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ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος Ετιιανείας Ακινήτου

Μητροπολιτικού Π όλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναψών Θεμάτων»

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο Ι

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης

Ιδιοκτησίας

1. Η παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) καταργείται και το άρθρο 59

διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 59

‘Εντυπα

1. Αν απαιτείται άδεια από δημόσια αρχή για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών με τις οποίες
ιεταβάλλονται πολεοδομικά και κτιριολογικά μεγέθη, όπως προσθήκη και επέκταστι, των
υπαρχόντων κτιρίων, για τον έλεγχο και την καταγραφή των στοιχείων συμπληρώνονται το:
στοιχεία ειδικού εντύπου.

2. Αν απαιτείται η συμπλήρωση βεβαίωσης της παρ. Ι του άρθρου 83 για τον έλεγχο των

στοιχείων, συμπληρώνονται τα στοιχεία στο ανωτέρω έντυπο. Η συμπλήρωση και ο έλεγχος
των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιούνται και ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη

ιδιοκτησία. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου αντικαθιστά
και περιλαμβάνει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παρ. Ι του άρθρου 83, σύμήωνα με
τις τιροϋποθέσεις της έκδοσης και ισχύος αυτής.»

2. Το άρθρο 62 του ν. 4495/2017 τροποποιείται και διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 62

Μεταβατικές διατάξεις - Εξου σιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Τμήματος

«Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης
λειτουργίαςτου Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των
διατάξεων των άρθρων 54 έως 61 του παρόντος.»

3. Η Παρ. 2 του παρόντος ισχύει αναδρομικά από τη Θέση σε ισχύ του ν. 4495/2017.



Άρθρο 2

Παρατάσεις προθεσμιών πολεοδομικών ρυθμίσεων και προθεσμίας εκπόνηης Σχεδίου
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων — Σημειακές τροποποιήσεις τιολεοδομικών σχεδίων

1. Τροιτοποιείται η παρ. 5α του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 (Α’162) ως προς την προθεσμία

ολοκλήρωσης εκκρεμών διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροπσιτσίησης Γενικών

Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και η
παρ. 5α διαμορψώνεται ως εξής:

«5α. Η αναθεώρηση και τροποποίηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή Σχεδίων

Χωρικής και Οικιοτικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθηκαν κατ
ειαρμογή του ν. 2508/1997, γίνεται σύμψωνα με το άρθρο 7 του ν. 4447/2016 (Α241).
Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών

Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης μπορεί να

συνεχίζονται και να εγκρίνονται σύμψωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α’ 124).
Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποτιοίησης για τις οποίες έχει εγκριθεί

από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο η Α’ Φάση της κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου
έγκρισής της, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με την έκδοση της σχετικής

πράξης έγκρισης έως την 31η,12.2022.».

2. Η παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) τροποποιείται ως προς την Προθεσμία

ολοκλήρωσης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και η παρ. 15 διαμορψώνεται ως εξής:

«15. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι χρήσεις γης που ορίζονται κατά ιις ειδικές

διατάξεις των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α 124), είναι

δεσι&ευτικές για τη διοίκηση μόνο οτην περίπτωση που κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν

ττολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ή ένταξης, ούμψωνα με το ΕΠΣ.,

Σε κάθε περίπτωοη, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος
Κινείται η διαδικασία αναθεώρησης των συγκεκριμένων Γ.Π.Σ., κατόπιν απόψασης του
αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.

Η ως άνω αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2022,

διαψορετικά από 1η.1.2023 εψαρμόζονται αυτοδικαίως δεσμευτικά οι διατάξεις των ως άνω
Γ. Π.Σ..

Οι προύποθέσεις του προηγούμενου εδαψίου ισχύουν καιγιατις περιπτώσεις όπου έχει
κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης κατά τα ανωτέρω.»

3. Η παρ. 6 του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018 τροποποιείται ως εξής:

«6. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του ν. 4447/2016 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να τροποποιούνται σημειακά
και να γίνονται διορθώσεις σψαλμάτων, αποοαψηνίσεις διατυπώσεων και εναρμόνιση
κειμένων και διαγραμμάτων σύμψωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 2508/1997».

4. Τροποποιείται η παρ. Ι του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α 142) ως προς τον χρόνο
εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ,Φ.Η.Ο.) και η παρ. Ι διαμορψώνεται
ως εξής:



«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 3Οη.6.2021, οι δήμοι μητροπολιτικών

κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι Πρωτευουσών περιφερειακών

ενοτήτων, καθώς και σι μεγάλοι και μεσαίσι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του

ν. 3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.ΗΟ.), με
το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος
δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναψόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός

των διοικητικών τους ορίων. Η καταληκτική ημερομηνία εκΠόνησης Σχεδίου Φόρτισης

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.ΦΗ.Ο.) δύναται να παρατείνεται και Πέραν της 3Οης.6.2021 με
απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εψόσον συντρέχουν δικαιολογητικοί

λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης εκτιόνησης Σ.Φ.Η.Ο., όπως επιτακτικοί λόγοι αντιμετώπισπς

σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19.

Το Σ.Φ.Η.Ο. λαμβάνει υπόψη του ιδίως, τα ττολεοδομικά και κυκλοψοριακά χαρακτηριστικά

της περιοχής και την υψιστάμενη ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών και μπορεί
να ενταχθεί ως μέτρο παρέμβασης σε εκπονσύμενα στρατηγικά σχέδια των οικείων ΟΤΑ.,
όπως στα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές
Επενδύσεις - ΟΧΕ, τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - ΒΛΑ, καθώς και σε ευρύτερες
μελέτες και Προγράμματα αστικών αναπλάσεων. Το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά κατ’
ελάχιστον τα εξής: α) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναψόρτισης Η/Ο

κατά μήκος των διοικητικών τους ορίων, στους χώρους στάσης και στάΘμευσης του άρθρου
34 του ν. 26%/1999 (Α’ 57), καθώς και σε ελεγχόμενους από τους δήμους χώρους
στάθμευσης και δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η

χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναψόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000)
κατοίκους του δήμου, και ειδικότερα σε:

αα) υψιστάμενσυς υπαίθριους δημστικούς χώρους στάθμευσης,

αβ) υψιστάμενους στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάΘμευσης,

αγ) υψιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης στάθμευσης,

ιδίως στα πολεοδομικά κέντρα των δήμων και σε Περιοχές αυξημένης επίσκεψης και σε
πυ κνοδο μη μένες αστικές περιοχές,

αδ) νέους υπαίθρισυς/οτεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες Θέσεις στάθμευσης
που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων επαναψόρτισης Η/Ο,
β) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων ετιαναψόρτισης Η/Ο σε τερματικούς

σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ώστε να
καθίσταται δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση των σημείων επαναψόρτισης Η/Ο υψηλής
ισχύος και συγχρόνως να διασψαλίζεται η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή ετιαναψόρτισης
για την ομαλή λειτουργία των λεωψορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού,

γ) τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναψόρτισης Η/Ο για την
εξυπηρέτηση τουριστικών λεωψορείων, ώστε οι προβλεπόμενες Θέσεις στάθμευσης
τουριστικών λεωψορείων να εξοπλίζονται με σημεία επαναψόρτισης Η/Ο σε ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) τουλάχιστον Επί του συνόλου των υψιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ’
ελάχιστον σημείου επαναψόρτισης Η/Ο,

δ) τη χωροθέτηση Θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναψόρτισης Η/Ο για την
εξυπηρέτηση Η/Ο τροψοδοσίας, ώστε οι προβλεπόμενες Θέσεις στάΘμευσης οχημάτων
τροψοδοσίας να εξοπλίζονται με σημεία επαναψόρτισης Η/Ο για το δέκα τοις εκατό (10%)
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τουλάχιστον του συνόλου των υψιστάμενων Θέσεων ή ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου
επαναψόρτισης Η/Ο.

