
Ζ.ΑΠ. ή για τη συνένωση ή διάσπαση των βεβαιώσεων 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4685/2020. Εντός 
της ίδιας προθεσμίας επιτρέπεται η υποβολή αίτησης 
για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού για έργα Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός Πυρήνων Ζ.ΑΠ. που βρίσκονται σε περι-
οχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένο δίκτυο με 
απόφαση της Ρ.Α.Ε., εφόσον η συνολική ισχύς των έργων 
αυτών δεν υπερβαίνει την ισχύ των εν λειτουργία κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος λιγνιτικών μονάδων 
του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ.. Οι οριστικές προσφορές 
για τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου χορη-
γούνται υπό τον όρο ότι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
θα τεθούν σε λειτουργία μετά την πλήρη απόσυρση των 
λιγνιτικών μονάδων του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ..

7. Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του δευτέ-
ρου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου αυτού δεν δύναται 
να συναφθούν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του 
ν. 4414/2016 (Α΄ 149).

8. Σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντλη-
μένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η. 
Α.Ε. είναι επιτρεπτή η επέμβαση για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών σταθμών, μετά από έγκριση της Διεύ-
θυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της 
κατά τόπον αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, εφόσον δεν 
είναι εφικτή η αναδάσωση των εκτάσεων αυτών.

Στην προγραμματική σύμβαση του παρόντος μετα-
ξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της 
Δ.Ε.Η. Α.Ε. προβλέπεται ως υποχρέωση η δημιουργία 
νέων δασών συνολικής έκτασης μεγαλύτερης κατά πο-
σοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις εκτάσεις του προη-
γούμενου εδαφίου κατά προτεραιότητα εντός των περι-
οχών των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων, 
καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές και κάθε αναγκαίο 
θέμα για την εφαρμογή της δάσωσης. Το σύνολο των 
σχετικών φυτεύσεων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) 
ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 157

Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. - Χρέωση εκπροσώπων φορτίου 

ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποίηση του 

άρθρου 143 του ν. 4001/2011

1. α) Επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά στους παρα-
γωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Ανανεώσι-
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μων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλε-
κτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), 
οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία κανονική ή δοκιμα-
στική έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015. Η έκτακτη ει-
σφορά υπολογίζεται ως εκατοστιαίο ποσοστό επί του, 
προ Φ.Π.Α., τιμήματος πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, 
που εγχέεται από τον παραγωγό στο σύστημα ή το δια-
συνδεδεμένο δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), για τις πωλήσεις ηλε-
κτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα κατά το χρονικό 
διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ή τιμολογούνται 
στις μηνιαίες εκκαθαρίσεις του έτους 2020 και ανέρχεται 
σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) για όλες τις κατηγορίες 
παραγωγών.

β) Τα ποσά που αντιστοιχούν στην έκτακτη εισφορά 
του παρόντος άρθρου, υπολογίζονται και παρακρατού-
νται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Διαχει-
ριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων 
Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και, για την περίπτωση 
των Μ.Δ.Ν., από την Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία 
Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν., 
και αποτελούν έσοδο ή του Υπολογαριασμού Ενισχύ-
σεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου ή του Υπο-
λογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού 
Ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών.

Συγκεκριμένα:
(βα) Έως την 31η Ιανουαρίου 2021 ο αρμόδιος δια-

χειριστής εκδίδει ενημερωτικό σημείωμα, με τη μηνιαία 
ανάλυση της ως άνω εισφοράς, το οποίο αποστέλλεται 
στον υπόχρεο. Τα ποσά της εισφοράς για τους μήνες του 
έτους 2020 υπολογίζονται επί του προς τιμολόγηση πο-
σού εκάστου μήνα του 2020, παρακρατούνται και συμ-
ψηφίζονται εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των 
τιμολογίων των αντίστοιχων μηνών από τον αρμόδιο 
διαχειριστή προς τον παραγωγό.

(ββ) Για την περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών 
που εμπίπτουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτο-
βολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, η 
ως άνω έκτακτη εισφορά επιβάλλεται για κάθε σταθμό 
και υπολογίζεται επί της κατά αναλογία παραγωγής του 
σταθμού με βάση τα αντίστοιχα χρονομερίδια για την 
περίοδο από 1ης.1.2020 έως 31.12.2020, κατόπιν υπο-
λογισμών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., η οποία ενημερώνει τον 
τρέχοντα προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τον 
εκπρόσωπο φορτίου του πελάτη. Ο προμηθευτής εφαρ-
μόζει και συμψηφίζει την παραπάνω έκτακτη εισφορά 
με τις μελλοντικές χρεοπιστώσεις προς τους δικαιούχους 
του ειδικού προγράμματος, βάσει της παραγωγής του 
φωτοβολταϊκού συστήματος της αντίστοιχης περιόδου 
του έτους 2020, μειώνοντας αντίστοιχα τις απαιτήσεις 
του από τον Ειδικό Λογαριασμό του άρθρου 143 του 
ν. 4001/2011 (Α΄ 179). Η εισφορά εφαρμόζεται στους 
εκκαθαριστικούς λογαριασμούς που εκδίδονται από την 
1η.1.2021 βάσει της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
του φωτοβολταϊκού συστήματος κατά την αντίστοιχη 
χρονική περίοδο του έτους 2020.

γ) Τα ποσά που αντιστοιχούν στην εισφορά της πα-
ρούσας, υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε 
εκκαθάριση από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
Α.Ε. ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. ή από τους προμηθευ-
τές για την ανωτέρω υποπερ. ββ) και η έκπτωση της εν 
λόγω δαπάνης διενεργείται εφάπαξ, το φορολογικό έτος 
εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν η παρακράτηση 
και ο συμψηφισμός της επιβληθείσας έκτακτης εισφο-
ράς και ανεξάρτητα του φορολογικού έτους εντός του 
οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση της παραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογίσθηκε η επιβληθείσα 
έκτακτη εισφορά.

δ) Ο Κώδικας Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π (Β΄ 2307/2018), ο Κώδικας 
Διαχείρισης Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Β΄ 78/2017) και ο Κώδικας Δια-
χείρισης Μ.Δ.Ν. (Β΄ 304/2014) δύναται να τροποποιού-
νται για την εφαρμογή της παρούσας. Σε περίπτωσης 
διασύνδεσης μη Διασυνδεδεμένων Νησιών εντός του 
έτους 2021 η υποχρέωση της συναλλαγής για υπολειπό-
μενα ποσά υλοποιείται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. κατόπιν 
στοιχείων που παρέχει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

2. α) Επιβάλλεται έκτακτη χρέωση για το έτος 2021 
σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου (προμηθευτή ηλεκτρικής 
ενέργειας και αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη), η οποία κα-
θορίζεται σε δύο (2) ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) για 
μεν το διασυνδεδέμενο σύστημα και το διασυνδεδέμενο 
δίκτυο επί των ποσοτήτων των δηλώσεων φορτίου των 
εκπροσώπων φορτίου που εντάχθηκαν στον ημερήσιο 
ενεργειακό προγραμματισμό για τον μετρητή ή τους με-
τρητές που εκπροσωπούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα 
και δίκτυο για τις ημέρες κατανομής από την 1η.1.2020 
μέχρι και την 31.10.2020 και βάσει της καθαρής θέσης 
των εκκαθαρισθεισών εντολών αγοράς και πώλησης των 
εκπροσώπων φορτίου στην αγορά επόμενης ημέρας 
και την ενδοημερήσια αγορά για τις ημέρες εκπλήρω-
σης φυσικής παράδοσης από την 1η.11.2020 μέχρι και 
την 31.12.2020, για δε τα Μ.Δ.Ν. επί της παραγόμενης 
ενέργειας που του αναλογεί κατά το ποσοστό εκπροσώ-
πησής του, σύμφωνα με τις μηνιαίες εκκαθαρίσεις του 
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., κατά το έτος 2020.

β) H έκτακτη χρέωση της παρούσας αποτελεί έσοδο ή 
του υπολογαριασμού ενισχύσεων του ειδικού λογαρια-
σμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. διασυνδεδεμένου συστήματος 
και δικτύου ή του υπολογαριασμού ενισχύσεων του ειδι-
κού λογαριασμού ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μ.Δ.Ν..

Τα ποσά της χρέωσης για έκαστο των μηνών του έτους 
2020 υπολογίζονται από τους αρμόδιους διαχειριστές, 
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. για το διασυνδεδεμένο σύστημα και δι-
ασυνδεδεμένο δίκτυο και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για τα Μ.Δ.Ν., 
και αποστέλλονται σχετικά ενημερωτικά σημειώματα 
στους εκπροσώπους φορτίου. Η Ανώνυμη Εταιρεία με 
την επωνυμία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (Ε.Χ.Ε. 
Α.Ε.) παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στην Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 
Α.Ε. για τους απαιτούμενους υπολογισμούς της έκτακτης 
χρέωσης.