Στις ανωτέρω Θέσεις επιτρέπεται και η στάθμευσο και η επαναόρτιση Η/Ο που δεν
εξυπηρετούν ανάγκες τροοδσσίας μετά από τη λήξη του ωραρίου τροοδοσ[ας και έως την

επόμενη έναρξη. Σε εμπορικές περιοχές και ιστορικά κέντρα πόλεων, χωροθετούνται
παρόδιες Θέσεις στάΘμευσης - επαναόρτισης για ηλεκτρικά ποδήλατα και μοτοποδήλατα
τροφοδοσίας, τα οποία επιτρέπεται να κινούνται πέραν των ωραρίων τροψοδοσίας που
ισχύουν για τα υπόλοιπα οχήματα.

ε) τη χωροθέτηση σημείων επαναόρτισης Η/Ο σε υψιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα
σημεία στάσης ή στάΘμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, όπως αυτή περιγράψεται στο άρθρο 18.
Στα σημεία επαναψόρτισης Η/Ο που ορίζονται με την παρούσα απαγορεύεται να
Φορτίζονται Η/Ο, εκτός από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ,

στ) τη χωροθέτηση σημείων ετιαναψόρτιοης Η/Ο σε χώρους οτάθμευοης οχημάτων Αμελ,
σύμψωνα με το άρθρο 19.»

5. 0 χρόνος ισχύος των βεβαιώσεωντης παρ. Ι του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’167) με
ημερομηνία αυτοψίας από Ιη.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την
30η.6,2021.

6. Τα δύο Τελευταία εδάψια της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α 174)
αντικαθίστανται και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και κανονιοτική πράξη
αναστέλλεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και για τρία (3) έτη η υποχρέωση
μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης με νόμιμη χρήση, κατόπιν αδείας
που εκδόθηκε στο παρελθόν, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων
χρήσεων γης της περιοχής. Ειδικά στις περιπτώσεις έγκρισης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων
που εκδόθηκαν μεταγενεοτέρως των ειδικών διατάξεων Ζ.0.Ε. και τιροβλέπουντη διατήρηση
των συγκεκριμένων χρήσεων η ως άνω αναστολή ισχύει για πέντε (5) χρόνια. Σε κάθε
περίπτωση εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος Θα πρέπει να
τροποποιηθούν οι προβλεπόμενες χρήσεις των Ζ.Ο.Ε. ώστε να εναρμονιστούν με τις
προβλέι(.εις του Ε.Π.Σ.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριών (3)
ετών σ εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν
κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ή χορήγησης της έγκρισης παράκλησης, μετά από έγκριση
του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα ψορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, επισκευής,
ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την ασψάλεια και την
υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά.

Η επέκταση των εγκαταστάσεων πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η
εγκατάσταση ή σε όμορό του, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του όμορου γηπέδου, Η
προθεσμία του εδαψίου α’ παρατείνεται μέχρι τις 8.8.2019 για την υποχρέωση
μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης κτιρίου ή εγκατάστασης. Στην περίοδο αυτή μπορούν να
εκτελούνται οι δραστηριότητες του εδαψίου γ’, πλην της κτηριακής επέκτασης.
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Η αναστολή της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων,
υγραερίου, ψυσικού αερίου και των συνοδών χρήσεων αυτών με νόμιμη χρήση, κατόπιν

αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν, που ειτιβλήθηκε νια λόγους αλλαγής

των προβλεπόμενων χρήσεων γης της περιοχής του εδαψίου α’ παρατείνεται μέχρι την

έγκριση τοπικού ή ειδικού χωρικού σχεδίου του ν. 4447/2016 (Α’241) και σε κάθε περίπτωση
όχι πέραν της 3Ιης.12.2022.

Στην περίοδο αυτή μπορούν να εκτελούνται σι δραστηριότητες του εδαψίου γ’, πλην της
κτιριακής επέκτασης»,

Άρθρο 3

Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Τροποποιείται η περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Ν 241) και η περ. α)
διαμορψώνεται ως εξής:

«7.α) Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη ΤΠΣ γίνεται είτε από τον οικείο Δήμο είτε από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα ΤΠΣ υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.>).

2. Τροποποιείται η περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 και η περ. α)
διαμορψώνεται ως εξής:

«3. α. Η Κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Ε.Π.Σ. γίνεται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τον οικείο Δήμο ή την οικεία Περιψέρεια ή από τον
ψορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος. Τα Ε.Π.Σ. υπόκεινται σε διαδικασία
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.))

3. Στο άρθρο 14 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), προστίθενται περ. δ) στην Παρ. 1 παρ. 7 και 8, και
το άρθρο 14 διαμορψώνεται ως εξής:

«Αρθρο 14

Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Συντονιστή ς

1. Προς τον σκοπό της ταχείας και αποτελεσματικής ολοκλήρωσης του πολεοδομικού
σχεδιασμού γιατο σύνολο της χώρας καταρτίζονται:

α. προγράμματα εκπόνησης τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων,
β. Προγράμματα οριοθέτησης σικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων,

γ. προγράμματα Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόμησης,

δ. προγράμματα αναγνώρισης οδών.

Τα Προγράμματα αυτά καταρτίζονται και εγκρίνονται με απόφαση του Υτιουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Προς τον σκοπό της αιτρόσκοπτης υλοποίησης των Προγραμμάτων της παρ. 1, συστήνεται
Θέση Συντονιστή του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας, ο οποίος υπάγεται στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκτός εάν σι σχετικές αρμοδιότητές του έχουν μεταβιβασθεί
σε Υψυπουργό. Ειδικότερα, ο Συντονιστής είναι αρμόδιος για τον συντονισμό:
α. της κατάρτισης των Προγραμμάτων της παρ. 1,
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β. των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των αντίστοιχων μελετών ‘για την εκπόνηση των
προγραμμάτων της παρ. Ι και

γ. της κατάρτισης των αναγκαίων κανονιοτικών πράξεων σε εψαρμογή του παρόντος νόμου

νια την υλοποίηση των προαναψερόμενων προγραμμάτων.
3. Ο Συντονιστής συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, καθώς και με κάθε υπηρεσία του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα που
εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου του, σι οποίες υποχρεούνται να παράσχουν κάθε
αναγκαία συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και
Β’ βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
4. Η θητεία του Συντονιστή διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το έργο του
πολεοδομικού σχεδιασμού της παρ. 1. Η Θέση του Συντονιστή μπορεί να καλυψΘεί είτε με
διορισμό σε Θέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είτε με απόσπαση προσωπικού που
υπηρετεί στον στενό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ο διορισμός διενεργείται με αιτόψαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η απόσπαση με κοινή απόψαση του αρμόδιου οργάνου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμόδιου οργάνου του Φορέα
προέλευσης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής αντίΘετης διάταξης. Σε περίπτωση
διορισμού, σι αποδοχές του Συντονιστή καθορίζονται με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετην επιψύλαξη του ορίου του ν. 4354/2015
Α’ 176). Σε περίπτωση απόσπασης, καταβάλλονται από τον ψορέα υποδοχής σι αποδοχές
της Κοινής Απόψασης του προηγούμενου εδαψίου. Ειδικώς σε περίπτωση απόσπασης από
όργανο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, εψόσον το όργανο αυτό δεν αναλαμβάνει τη μισθοδοσία
του, καταβάλλονται από τον Φορέα υποδοχής οι αποδοχές της κοινής απόψασης του
τέταρτου εδαψίου.

Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η θητεία του Συντονιστή δύναται
να λήξει και πριν την ολοκλήρωση του έργου. Ομοίως, δύναται να αρθεί και πριν την
ολοκλήρωση του έργου η τυχόν απόσπαση με Κοινή απόψαση του αρμόδιου οργάνου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμόδιου οργάνου του Φορέα
προέλευσης.

5. Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του έργου του Συντονιστή συστήνεται
Τεχνική Γραμματεία. ‘Εργο της Τεχνικής Γραμματείας είναι η υποστήριξη του Συντονιστή στην
υλοποίηση του έργου του. Τα μέλη της Τεχνικής Γραμματείας διατίθενται σε αυτήν από
υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά από αίτημα του Συντονιστή. Η
διάρκεια της διάθεσης ορίζεται σε δύο (2) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί για ισόχρονο
διάστημα και κατά το διάστημα αυτό τα στελέχη διατηρούν την αρχική τους Θέση. Για την
εκτέλεση του έργου της, η Τεχνική Γραμματεία υποστηρΙζεται διοικητικά και υλικοτχνικά
από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αιτήματος του
Συντονιστή, το οποίο απευθύνεται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης, ο οποίος
υποχρεούται νατο εγκρίνει.

6. Προς υποστήριξη του έργου του ο Συντονιστής δύναται να συστήνει και να συγκροτεί με
απόψασή του άμισθες ομάδες εργασίας ή επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα για Θέματα
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και να ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια για την
οργάνωση και τη λειτουργία τους. Ως μέλη των ομάδων ή των επιτροπών μπορούν να
ορίζονται επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες με εμπειρία ή ειδικές γνώσεις συναψείς με τα

ΕΞ



ανωτέρω Θέματα. Ειδικά στην περίπτωση υποψηψίων μελών που είναι δημόσιοι υπάλληλοι
ή μετακλητοί συνεργάτες, προηγείται πρόταση στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.

7. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η αναθέτουσα
αρχή εκτέλεσης των αντίστοιχων μελετών για την εκπόνηση των προγραμμάτων της παρ. 1.

Με την Ιδια απόψαση δύναται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα και κάθε σχετική
λεπτομέρεια που αψορούν στη διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης και τιαραλαβής των
μελετών, τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ως
αναθέτουσα αρχή δύναται να ορίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος μεριμνούν για την παροχή όλων των
απαραίτητων στοιχείων προς την αναθέτουσα αρχή για την εκκίνηση της διαγωνιστικής

διαδικασίας, εψόσον απαιτηθεί, και τη συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή.

8. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση
αρμόδιου υπουργού δύναται να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα και κάθε σχΞτική

λεπτομέρεια που αψορούν στη στελέχωση, οργάνωση και τις αρμοδιότητες της Τεχνικής
Γραμματείας, καθώς καιτην εν γένει διοικητική και επιστημονική υποστήριξη του έργου του
Συντονιστή καιτην εψαρμογή του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

1. Διαδικασίες τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης κατ’ άρθρο 32 του ν. 4067/2012 (Α’79), για τις
οποίες είχε υποβληθεί αίτηση πριν την 9η.12.2020 ολοκληρώνονται σύμψωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4067/2012 ως ίσχυε προ της κατάργησής του.
2. Το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.
4250/2014 (Α’ 74) καταργείται και οι αρμοδιότητες αυτού ασκούνται εψεξής από το Κεντρικό
Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμψισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της παρ. Ι του
άρθρου 24 του ν. 4495/2017 (Α’ 167). Κατά την εξέταση των θεμάτων αυτών προστίθεται στα
μέλη του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ένα μέλος οριζόμενο από την ‘Ενωση Περιψερειών Ελλάδας, ένα
μέλος οριζόμενο από την Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και ένα μέλος οριζόμενο από την
Περιψέρεια Απικής ή την Περιψέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανάλογα με τη χωρική
αρμοδιότητα του θέματος που εξετάζεται.

3. Εκκρεμείς αιτήσεις στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού διαβιβάζονται προς
εξέταση στο ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..

4. Προστίθεται νέο τρίτο εδάψιο στην παρ. 2 του άρθρου 4Α του ν. 4447/2016 (Α’ 241)
αναψορικάμετη συγκρότηση Του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. έωςτη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου
Χωροταξίας και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. συγκροτείται με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τα μέλη του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. που προέρχονται από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας
αντικαθίστανται, μόλις λήξει η θητεία τους στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας. ‘Εως τη
συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. δύναται να συγκροτείται
χωρίς τα μέλη των περ. δ και θ της παρ. 1.

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων και Περιψερειών, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με
αποψάσεις των αντίστοιχων Υπουργών Και Περιψερειαρχών εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τη σχετική έγγραψη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.



Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν ανακοινωθεί στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπρόσωποι αυτών των περιπτώσεων, το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.
συγκροτείται από τα λοιπά μέλη καιλειτουργεί κανονικά μέχριτην υπόδειξη καιτον διορισμό
των ελλειπόντων εκπροσώπων.»

Άρθρο 5

Επέκταση χιονοδρομικών κέντρων

Μετά το δεύτερο εδάφιο τπς παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), προστίθεται
τρίτο εδάιο και η παρ. 8 διαμορψώνεται ως εξής:

«8. Χιονοδρομικά κέντρα, υψιστάμενες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν Τη λειτουρνία
χιονοδρομικών κέντρων, καθώς και ανεξάρτητες μηχανικές εγκαταστάσεις με
συρματόσχοινα, όπως κρεμαστοί ή σχοινοκίνητοι σχοινοσιδηρόδρομοι καιπαρεμφερή μέσα,
που βρίσκονται σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία και δεν έχουν την
προβλεπόμενη από τη δασική νομοθεσία έγκριση, ακόμη και εάν δεν λειτουργούν,
λαμβάνουν εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
την έγκριση της παρ. 2 ή την πράξη της παρ. ό του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Το πρώτο
εδάψιο εψαρμόζεται και για τις εκτάσεις της κατηγορίας α’ της παρ. Ι του άρθρου 4 του ν.
998/1979, με την επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου 45 του ν. 998/1979. Στις ως άνω
εκτάσεις επιτρέπεται και η επέκταση των χιονοδρομικών κέντρων και των εγκαταστάσεων
που περιγράψονται στο πρώτο εδάιο του παρόντος, εψόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’289). Κατά την διάρκεια της ανωτέρω προθεσιίας
αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων,
κατεδάισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων, που έχουν εκδοθεί πριν τπν
προβλεπόμενη από την δασική νομοθεσία έγκριση. Εψόσον εκδοθεί η προβλεπόμενη από τη
δασική υπηρεσία έγκριση, ή πράξη της παρ. ό του άρθρου 45 του ν. 998/1979, οι πράξεις
παύουν να ισχύουν.».

Άρθρο ό
Ρυθμίσεις Θεμάτων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στο Πλαίσιο των μέτρων νια τον

περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊσύ ςονιο—ι9 — Παράταση Θητείας ΔΣ ΟΕΒ

1. Η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), εψόσον έχει λήξει ή λήγει κατά την περίοδο από 3.11.2020 έως
31.5.2021, ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνο’ίού ΟΟνΙΟ-19, τα οποία δεν επιτρέπουν την
ασψαλή διεξαγωγή των εκλογών και των λοιπών διαδικασιών για την ανάδειξη νέων ΔΣ και
στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες, δύναται με απόψαση του οικείου
Περιψερειάρχη να παραταθεί από την ημερομηνία λήξης της μέχρι την ανάδειξη των νέων
ΔΣ και το αργότερο έως την 30η.ό.2021. Η διάρκεια της παράτασης της θητείας των ΔΣ δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, με δυνατότητα εκ νέου παράτασης, αν
εξακολουθούν να Ισχύουν τα έκτακτα μέτρα του πρώτου εδαψίου. Οι σ.Ε.Β. και οι
εποπτεύουσες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας μεριμνούν αμελλητ[ για την ολοκλήρωση



των διαδικασιών ανάδειξης νέων ΔΣ, όταν είναι δυνατή η ασφαλής πραγματοποίησή τους
βάσει των υιστάμενων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού ονιο
19. Με την ανάδειξη των νέων ΔΣ λήγει αυτοδικαίως η παραταθείσα θητεία των ΔΣ του
πρώτου εδαψίου.

2. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποψυγής της διάδοσης του κορωνοϊού ςΟν0-ί9,
τα οποία δεν επιτρέπουν την ασψαλή πραγματοποίηση της τακτικής συνεδρίασης της Γενικής
Συνέλευσης (ΓΣ) των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) σύμψωνα με το
άρθρο 20 του από 13.9.1959 β.δ. (Α’ 243), η λήψη της απόψασης της Γενικής Συνέλευσης για
την έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΟ. Ε. Β. μπορεί να λάβει χώρα είτε δια περιψοράς είτε
δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσψορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.
3. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων
δύναται να καθορίζονται οιλεπτομέρειες εψαρμογής του παρόντος και, εψόσον εξακολουθεί
να υψίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊσύ ΟνΙ0-19, δύναται να παρατείνονται οι
προθεσμίες και να τροποποιούνται οι ημερομηνίες του παρόντος.

9
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Τροτϊσλογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης
Δικαιώματος Επιψανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και

ρύθμιση συναψών Θεμάτων»

Επισπεύδον Υπουργείο

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στοιχεία Επικοινωνίας: Καλλιόπη Κουρουπάκη, Νομικός Σύμβουλος Γεν. Γραμμ. Χωρικού
Σχεδιασμού & Αστ. Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τηλ. 210

6475198, ιηθίΙ:

Επέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον τομέα ή τους τομείς νομοέτησης
στου ς οποιους αφορουν οι όασικες οιοταξεις της αξιολοουμεηςρυμισης

ΤΟΜ ΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟιΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΛ6 Χ

Τομέας νομοθέτπσης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί. Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής,
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

ΔΙ



1. Αιτισλογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογού μενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Οι πρσωθούμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν ζητήματα επείγουσας Φύσης και
ειδικότερα:

Το άρθρο Ι ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
και Αυτοτελούς Διηρημένης διοκτησίας.
Το άρθρο 2 ρυθμίζει ζητήματα παρατάσεων πολεοδομικών προθεσμιών που
αφορούν ιδίως Γ.Π.Σ., Σ.Φ.Η.Ο., βεβαιώσεις μηχανικών του άρθοου 83 παο. Ι του ν.
4495/2017, υποχρέωση μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης τιρατηρίων υγρών
καυσίμων.

Το άρθρο 3 ρυθμίζει ζητήματα που αψορούν τον καθορισμό αναθέτουσας αρχής για
την εκπόνηση μελετών σχετικών με τα Προγράμματα ΤΠΣ, ΕΠΣ, οριοθέτηση
οικισμών, ΖΥΣ, αναγνώρισης οδών, καθώς και ζητήματα στελέχωσης και οργάνωσης
της Τεχνικής Γραμματείας που ετιικουρείτσν Συντονιστή.
Το άρθρο 4 αψορά ιδίως σε μεταβατική επίλυση ζητημάτων που έχουν ανακύψει
Ιδίως σχετικά μετην κατάργηση του άρθρου 32 του Ν.Ο.Κ. και με τη συγκρότηση και
λειτουργία των συμβουλίων Μητροτιολιτικού Σχεδιασμού και του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.
Το άρθρο 5 διαρρυθμίζει ζητήματα επέκτασης χιονοδρομικών κέντρων.
Το άρθρο ό ρυθμίζει θέματα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) και
Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), στο Πλαίσιο των γενικών και
ειδικών μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της πανδημίας του ορωνοΪού
ΙΟνιΒ-ι9. Με τις ρυθμίσεις αυτές διασψαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των
ανωτέρω Οργανισμών και η απρόσκοπτη πραγματοποίηση των εργασιών
συντήρησης των ενγειοβελτιωτικών έργων δικαιοδοσίας Τους.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Καθίσταται αναγκαία και επείγουσα η ρύθμιση των ανωτέρω ζητημάτων καθώς:

Άρθρο Ι

‘Εχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις στη σύναξη ετιειγουσών δημοσίων συμβάσεων
λόγω υποχρέωσης καταχώρησης ταυτότητας για ορισμένες περιπτώσεις. Γεννάται
ερμηνευτικό πρόβλημα λόγω προδήλου σψάλματος σε διάταξη που αφορά τον
χρόνο ισχύος των σχετικών με την ταυτότητα διατάξεων.

Άρθρο 2

Λήγουν στο άμεσο προσεχές διάστημα ή έχουν λήξει προσφάτως προθεσμίες των
οποίων η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας κρίνεται επιβεβλημένπ

13



δεδομένης της υψιοτάμενης κατάστασης λόγω της συνέχισης μετάδοσης του
κορωνοϊσύ ςονιο-ι9 με τη μορψή μεταλλάξεων αυτού.

Άρθρο 3

Θα πρέπει να καθοριστεί άμεσα η αναθέτουοα αρχή αναψορικά με τις μελέτες που
αψορούν στα ανωτέρω αναψερόμενα προγράμματα για την έγκαιρη ολοκλήρωσή
τους και για τη διασψάλιοη της χρηματοδότησής τους. Επιπροσθέτως Θα πρέπει να

καθοριστούν άμεσα τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες ως προς την τεχνική γραμματεία
του Συντονιστή, ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα μετά τον ορισμό του Συντονιστή,
ο οποίος επίκειται.

Αρθρο4

Θα πρέπει να καθοριστούν άμεσα μεταβατικές διατάξεις αναψορικά μετα ζητήματα
του άρθρου 4, προκειμένου να αποψευχθεί η γραψειοκρατία και να επιτευχθούν η
εύρυθμη λειτουργία των συμβουλίων και η άμεση εξέταση των σχετικών Θεμάτων.

Άρθρο 5

Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα επέκτασης των χιονοδρομικών κέντρων σύμψωνα
με τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις του ν. 998/1979.

Αρθροό

Λόγω των υψιστάμενων περιοριστικών μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας
του κορωνοϊού ςονιο-ι9 δεν έχει καταστεί δυνατή η σύγκληση γενικών
συνελεύσεων για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη ΔΣ ΟΕΒ, καθώς και ΤΟΕΒ
για την έγκριση του προϋπολογισμού τους. Στην παρ. Ι ορίζεται η δυνατότητα
παράτασης της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων (ΔΣ) των σ.Ε.Β., με απόψασ
του οικείου Περιψερειάρχη, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή των
εκλογών και των λοιπών διαδικασιών ανάδειξης νέων ΔΣ, λόγω υψιστάμενων
περιοριστικών μέτρων. Με τη ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται η ομαλή συνέχιση της
λειτουργίας των σ.Ε.Β., μέχρι να είναι ασψαλής η πραγματοποίηση των διαδικασιών
για την ανάδειξη των νέων ΔΣ.

Στην παρ. 2 προβλέπεται δυνατότητα λήψης της απόψασης της Γενικής Συνέλευσης
για την έγκριση του προϋπολογισμού των Τ.Ο.Ε.Β. με υπογραψή του σχετικού
πρακτικού της δια περιψοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσψορο
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η λήψη των αποψάσεων
για την πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών (πρόσληψη εποχικού
προσωπικού, επισκευές και συντήρηση έργων, κ.λπ.) και η εύρυθμη λειτουργία των
Τ.Ο.Ε.Β. για την εξυπηρέτηση των παραγωγών — μελών τους.

Με την παρ. 3, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροψίμων προκειμένου να ορίσουν λεπτομέρειες εψαρμογής των ανωτέρω και
να τροποποιήσουν τις αναψερόμενες ημερομηνίες, εψόσον κριθεί απαραίτητο
βάσει των υψιοτάμενων συνθηκών.