Τα ποσά της εισφοράς για τους μήνες του έτους 2020 
υπολογίζονται επί του προς τιμολόγηση ποσού εκάστου 
μήνα του έτους 2020, παρακρατούνται και συμψηφίζο-
νται εντός του έτους 2021 με τις πληρωμές των τιμολογί-
ων των αντίστοιχων μηνών από τον αρμόδιο διαχειριστή 
προς τον εκπρόσωπο φορτίου.
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Σε περίπτωση διασύνδεσης των Μ.Δ.Ν. με το Εθνικό 
Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εντός του 
έτους 2021, η υποχρέωση της συναλλαγής για τυχόν 
υπολειπόμενα ποσά υλοποιείται από την Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 
Α.Ε. κατόπιν στοιχείων που παρέχει η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..

γ) Κάθε θέμα σχετικά με τον υπολογισμό της χρέω-
σης, την εκκαθάριση, τον διακανονισμό των συναλλα-
γών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με 
την εφαρμογή της παρούσας καθορίζονται στον Κώδικα 
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. και στον Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν., οι οποί-
οι τροποποιούνται ενός δύο (2) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.

3. α) Από την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρι-
κής ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 
(Α΄ 185), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1298/2020 (Β΄ 4415) 
απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), την 
1η.11.2020, η υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 3 του 
άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«αα) Τα ποσά που καταβάλλουν οι συμμετέχοντες στο 
πλαίσιο λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 
της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 για την ενέρ-
γεια από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση λειτουργικής ενί-
σχυσης σταθερής τιμής ή με σύμβαση πώλησης ηλε-
κτρικής ενέργειας κατά το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 
(Α´ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρι-
κής ενέργειας προ του ν. 3468/2006, περιλαμβανομένων 
των φωτοβολταϊκών ειδικού προγράμματος του άρθρου 
14Α του ν. 3468/2006 (Α´ 129) ή σύμβαση συμψηφισμού 
ενέργειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού 
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (Β΄ 5914/2018), του Κα-
νονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης 
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (Β΄ 428/2020), του 
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (Β΄ 5910/2018, 
όπως διορθώθηκε με το Β΄ 468/2019), του Κανονι-
σμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης (Β΄ 
3076/2020) και του Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π..

Τα ποσά αυτά καταβάλλονται, κατά τρόπον ώστε να 
αντανακλούν κατ’ ελάχιστον το μεσοσταθμικό μετα-
βλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και 
να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτε-
ραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο δια-
νομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων 
με αυτά νησιών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του 
ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον 
Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..»

β) Από την έναρξη λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής 
ενέργειας της περ. γ) του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, σύμ-
φωνα με την απόφαση Ρ.Α.Ε. 1298/2020, την 1η.11.2020, 
προστίθενται υποπερ. εε) και στστ) στην περ. α) της παρ. 
3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) ως εξής:

«εε) το μέρος εκ των ποσών που προκύπτουν κατά 
τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων, το οποίο δεν 
χρεοπιστώνεται στους κατόχους σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λει-
τουργούν στο πλαίσιο σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης 
διαφορικής προσαύξησης, κατά τη συμμετοχή τους είτε 
απευθείας είτε μέσω Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης 

(Φο.Σ.Ε.) στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της περ. γ) 
του άρθρου 5 του ν. 4425/2016 εντός του μεταβατικού 
διαστήματος και μέχρι την ανάληψη από τους κατόχους 
των ανωτέρω αδειών πλήρους υποχρέωσης εξισορρό-
πησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, του Κανονισμού Εκκαθάρι-
σης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοη-
μερήσιας Αγοράς, του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρό-
πησης, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς 
Εξισορρόπησης και του Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.,

στστ) τα ποσά που προκύπτουν κατά τη διαδικασία 
εκκαθάρισης αποκλίσεων, τα οποία αφορούν σε σταθ-
μούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι λειτουργούν μέσω Φορέα Σω-
ρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου 
(Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ημε-
ρομηνία που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρ-
θρου 2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/2019 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Β΄ 1020) στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας της περ. γ) 
του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, σύμφωνα με τις ειδικό-
τερες προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 
Ενέργειας, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, 
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, του Κανονι-
σμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και 
του Κώδικα Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π..»

γ) Στην παρ. 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, η λέξη 
«Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.» αντικαθίσταται από τη λέξη «Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. 
Α.Ε.»

δ) Στην υποπερ. (ββ) της περ. (β) της παρ. 4 του άρθρου 
143 του ν. 4001/2011 η φράση «Λειτουργό της Αγοράς» 
αντικαθίσταται από τη φράση «Διαχειριστή Α.Π.Ε. και 
Εγγυήσεων Προέλευσης».

ε) Στην παρ. 5 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 η 
φράση «Λειτουργό της Αγοράς» αντικαθίσταται από τη 
φράση «Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης».