Δεν καθίσταται εικτή η αντιμετώπιση των ζητημάτων
με τροποιτοίηση π.δ., υ.α. ή άλλη κανονιστική πράξη,
καθώς πρόκειται νια ρυθμίσεις άμεσης αναγκαιότητας
ρύθμισης, σι οποίες δεν είναι τεχνικού ή
λεπτομερειακού χαρακτήρα. Ειδικότερα νια τις
περιπτώσεις που αψορούν σε τροποποίηση διατάξεων
π.δ. αυτές προωθούνται δια των προτεινόμενων
νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς έχουν σημειακό
χαρακτήρα και επείγοντα χαρακτήρα ρύθμισης.

3. Ποιους ψορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Τα άρθρα 1-5 αψορούν τους Υ.Π.ΕΝ., Υ.ΔΟΜ., Ο.Τ.Α., ψορείς που συνάπτουν
δημόσιες συμβάσεις, μηχανικούς, Τ.Ε.Ε., ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων,
πολίτες, ιδιοκτήτες-διαχειριστές χιονοδρομικών κέντρων.

Το άρθρο ό αψορά άμεσα τους σ.Ε.Β. και τους ΤΟ.Ε.Β., αλλά και ευρύτερα τις
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, τους αγρότες και τους απασχολούμενους
στην αγροτική οικονομία.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

4. ΝΑ 1 ΟΧ Χ

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

Το ειδικότερα ζητήματα που τίθενται ανωτέρω αντιμετωπίζονται για πρώτη ψορά.
‘Οταν πρόκειται για τροποιτοιητικές διατάξεις αναψέρεται ρητώς ποια διάταξπ
τροποποιείται και η Θεσμοθέτησή της αψορούσε εν γένει συναφές Θέμα με το
ρυθμιζόμενο, αλλά δεν ετιέλυε τα ζητήματα που τίθενται ανωτέρω.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου ό επιδιώκεται η διαχείριση κατάστασης
επείγοντος χαρακτήρα, η οποία έχειτόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές διαστάσεις
και δεν μπορεί να προβλεψθεί χωρίς κανονιστική ρύθμιση.

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας

1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;



ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτική ς
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας νέας Δεν έχει εψαρμογή, καθώς τα ζητήματα δεν δύνανται
ερμηνευτικής να επιλυθούν ερμηνευτικά.
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΗ) με διάθεση
, Δεν εχει εαρμογη.περισσοτερων

ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναφείς πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές; ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Χ
6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή

Δεν έχει εψαρμογή.του ΟΟΣΑ:

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.: Δεν έχει εψαρμογή.

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Δεν έχει εφαρμογή.



Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

Χ Π Π Π Π

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Άρθρο Ι

- Σύναψη ετιειγουσών δημοσίων
συμβάσεων χωρίς καθυστέρηση

- Επίλυση ερμηνευτικού ζητήματος
αναψορικά με το άρθρο 62 του ν.
4495/2017

Άρθρο 2
1) βραχυπροθεσμοι:

- Ολο κληρωση των αναθεωρησεων
Ι Γ.Π.Σ.

- Εκπόνηση ΣΦ.Η.Ο.
- Μη καθυστέρηση μεταβιβάσεων

ακινήτων νια τα οποία έγινε αυτοψία
από μηχανικό, αλλά δεν πρόλαβε να
υπογραψείτο συμβόλαιο
μεταβίβασης πριν από τη λήξη ισχύος
της βεβαίωσης



- Μη απομάκρυνση ιτρατηρ ίων
καυσίμων

Άρθρο 3

- Άμεση ανάθεση μελετών για την
εκπόνηση προγραμμάτων ΤΠΣ, ΕΠΣ,
οριοθέτησης οικισμών, ΖΥΣ,

χαρακτηρισμού οδών

Άρθρο 4

- Απεμπλοκή πολιτών από
γραψειοκρατικές διαδικασίες για
περιπτώσεις που είχαν υποΒάλλει
αίτηση δυνάμειτου 32 του ΝΟΚ προ
της κατάργησής του

- Άμεση εξέταση υποθέσεων
Συμβουλίου Μητροπολιτικού
Σχεδιασμού

- Άμεση συγκρότηση ΚΕΣΥΧΩΘΑ και
εξέταση θεμάτων αρμοδιότητας του

Άρθρο

- Παροχή δυνατότητας επέκτασης
χιονοδρομικών Κέντρων

Άρθρο ό

Η συνέχιση των εργασιών και των
τιροβλεπόμενων από τον νόμο περί
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
ενεργειών εκ μέρους των οργάνων
διοίκησης των Ο.ΕΒ. για τη λήψη
αποψάσεων

- Μείωση γραψειοκρατίας
- Έγκριση ΤΠΣ, ΕΠΣ, οριοθέτηση

οικισμών, ΖΥΣ, χαρακτηρισμός οδώνί) μακροπρόθεσμοι:
- Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και

οικονομίας τόσο σε τοπικό όσο και
γενικό επίπεδο



Ψηφιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα
10. είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης

ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ 1 ή/και ΕΜΜΕΣΗ 11

1) Εάν είναι άμεση,
, Δεν εψαρμοζεται.εξηγηστε:

ί) Εάν είναι έμμεση, Δεν εώαρμόζεται.
εξηγήστε:

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε
11. ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ_1 ΟΧΙ_ί1

Εξηγήστε: Δεν εφαρμόζεται.

12
Διασφαλίζεται η δ ιαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος
με άλλα υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ 1 Οχι 1

Αναφέρατε ποια είναι , -

,
, Δεν εψαρμοζεται.αυτα τα συστηματα:

13
‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού

. συστήματος; ΝΑΙ 3 ΟΧΙ

Εξηγήστε: Δεν εφαρμόζεται.



Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Γ Στόχος
Με την παρ. 1, δια της προωθούμενπς ρύθμισης

ΑΡΘΡΟ Ι καταργε[ται η πρόβλεψη της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν.
4495/2017, σύμψωνα με την οποία για κάθε κατάρτιση
δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.
4412/2016 που έχει ως αντικείμενο ακίνητο με κτίσματα,
απαιτείται προηγουμένως και η συμπλήρωση της
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου. Η εν λόγω παράγραώος
δεν έχει συναψές περιεχόμενο με το άρθρο στο οποίο αυτή
είχε ενσωματωθεί και μάλιστα έρχεται σε αντίθεση με τς
γενικές προβλέψεις του άρθρου 55 του ν. 4495/2017
σύμψωνα με την οποία η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου
για τα κτίρια του Δημοσίου γίνεται μέσα σε πέντε (5) έτη
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ταυτότητας
κτιρίου. Η δε άμεση υποχρέωση που προέβλεπε η παρ. 3
του άρθρου 59 του ν. 4495/2017 οδηγεί σε δυσκολία
κατάρτισης συμβάσεων άμεσης αναγκαιότητας τιχ. για
διαμορψώσεις προσβασιμότητας των κτιρίων αυτών.

Με την παρ. 2 τροποποιείταιτο άρθρο 62 του ν. 4495/2017
προκειμένου να διορθωθεί πρόδηλο σΦάλμα.
Συγκεκριμένα εξαιρούνται από το πεδίο εψαρμογής αυτού
τα άρθρα 52 και 53 του ν. 4495/2017, δεδομένου ότι δεν
καθίσταται εψικτό η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του
μητρώου της ταυτότητας κτιρίων και διηρημένων
ιδιοκτησιών να ταυτίζεται με την έναρξη ισχύος της
εξουσιοδστικής διάταξης που αφορά σε
προπαρασκευαστικές πράξεις για την δημιουργία του
συστήματος του οποίου η έναρξη πραγματοποιείται. Σε
κάθε περίπτωση, η αναστολή εφαρμογής των διατάξεων
δεν περιλαμβάνει τον σκοπό, τους ορισμούς και τις
εξουσιοδοτικές διατάξεις προπαρασκευαστικών πράξεων.
Η εν λόγω διάταξη έχει ερμηνευτικό χαρακτήρα και τίθεται
σε ισχύ όπως διευκρινίζεται στην προτεινόμενη παρ. 3 από
την θεσμοθέτηση της αρχικής διατάξεως, η οποία
ερμηνεύεται-διορθώνεται.
Με τις παρ. Ι και 2 παρατείνεται η προθεσμία

ΑΡΘΡΟ 2 αναθεώρησης των Γ.Π.Σ. Ειδικότερα η παρ. Ι αψορά

______

παράταση της αναφερόμενης προθεσμίας στην παρ. 5α



του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018. Η προθεσμία αυτή είχε
παραταθεί κατά περίπτωση είτε με απόψαση του
Συντονιοτή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος, αλλά ο χρόνος της παράτασης
αυτής εκπνέει στο προσεχές διάστημα, με αποτέλεσμα να
καθίσταται επιβεβλημένη λόγω των συνθηκών η
περαιτέρω παράταση. Η προθεσμία που δίδεται έως την
31Π .122022 δίδεται ομοίως και στις αναψερόμενες στην
παρ. 2 της προωθούμενης ρύθμισης περιπτώσεις με
αποτέλεσμα η καταληκτική ημερομηνία αυτών να
μεταψέρεται από τις 31.12.2021 στις 31.12.2022.
Με την παρ. 3 της προωθούμενης ρύθμισης τροποποιείται
η παρ. ό του άρθρου 5 του π.δ. 90/2018, ούτως ώστε τα
ισχύοντα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ κατά τη δημοσίευση του ν.
4447/2016 να δύναται να τροποποιούνται και για
διορθώσεις σαλμάτων και αποσαψηνίσεις διατυπώσεων.
Με την παρ. 4 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία
εκπόνησης ΣΦΗΟ, δεδομένου ότι αυτή λήγει στις
31.3.2021, αλλά για λόγους ιδίως που σχετίζονται με την
υιστάμενη κατάσταση λόγω Ον1Ο-19 έχει επέλθει
καθυστέρηση. Παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να
αποψασίσει περαιτέρω παράταση αν υψίσταται σχετική
αναγκαιότητα.

Με την παρ. 5, δεδομένης της υψιστάμενης κατάστασης
λόγω ςΟνΙο-19 κρίνεται η παράταση του χρόνου ισχύος
των βεβαιώσεων μηχανικών του άρθρου 83 του ν.
4495/2017, οι οποίες έχουν ημερομηνία αυτοψίας
1.1.2021-31.1.2021 έως καιτην 30η.6.2021.
Με την παρ. ό παρατείνεται η αναστολή της υποχρέωσης
μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων,
υγραερίου, ψυσικού αερίου και των συνοδών χρήσεων
αυτών, η οποία έχει επιβληθεί για λόγους αλλαγής των
χρήσεων γης και η οποία έληγε στις 31.12.2020 έως τις
31.12.2022,. Η συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω
)τρατηρίων καυσίμων είναι απαραίτητη και επιβεβλπμένη,
καθώς εξυπηρετούν τους κατοίκους των περιοχών όπου
ευρίσκονται.

Με τις παρ. 1 και 2 απαλείψονται οι υψιστάμενες
ΑΡΘΡ0 3 εξσυσιοδοτικές διατάξεις στα άρθρα 7 και 8 του ν.

4495/2018 που αψορούν στον καθορισμό αναθέτουσας
αρχής, προκειμένου να μην υψίσταται αλληλοεπικάλυψη
με το άρθρο 14 του ν. 4759/2020.

_



-

Με την παρ. 3 προστίθεται στα αναψερόμενα στην παρ. Ι
του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 προγράμματα και τα
Προγράμματα αναγνώρισης οδών. Επιπροσθέτως στο
τέλος του άρθρου προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη για
τον καθορισμό αναθέτουσας αρχής εκτέλεσης των
αντίστοιχων μελετών για την εκπόνηση των Προγραμμάτων
και κάθε σχετικής λεπτομέρειας. Διευκρινίζεται ρητώς ότι
ως αναθέτουσα αρχή δύναται να οριστεί το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας.
Τέλος προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 14 του ν. 4759/2020
αναψορικά με τον καθορισμό ειδικότερων λεπτομερειών
που αψορούν οτη στελέχωση, οργάνωση και τις

_______________

αρμοδιότητες της Τεχνικής Γραμματείας.

______

Με την παρ. 1, δεδομένης της κατάργησης του άρθρου 32
ΑΡΘΡΟ 4 του ν. 4067/2012 με τον ν. 4759/2020, ρυθμίζεται με την

προωθούμενη ρύθμιση η αντιμετώπιση των αιτήσεων που
είχαν ήδη υποβληθεί έως την ισχύ του ν. 4759/2020
δυνάμει της διαδικασίας τροποποίησης εγκεκριμένων
ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής Ι

απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης του άρθρου 32 του ν.
4067/2012.

Με τις παρ. 2 και 3 καταργείται το Συμβούλιο
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού και οι αρμοδιότητες αυτού
ασκούνται από το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών
Θεμάτων και Αμψισβητήσεων, η σύνθεση του οποίου
ενισχύεται κατά την εξέταση των θεμάτων αυτών με την
προσθήκη μελών από την ‘Ενωση Περιψερειών Ελλάδας,
από την Κεντρική ‘Ενωση Δήμων Ελλάδος και από την
Περιψέρεια Απικής ή την Περιψέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας ανάλογα με τη χωρική αρμοδιότητα του
θέματος που εξετάζεται, ενώ παράλληλα καθορίζεται η
αρμοδιότητα εξέτασης των αιτήσεων προς το Συμβούλιο
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού που έχουν ήδη υποβληθεί,
αλλά δεν έχουν εξεταστεί.
Με την παρ. 4 δίδεται η δυνατότητα συγκρότησης του
ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. ακόμα και αν δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα το
Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας από το οποίο προέρχονται
δύο μέλη σύμψωνα με τη σύνθεση της παρ. 1 του άρθρου
4Α του ν. 4447/2016 όπως έχει προστεθεί με Το άρθρο 5
του ν. 4759/2020.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα ετιιτρέπε:αι σε
ΑΡΘΡΟ 5 χιονοδρομικά κέντρα να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις

που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους σε εκτάσεις που
διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία σύμψωνα με τα

_______________

οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 45 του ν. 998/1979.



Στόχος του άρθρου είναι να παραταθεί η θητεία των
ΑΡΘΡΟ ό τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ΔΣ των Ο.Ε.Β.,

η οποία έληξε ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
Περαιτέρω διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού
ςονιο-ι9, καθώς και η πρόβλεψη για τη λήψη απόφασης
δια περιψοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης με τη χρήση κάθε
ιτρόσψορου τηλεπικοινωνιακού μέσου από τη Γενική
Συνέλευση των ΤΟ.Ε.Β. περί έγκρισης του
προϋπολογισμού τους.

Β. ΕκΟεση του άρθρου 75 παρ. Ι και 2 του Συντάγματος

Βλ. συνημμένη

Γ. ΕκΟεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος

Βλ. συνηιιμένη

ΊΞκΘση γενικών συνεπειών

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης



Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Σχολιασμός / ποιοτική αιτοτ[μηση:
ΕΜσμοθέτηοη των προωθούμενων διατάξεων των άρθρων 1-5 αναμένεται να δημιουργήσει ασψάλει

ίικαίου, να μειώσει τη γραψειοκρατία, να Θέσει ρεαλιστικές προθεσμίες δεδομένης της υψιστάμενης
κατάστασης λόγω ΟΗ19 και να συμβάλει στην ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Ϊ όήελΟς από Τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου ό είναι ότι Θα συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειΐσυρ;ί
ιων σΕΒ και ΤΟΕΒ από την οποία επηρεάζονται άμεσα οι τοπικές αγροτικές κοινωνίες, αλλά και η αγβοτικ
οίκονομία της χώρας γενικότερα.