Άρθρο 158

Επιβολή πράσινου τέλους στο πετρέλαιο 

εσωτερικής καύσης («diesel») της παρ. 1 του 

άρθρου 73 του ν. 2960/2001

1. Επί του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), εξαι-
ρουμένου αυτού που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρ-
μανσης, επιβάλλεται πράσινο τέλος ύψους τριάντα (30) 
ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Το πράσινο τέλος βεβαιώνεται και 
εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή με τον ειδικό 
φόρο κατανάλωσης του προϊόντος αυτού.

2. Το άρθρο 56 του ν. 2960/2001 για το απαιτητό του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά τον χρόνο που το 
προϊόν τίθεται σε ανάλωση και το άρθρο 109 του ιδίου 
νόμου, αναφορικά με τη βεβαίωση και είσπραξη του ει-
δικού φόρου κατανάλωσης, εφαρμόζονται ανάλογα για 
το πράσινο τέλος.

3. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης («diesel») της παρ. 
1, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του 
ν. 2960/2001, εφαρμόζεται αναλογικά και για το πράσινο 
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τέλος. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζεται κάθε ειδικό 
θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

4. Τα έσοδα από το πράσινο τέλος αποτελούν δη-
μόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε., 
σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις και 
στη συνέχεια πιστώνεται υπέρ του Λογαριασμού Ειδικού 
Σκοπού που συστήνεται στην Τράπεζα της Ελλάδας για 
τη χρηματοδότηση πράσινων έργων και δράσεων που 
συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων, όπως 
αυτές εξειδικεύονται στην παρ. 5. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας ρυθμίζονται ο σκοπός, η κίνηση του λογαριασμού, 
η εγγραφή των πιστώσεων και κάθε άλλο ειδικό θέμα.

5. Τα έσοδα από την είσπραξη του πράσινου τέλους 
διατίθενται για την υλοποίηση δράσεων ειδικού σκοπού 
στο πλαίσιο των ενεργειακών και κλιματικών στόχων έως 
το έτος 2030, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (Β΄ 4893/31.12.2019) 
και ειδικότερα για την ενίσχυση των έργων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), την αύξηση του ποσοστού δι-
είσδυσης των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλω-
ση ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
και εξοικονόμησης, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, 
καθώς και για την κάλυψη κοινωφελών σκοπών, δαπα-
νών, μελετών και ερευνών στον τομέα της ενέργειας.

7. Ως έναρξη ισχύος του άρθρου ορίζεται η 1η.1.2021.

Άρθρο 159

Αναστολή της υπογραφής Συμβάσεων

Λειτουργικής Ενίσχυσης

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι την έκδοση 
της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 
(Α΄ 149), αναστέλλεται η υπογραφή συμβάσεων λειτουρ-
γικής ενίσχυσης των άρθρων 9 και 10 του νόμου αυτού 
για:

α) σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαρα-
γωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), πλην αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών, 
εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής 
μεγαλύτερης ή ίσης του ενός (1) μεγαβάτ (MW),

β) αιολικούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος ή μέ-
γιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των τριών (3) 
μεγαβάτ (MW) και ειδικά για ενεργειακές κοινότητες 
(Ε.Κοιν.) μεγαλύτερης των έξι (6) μεγαβάτ (MW) και,

γ) φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης ή ίσης των πεντακοσίων (500) κιλοβάτ (kW) 
και ειδικά για Ε.Κοιν. μεγαλύτερης του 1MW.

Η αναστολή δεν ισχύει για τη σύναψη συμβάσεων λει-
τουργικής ενίσχυσης για σταθμούς:

γα) που έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν μέσω ανταγω-
νιστικών διαδικασιών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, ή

γβ) που έχουν αποδεχθεί την οριστική προσφορά σύν-
δεσης με τη συνυποβολή της προβλεπόμενης εγγυητι-
κής επιστολής ως και την 31.12.2020,

γγ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193).
2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του 

άρθρου 21 του ν. 4414/2016, αναστέλλεται η έκδοση 

οριστικών προσφορών σύνδεσης και τροποποιήσε-
ων οριστικών προσφορών σύνδεσης λόγω αύξησης 
ισχύος, για υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
(Μ.Δ.Ν.).

Άρθρο 160

Ανταγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε. - 

Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 

και του άρθρου 2 του ν. 4513/2018

1. Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθενται 
νέες παρ. 3β, 3γ, 3δ, 3ε και 3στ ως εξής:

«3β. Για τις νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προ-
σφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
που υποβάλλονται από την 1η.1.2021 στον αρμόδιο 
διαχειριστή, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστη-
μάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και για τις 
εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης προσφορών σύνδεσης 
που καθίστανται πλήρεις για χορήγηση και κατάταξή 
τους σε σειρά προτεραιότητας μετά την 1η.1.2021, 
συνάπτονται συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης μόνο 
μετά τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών, επιπροσθέτως των οριζόμενων 
στις παρ. 3γ και 3δ.

Έως τις 28.2.2021, οι αρμόδιοι διαχειριστές υποχρεού-
νται να δημοσιεύσουν λίστα με τις αιτήσεις χορήγησης 
προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
που έχουν υποβληθεί πριν τις 31.12.2020, επισημαίνο-
ντας ότι εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο.

3γ. Μετά την 1η.1.2022, δεν δύναται να υπογραφεί 
σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς, εξαιρουμένων των σταθμών του Ειδικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημά-
των σε κτιριακές εγκαταστάσεις, χωρίς την προηγούμε-
νη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών.

3δ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανα-
πτύσσονται από Ενεργειακή Κοινότητα (Ε.Κοιν.), εξαιρου-
μένων των περιπτώσεων της παρ. 3ε, και επιπροσθέτως 
των οριζομένων στις παρ. 3β και 3γ, η ίδια Ε.Κοιν. δεν 
δύναται, μετά την 1η.7.2021, να συνάψει πάνω από δύο 
(2) συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης για φωτοβολτα-
ϊκούς σταθμούς και για συνολική εγκατεστημένη ισχύ 
πάνω από ένα (1) μεγαβάτ (MW), χωρίς την προηγούμε-
νη συμμετοχή σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής 
προσφορών.

3ε. Ειδικά για τις Ε. Κοιν. στις οποίες συμμετέχουν Ορ-
γανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθ-
μού και για τις Ε. Κοιν. με περισσότερα από εξήντα (60) 
μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι 
φυσικά πρόσωπα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί των παρ. 
3β και 3δ, αλλά εφαρμόζονται μόνο η παρ. 3γ, καθώς και 
το συνολικό όριο ισχύος της παρ.3α.

3στ. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανα-
πτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι 
προθεσμίες που αναγράφονται στις παρ. 3β, 3γ, 3δ και 
3ε παρατείνονται κατά ένα (1) έτος.»
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2. Στο άρθρο 2 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9) προστίθενται 
παρ. 5 και 6 ως εξής:

«5. Μέλος Ε. Κοιν. που έχει ως σκοπό την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερ-
μότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθ-
μό, ο οποίος ενισχύεται μέσω Σύμβασης Λειτουργικής 
Ενίσχυσης, δεν δύναται να είναι μέλος σε άλλη Ενεργει-
ακή Κοινότητα που δραστηριοποιείται στην ίδια Περι-
φέρεια και έχει τον παραπάνω σκοπό, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4.

6. Ε. Κοιν. που έχουν συσταθεί με τον σκοπό της παρ. 
5, οφείλουν αμελλητί να τροποποιήσουν τη σύνθεση 
των μελών τους, ώστε τα μέλη τους να μην αποτελούν 
μέλη και άλλης Ε. Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια 
Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό, ακόμη και σε περίπτωση 
αντίθετης πρόβλεψης του καταστατικού τους.

Εάν κατά τον έλεγχο εκκρεμών αιτημάτων χορήγη-
σης προσφοράς σύνδεσης από Ε. Κοιν., διαπιστωθεί από 
τον αρμόδιο Διαχειριστή ύπαρξη μελών ταυτόσημων με 
μέλη προϋφιστάμενης Ε. Κοιν. που δραστηριοποιείται 
στην ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό, ως ημερομηνία 
υποβολής αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς 
ορίζεται η ημερομηνία καταχώρησης της τροποποίη-
σης του τροποποιημένου καταστατικού της στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)»

Άρθρο 161

Κριτήρια Στρατηγικών Επενδύσεων στις ΑΠΕ -

Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4608/2019

1. Στο άρθρο 10 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) προστίθεται 
παρ. 4 ως εξής:

«4. Οι επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) δεν 
χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» με την 
έννοια των περ. (α), (β), (γ) και (δ) της παρ. 2, εκτός εάν, 
σωρευτικά με τις επιμέρους προϋποθέσεις εκάστης των 
περιπτώσεων της παρ. 2, εμπίπτουν και σε μία από τις 
παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Αποτελούν έργα καινοτόμων εφαρμογών και τε-
χνολογιών που αξιοποιούν ενεργειακές τεχνολογίες και 
εφαρμογές για την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε., που έχουν προϋπολογισμό κατ’ 
ελάχιστον πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ και 
κοινό σημείο σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για τον χαρακτηρισμό ενός έργου ως καινοτόμου και 
την εξέτασή του για ένταξη στο καθεστώς Στρατηγικών 
Επενδύσεων η επενδυτική πρόταση αφορά έργα που 
χρησιμοποιούν μια από τις παρακάτω τεχνολογίες:

(αα) συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,
(ββ) παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου,
(γγ) εγκατάστασης θαλάσσιων αιολικών και πλωτών 

φωτοβολταϊκών πάρκων,
(δδ) έργων Α.Π.Ε. που διασυνδέουν περιοχές της Επι-

κράτειας με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας μέσω υποβρύχιου καλωδίου,

(εε) έργων Α.Π.Ε. πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπα-
ραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 2 του 
ν. 4414/2016 (Α΄ 149),

(στστ) υβριδικών έργα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. 
σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.).

Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, προ-
κειμένου ένα έργο να χαρακτηριστεί ως καινοτόμο, η 
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-
ρίου Α.Ε. αποστέλλει σχετικό αίτημα προς το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο οφείλει 
να απαντήσει στο εν λόγω αίτημα εντός προθεσμίας 
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του 
αιτήματος.

(β) Αποτελούν έργα Α.Π.Ε. της παρούσας περίπτωσης 
που έχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον εκατό εκατομ-
μυρίων (100.000.000) ευρώ και κοινό σημείο σύνδεσης 
στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για έργα Α.Π.Ε., που λαμβάνουν το κίνητρο ταχείας 
αδειοδότησης του άρθρου 13, η οριστική προσφορά 
σύνδεσης δεν χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι 
λοιπών αιτήσεων.

Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, προ-
κειμένου να εξακριβωθεί εάν το έργο πληροί το κριτή-
ριο του κοινού σημείου σύνδεσης στο Εθνικό Σύστημα 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. ζητά τη γνώ-
μη του αρμόδιου διαχειριστή, ο οποίος οφείλει να απα-
ντήσει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών 
από την παραλαβή του αιτήματος.»

2. Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε., για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτη-
ση για τον χαρακτηρισμό τους ως Στρατηγικών Επενδύ-
σεων και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει 
δημοσιευθεί η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 4608/2019, δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς Στρα-
τηγικών Επενδύσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το 
χρόνο της αίτησης κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή, δεν 
τους χορηγείται κατά προτεραιότητα η οριστική προ-
σφορά σύνδεσης έναντι λοιπών αιτήσεων, σύμφωνα με 
το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 13 του
ν. 4608/2019, εκτός εάν πληρούν και τα κριτήρια της περ. α’
της παρ. 1.

Άρθρο 162

Αύξηση ορίου ισχύος σταθμών ενεργειακού 

συμψηφισμού - Τροποποίηση του άρθρου 14α 

του ν. 3468/2006

Το έκτο και το έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
14α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίστανται ως εξής:

«Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση είναι δυνατόν 
να τίθενται, με μέγιστο όριο τα 3 ΜW για τους σταθμούς 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύ-
ος διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών και ανά 
ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ειδικά για σταθμούς 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.ΘΥ.Α. και συστήματα αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας του νομικού προσώπου του κράτους 
ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 
επιδιώκουν σκοπούς δημοσίου ενδιαφέροντος, γενικής 
ή τοπικής εμβέλειας, οι οποίοι εγκαθίστανται στο Δια-
συνδεδεμένο Σύστημα ή στη νήσο Κρήτη επιτρέπεται 
η εγκατάστασή τους με εφαρμογή ενεργειακού συμ-
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ψηφισμού, με μέγιστη ισχύ παραγωγής των σταθμών 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ίση με το 100% της συμφωνημένης 
ισχύος κατανάλωσης και, στην περίπτωση που υπάρχει 
σύστημα αποθήκευσης, με μέγιστη ονομαστική ισχύ του 
μετατροπέα του συστήματος αποθήκευσης (σε ΚVA) ίση 
με την ονομαστική ισχύ του σταθμού παραγωγής Α.Π.Ε. 
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (σε kW).»

Άρθρο 163

Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης - 

Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 2960/2001

1. H περ. κα΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 
(Α΄ 265), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«κα) Ηλεκτρική ενέργεια 2716

1) για επιχειρηματική χρήση
- από καταναλωτές υψηλής και 

μέσης τάσης
βάσει κλίμακας κατανάλωσης 

ανά έτος:

από 0 έως και 10.000 MWh

μεγαλύτερη από 10.000 MWh
-από τους λοιπούς 

καταναλωτές

5

2

5

MWh

2) για μη επιχειρηματική χρήση
- από οικιακή χρήση
- από λοιπές χρήσεις

2,2
5

MWh»

2. Οι διατάξεις τoυ παρόντος άρθρου ισχύουν από 
1ης.1.2021.

Άρθρο 164

Ρυθμίσεις θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-

γειας (Ρ.Α.Ε.), Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πη-

γών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης 

(Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και Διαχειριστή Εθνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.)

1. Η Ρ.Α.Ε. δύναται αποκλειστικά εντός του έτους 2021 
να συνάπτει μία ή περισσότερες συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών για την ανάπτυξη γεωπληροφοριακών χαρ-
τών σε διανυσματική μορφή στους οποίους θα αποτυπώ-
νονται οι περιοχές αποκλεισμού, ζώνες ασυμβατότητας 
και οι ζώνες που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες 
αποστάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. σύμ-
φωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., καθώς και άλ-
λες αναγκαίες πληροφορίες που λαμβάνονται υπόψη 
κατά την αδειοδότηση των Α.Π.Ε., κατά παρέκκλιση του 
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
του ίδιου νόμου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων του 
προηγουμένου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, πλέον Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

2. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. δύναται αποκλειστικά εντός του 
έτους 2021 να συνάπτει μία ή περισσότερες συμβάσεις 

για την αναβάθμιση, την παραμετροποίηση, τη συντήρη-
ση των πληροφοριακών συστημάτων εκκαθαρίσεων και 
υπολογισμών των μηνιαίων χρεώσεων παραγωγής των 
σταθμών Α.Π.Ε. και των μειωμένων χρεώσεων Ειδικού 
Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.), 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκ-
κλιση του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη του άρθρου 
235 του ίδιου νόμου. Το συνολικό ποσό των συμβάσεων 
του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

3. Το άρθρο 34 του ν. 4643/2019 (Α΄ 193) αντικαθίστα-
ται ως ακολούθως:

«Η δυνατότητα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών 
από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) στην Ανώνυμη 
Εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Ελληνικού Δι-
κτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 
Α.Ε.) που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 125 του 
ν. 4001/2011 (Α΄ 179), παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021.»

Άρθρο 165

Παράταση υποβολής απαιτούμενων 

δικαιολογητικών για τη λειτουργία των 

λατομείων σχιστολιθικών πλακών – 

Τροποποίηση της παρ. 23 του άρθρου 68 του 

ν. 4512/2018

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του 
άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) τροποποιείται και η 
παρ. 23 διαμορφώνεται ως εξής:

«23. Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύ-
ονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), προκειμένου να 
συνεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών, 
οφείλουν να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), 
μέχρι τις 30.6.2021. Για την πρώτη τριετία εφαρμογής 
των διατάξεων αυτών, η εγγυητική επιστολή έναντι 
οφειλόμενων μισθωμάτων υπολογίζεται στο πενήντα 
τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων πάγιων σύμφω-
να με τον τύπο της παρ. 4 του άρθρο 45. Η κατάθεση 
της εγγυητικής επιστολής της παρ. 2 του άρθρου 55 για 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
22 του παρόντος.».

2. Η παρ. 1 ισχύει αναδρομικά από 1ης.7.2020.

Άρθρο 166

Διακυβέρνηση Ελληνικής Διαχειριστικής Εται-

ρείας Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.)

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Η παρ. 9 του άρθρου 148 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 

10 του άρθρου πρώτου του π.δ. 14/2012 (Α΄ 21).

Άρθρο 167

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
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καθορίζονται εντός των Ζ.ΑΠ. χρήσεις γης, όροι και πε-
ριορισμοί δόμησης μέσω της εκπόνησης και έγκρισης 
Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) κατά τις διατά-
ξεις του παρόντος και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που 
παρέχει το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Ειδικά για την εξέταση Ε.Π.Σ. της παρούσας, το Κεντρι-
κό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητή-
σεων (Κ.Ε.Σ.Υ.Π.Ο.Θ.Α.) συνεδριάζει εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την υποβολή σε αυτό του Ειδικού Πολεο-
δομικού Σχεδίου και αποφαίνεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας ορίζονται ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για την 
εκπόνηση των μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχε-
δίων (Ε.Π.Σ.) που αφορούν στις Ζ.ΑΠ. της παρ. 1.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ετησίως, κατανέμονται και 
αποδίδονται τα έσοδα από την είσπραξη του πράσινου 
τέλους για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων της 
παρ. 4 του άρθρου 4 και καθορίζονται το ποσοστό των 
εσόδων, η διαδικασία κατανομής και απόδοσης τους. Με 
την ίδια απόφαση δύναται να αποδίδονται τα έσοδα ως 
πόροι του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του 
ν. 4001/2011 (Α’ 179) που τηρείται από τον Διαχειριστή 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέ-
λευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) υπέρ του νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» ή 
να καταβάλλονται για την αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 
Αρμόδια διεύθυνση για την υλοποίηση του παρόντος 
άρθρου ορίζεται η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και 
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 168

Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 15 του ν. 4273/2014 (Α΄ 146) καταργείται 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. αα) της περ. α της 
παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) καταρ-
γείται από την 1η.1.2021.

3. Οι παρ. 9 έως και 15 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 
(Α’ 149) καταργούνται από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 169

Μεταβίβαση ακινήτου από τον e-ΕΦΚΑ

στον Δήμο Μαραθώνα

1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 31 του 
ν. 2166/1993 (Α΄137), καθώς και του άρθρου 59 του 
ν. 715/1979 (Α’ 212), με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), που εκδίδεται ύστερα από γνω-
μοδότηση της εκτιμητικής Επιτροπής ή ανεξάρτητου πι-
στοποιημένου εκτιμητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 2 του παρόντος, κατά παρέκκλιση της παρ. 6 

του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), και εγκρίνεται 
από τον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και τον Υπουργό Οικονομικών, εκποιείται 
άνευ διαγωνισμού στον Δήμο Μαραθώνα ένα ακίνητο 
ιδιοκτησίας του, μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκατα-
στάσεων και εν γένει συστατικών, κείμενου στη θέση 
«Μάτι» Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνα, εμβαδού 
128.976 τ.μ., με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου 
(ΚΑΕΚ) 051015309025, όπως αυτό εμφαίνεται στο Κτη-
ματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Νέας 
Μάκρης. Αποκλειστικός σκοπός της μεταβίβασης είναι 
η λειτουργία εντός του ως άνω ακινήτου, από τον Δήμο 
Μαραθώνα, κοινόχρηστου χώρου υπαίθριας αναψυχής 
για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες της. 
Η σύμβαση πώλησης τελεί υπό τον όρο της μη μεταβο-
λής του προορισμού ή της χρήσης της έκτασης, η οποία 
υπόκειται στην προστασία και τους περιορισμούς της 
δασικής νομοθεσίας και διατηρεί πάντοτε στο ακέραιο 
τον δασικό της χαρακτήρα, η παράβαση δε του όρου 
αυτού επάγεται την ανατροπή της πώλησης, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 5.

Ο Δήμος Μαραθώνα υποχρεούται με ευθύνη και δα-
πάνες του να συντηρεί και να βελτιώνει τη δασική βλά-
στηση του ακινήτου, να διαχειρίζεται και να φυλάσσει 
την έκταση αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις της δασι-
κής νομοθεσίας. Για την εντός του ακινήτου οργάνω-
ση και λειτουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής από τον 
Δήμο Μαραθώνα, εκτός από τις διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις της υπ’ αρ. 
66102/970/1995 υπουργικής απόφασης (Β΄170), που 
ρυθμίζουν την οργάνωση χώρων υπαίθριας αναψυχής 
σε δάση ή δασικές εκτάσεις από τους Οργανισμούς Το-
πικής Αυτοδιοίκησης.

2. Για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου της παρ. 
1 και των επικειμένων/συστατικών του, καθώς και για 
το ύψος του τιμήματος πώλησης, γνωμοδοτεί η Επιτρο-
πή που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 του 
ν. 2882/2001 (Α΄ 17), στην οποία μετέχουν επιπλέον και 
δύο (2) δασολόγοι που ορίζονται για τον σκοπό αυτόν 
από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής.

Η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου της παρ. 1 και των 
επικειμένων/συστατικών του, καθώς και ο καθορισμός 
του ύψους του τιμήματος πώλησης μπορεί να ανατίθε-
νται από τον e-ΕΦΚΑ με απόφαση του Διοικητικού του 
Συμβουλίου σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, η 
έκθεση του οποίου αντικαθιστά τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου.

3. Η Επιτροπή ή ο ανεξάρτητος πιστοποιημένος εκτι-
μητής γνωμοδοτεί ύστερα από αίτηση του e-ΕΦΚΑ ή 
του Δήμου Μαραθώνα, μετά από διενέργεια αυτοψίας 
και ελέγχου των στοιχείων που τους υποβάλλονται από 
τον πωλητή και τον αγοραστή, και μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την υποβολή της αίτησης συντάσσει έκθεση 
εκτίμησης της αξίας και του τιμήματος πώλησης του ακι-
νήτου, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς η κατά-
σταση αυτού και των συστατικών του, καθώς και οι τυχόν 
ιδιαίτερες συνθήκες ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Η Επιτροπή ή ο ανεξάρτητος πιστοποιημένος εκτιμη-