-αίσης, αναδεικνύεται η δυνατότητα του κράτους να διαχειρίζεται καταστάσεις επείγοντος χαρακτήρα, σι
οποίες έχουν τόσο οικονομικές όσα και κοινωνικές διαστάσεις.

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΣΜ ΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝ ΕΙΛ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑ!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣώΤίΚΘΊ’Η7Λ

ΑΜΕΣΑ Εξοικονόμηση
Χ Χ Χχρόνου

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Μεγαλύτερη
ειποδοτικότητα / Χ Χ Χ Χ

αποτελεσματικότητα

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

ΕΜΜΕΣΑ

Χ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαφάνεω θεσμών

Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

ΑΓΟΡΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ&
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΙ-ΙΤΑ



ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασσ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Στήριξη κα
λετουργίιι
διαχείρισης

Διαχείριση
αλλαγών κατό
την εκτέλεση

Κόστος
συμμετοχής

στη νέα

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

Ί ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΛ

ΑΓΟΡΆ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ& ΦΥΣΙΚΟ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΊΚΡ

ΑΣΤΙΚΟΚΙ

ΔΙΛΦΑΝΕΙΛ
ΑΝΤΛΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΜΛΔΕΣ

ΠΟι\ΙΤΣΤΙΚΟ
ΝΗΣΙΩΤίΚΟΤιΤΛ

ΠΕΡΙΒΜΑΟΝ

Προσλήψεις/
ΚινΤ]τικότητ€ι

Ενη μέρωση
εκπαίδευση

εμπλεκομένων

Άλλο



ΔΙΑΧΕίΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Μ Ε!ΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Αναγνώριση/
εντοπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών

κινδύνων στους
στόχους

Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιστάθμισης
κινδύνων

Πιλοτική
εφαρμογή

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι στην αξιολογούμενη ρύθμιση.

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών
(ηλεκτρονική εττισύναψη).

21.
Ειδική αιτιολονία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της
γνωμοδότησης καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Άλλο

Ανάδειξη καλών
πρακτικών κατά
την υλοποίηση
της ρύθμισης

Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

ιινδύνων

Άλλο



Στ. ‘Εκθεση νομιμότητας



25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

11 (συμπεριλαμ8ανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός

Οδηγία

Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

ΙΙ
Διεθνείς συμβάσεις

Ι

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς
και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο
(αναψέρατε)

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης-



Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

.λλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

7. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

διατάξεις

Π

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Γ

Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.

Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Υφιστάμενες διατάξειςΔιατάξεις αξιολογούμενης ρύμισης

ΑΡΘΡΟ Ι ΠΑΡ. 2 Αρόρο 62

Μεταβατικές -2. Τροποποιείται το άρθρο 62 του ν.

4495/2017 προκειμένου να
Εξουσιοδοτικές

διορθωθεί τιρόδηλο σφάλμα και
διατάξεις Κεψαλαίου Δεύτερου

Τμήματος Βσυγκεκριμένα διότι εσφαλμένα

συμπεριλήφθηκε στο πεδίο

εφαρμογής του καιτο άρθρο 52, ως
Με απόΦαση του Υπουογού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεταιεκ τούτου το άρθρο 62

διαμορφώνεται ως εξής: η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας

«Με απόφαση του Υπουργού
του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ορίζεται η ημερομηνία έναρξης
Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται

______________ __________

με την ανωτέρω απόφαση



λειτουργίας του Ηλεκτρονικού
Μητρώου.

Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται

με την ανωτέρω απόφαση

αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων

των άρθρων 54 έως 61 του

παρόντος. »

ΡΟ 2 ΠΑΡ. Ι

1. Τροποποιείται η παρ. 52 του αρ. 5
του π.δ. 90/2018 ως εξής:

“5α. Η αναθεώρηση και

τροποποίηση Γενικών

Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή
Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

(ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθηκαν κατ’

εφαρμογή του ν. 2508/1997, γίνεται

σύμψωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 7 του ν. 4447/2016.

Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης,

αναθεώρησης ή τροποποίησης
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή

Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης μπορεί
να συνεχίζονται και να εγκρίνονται

σύμψωνα με τις προϊσχύουσες

διατάξεις, ήτοι τις διατάξεις των

άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997.

Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης,

αναθεώρησης ή
τροποποίησης για τις οποίες έχει

εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό

Συμβούλιο η Α’ Φάση της κύριας

μελέτης, ανεξαρτήτως του χρόνου
έγκρισής της, συνεχίζονται και

σλοκληρώνσνται υπσχρεωτικώς με
την έκδοση της σχετικής πράξης
έγκρισης έως την 31.12.2022.”

αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων
των άρθρων 52 έως 61.

5α. Η αναθεώρηση και τροποποίηση

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ)

ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

(ΣΧΟΟΑΠ) που εγκρίθηκαν κατ’

εψαρμογή του ν. 2508/1997, γίνεται

σύμψωνα με τις διατάξεις του άρθρου

7 του ν. 4447/2016. Εκκρεμείς

διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης

ή τροπσπσίησης Γενικών

Πολεοδομικών Σχεδίων ή Σχεδίων

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης μπορεί να
συνεχίζονται και να εγκρίνονται

σύμψωνα με τις προϊσχύουσες

διατάξεις, ήτοι τις διατάξεις των

άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997.

Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης,
αναθεώρησης ή τροποποίηοης για τις

οποίες έχει εγκριθεί από το οικείο

Δημοτικό Συμβούλιο η Α’ Φάση της

κύριας μελέτης, ανεξαρτήτως του

χρόνου έγκρισήςτης, συνεχίζονται και

ολοκληρώνονται υποχρεωτικώς με
την έκδοση της σχετικής πράξης
έγκρισης εντός προθεσμίας είκοσι

τεσσάρων μηνών (24) από την έκδοση
του παρόντος. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση είναι δυνατή η παράταση
της προαναψερόμενης προθεσμίας
από δύο (2) έως έξι (6) μήνες με
απόψαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του
Γενικού Γραμματέα Χωρικού
Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος (για τις



ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 2

μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και

Θεσσαλονίκης), μετά από εισήγηση

της αρμόδιας υπηρεσίας.

2. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των

πολεοδομικών μελετών που

προβλέπεται στην παρ. 15

του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’

174) παρατείνεται και η παρ. 15

αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Από τη δημοσίευση του

παρόντος νόμου οι χρήσεις γης που

ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις

των [Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη

δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α’

124), είναι δεομευτικές για τη

διοίκηση μόνο στην περίπτωση που

κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν

πολεοδομικές μελέτες

αναθεώρησης ή ένταξης, σύμψωνα

με το [Π.Σ..

Σε κάθε περίπτωση εντός

προθεσμίας ενός (1) έτους από την

έναρξη ισχύος του παρόντος κινείται

η διαδικασία αναθεώρησης των

συγκεκριμένων [Π.Σ., κατόπιν

απόιασης του αρμόδιου Δημοτικού

Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου
οργάνου κατά τις εκάστοτε

ισχύουσες διατάξεις.

Η ως άνω αναθεώρηση του [Π.Σ. θα

πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις

31.12.2022, διαψορετικά από

1.1.2023 εφαρμόζονται
αυτοδικαίως δεσμευτικά σι

διατάξεις των ως άνω [Π.Σ..

Οι προϋποθέσεις του

προηγούμενου εδαψίου ισχύουν

και για τις περιπτώσεις όπου έχει
κινηθεί η διαδικασία αναθεώρησης
κατά τα ανωτέρω.»

«15. Από τη δημοσίευση του

παρόντος νόμου σι χρήσεις γης που

ορίζονται κατά τις ειδικές διατάξεις

των Γ.Π.Σ., που εγκρίθηκαν πριν τη

δημοσίευση του ν. 2508/1997 (Α·

124), είναι δεσμευτικές για τη

διοίκηση μόνο στην περίπτωση που

κατόπιν αυτών εγκρίθηκαν
πολεοδσμικές μελέτες αναθεώρησης

ή ένταξης, σύμψωνα με το [Π.Σ..

Σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας

ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος

του παρόντος Κινείται η διαδικασία

αναθεώρησης των συγκεκριμένων

[Π.Σ., κατόπιν απόψασης του

αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου ή
άλλου αρμόδιου οργάνου κατά τις

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η ως άνω αναθεώρηση του [.Π.Σ. θα

πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις

31.12.2021, διαψορετικά από

1.1.2022 εψαρμόζονται αυτοδικαίως

δεσμευτικά σι διατάξεις των ως άνω

[.Π Σ..

Οι προϋποθέσεις του προηγούμενου

εδαψίου ισχύουν και για τις

περιπτώσεις όπου έχει κινηθεί η

διαδικασία αναθεώρησης κατά τα
ανωτέρω. »
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ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 3

3. Η παρ. ό του άρθρου 5 του ιτ.δ.

90/2018 τροιτοτιοιείται ως εξής:
«6. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση
του νόμου 4447/2016 Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια ή Σχέδια
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης

Ανοικτής Πόλης δύνανται να

τροποποιούνται σημειακά και να
γίνονται διορθώσεις σφαλμάτων,

αποσαψηνίσεις διατυπώσεων και

εναρμόνιση κειμένων και

διαγραμμάτων με τις διατάξεις των

άρθρων 4 και 5 του νόμου
2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997)».

6. Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση
του ν. 4447/2016 Γενικά Πολεοδομικά
Σχέδια ή Σχέδια Χωρικής και

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής
Πόλης δύνανται να τροποποιούνται
σημειακά με τις διατάξεις των
άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α’
124) για μια ετιταετία (7) από την ισχύ
του ν. 4447/2016. Μετά την πάροδο
της προθεσμίας αυτής, για την
τροποποίησή τους εφαρμόζονται οι
διατάξεις του ν. 4447/2016 και ιδίως
οι διατάξεις των παρ. 9 και 10 του
άρθρου 7 του νόμου αυτού.

1. Από την έναρξη ισχύος του
ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 4 παρόντος και έως την 31η.3.2021, σι
4. Τροποποιείται η παρ. Ι του δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι

άρθρου 17 του ν. 4710/2020 ως μεγάλοι και μεσαίσι ηπειρωτικοί

προς τον χρόνο εκτιόνησης Σχεδίου δήμοι, σι δήμοι Πρωτευουσών

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων περιψερειακών ενοτήτων, καθώς και

(Σ.Φ.Η.Ο.) και η Παρ. ι οι μεγάλοι και μεσαίοι νησιωτικοί

διαμορφώνεται ως εξής: δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του

« 1. Από την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά

παρόντος και έως την 30η.6.2021, σι Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών

δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο

μεγάλοι και μεσαίσι ηπειρωτικοί προγραμματίζουν τη χωροθέτηση

δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών επαρκούς αριθμού κανονικής ή
Ι περιψερειακών ενοτήτων, καθώς υψηλής ισχύος δημοσίως

και σι μεγάλοι και μεσαίοι προσβάοιμων σημείων επα
νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το ναψόρτισης Η/Ο και θέσεων
άρθρο 2Α του ν. 3852/2010 στάθμευσης Η/Ο εντός των
εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο διοικητικών τους ορίων.

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.), με το οποίο Το Σ.Φ.Η.Ο. λαμβάνει υπόψη του
προγραμματίζουν τη χωροθέτηση ιδίως, τα πολεοδομικά και
επαρκούς αριθμού κανονικής ή κυκλοψοριακά χαρακτηριστικά της
υψηλής ισχύος δημοσίως περιοχής και Την υψιστάμενη
βάσιμων σημείων ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων

Ί3



επαναψόρτισης Η/Ο και θέσεων
στάθμευσης Η/Ο εντός των
διοικητικών τους ορίων. Η
καταληκτική ημερομηνία εκτιόνησης
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) δύναται να
ιταρατείνεται και πέραν της
3Οης6.2021 με απόψαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εψόσον συντρέχουν
δικαιολογητικοί λόγοι της
αδυναμίας εμπρόθεσμης εκπόνησης
Σ.Φ.ΗΟ., όπως επιτακτικοί λόγοι
αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου
δημόσιας υγείας που συνίστανται
στη μείωση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού ςΟνΙΟ-19.
Το Σ.Φ.Η.Ο. λαμβάνει υπόψη του
ιδίως, τα πολεοδομικά και
κυκλοψοριακά χαρακτηριστικά της
περιοχής και την υψιστάμενη
ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων
υποδομών και μπορεί να ενταχθεί
ως μέτρο παρέμβασης σε
εκπονούμενα στρατηγικά σχέδια
των σικείων ΟΤΑ.. όπως στα Σχέδια
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας -

ΣΒΑΚ, τις Ολοκληρωμένες Χωρικές
Επενδύσεις - ΟΧΕ, τα σχέδια για
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - ΒΑΛ,
καθώς και σε ευρύτερες μελέτες και
προγράμματα αστικών
αναπλάσεων. Το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει
υποχρεωτικά κατ1 ελάχιστον τα εξής:
α) τη χωροθέτηση θέσεων
στάθμευσης και σημείων
επαναψόρτισης Η/Ο κατά μήκος των
διοικητικών τους ορίων, στους
χώρους στάσης και στάθμευσης του
άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (Α’ 57),
καθώς και σε ελεγχόμενους από
τους δήμους χώρους στάθμευσης
και δημοτικούς χώρους
στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται
υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός (1)

υποδομών και μπορεί να ενταχθεί ως
μέτρο παρέμβασης σε εκπονούμενα
στρατηγικά σχέδια των οικείων
ΟΤΑ., όπως στα Σχέδια Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ, Τις

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις -

ΟΧΕ, τα σχέδια για Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη - ΒΑΛ, καθώς και σε
ευρύτερες μελέτες και προγράμματα
αστικών αναπλάσεων. Το Σ.Φ.Η.Ο.
περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον
τα εξής: α) τη χωροθέτηση θέσεων
στάθμευσης και σημείων
επαναψόρτισης Η/Ο κατά μήκος των
διοικητικών τους ορίων, στους
χώρους στάσης και στάθμευσης του
άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (Λ’ 57),
καθώς και σε ελεγχόμενους από τους
δήμους χώρους στάΘμευσης και
δημοτικούς χώρους στάΘμευσης,
ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η
χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον
σημείου επαναψόρτισης Η/Ο ανά Ι
χιλίους (1.000) κατοίκους του δήιου,
και ειδικότερα σε:

αα) υψιστάμενους υπαίθριους
δημοτικούς χώρους στάθμευσης,

αβ) υψιστάμενους στεγασμένους
δημοτικσύς χώρους στάθμευσπς,

αγ) υψιστάμενες παρόδιες Θέσεις
στάθμευσης, ελεύθερες και
ελεγχόμενης στάθμευσης, Ιδίως στα
πολεοδομικά κέντρα των δήμων και
σε περιοχές αυξημένης επίσκεψης και
σε πυ κνοδομη μένες αστικές περιοχές,

αδ) νέους υπαίθριους/στεγασμένους
χώρους στάθμευσης ή τιαρόδιες
θέσεις στάθμευσης που
χωροθετούνται με σκοπό την
εγκατάσταση σημείων
επαναψόρτισης Η/Ο.
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κατ’ ελάχιστον σημείου
ειταναψόρτισης Η/Ο ανά χιλίους
(1.000) κατοίκους του δήμου, και
ειδικότερα σε:

αα) υψιστάμενους υπαίθριους
δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
αβ) υψιστάμενους οτεγασμένους

δημοτικούς χώρους στάθμευσης,
αγ) υψιο-ιάμενες παρόδιες Θέσεις
στάΘμευσης, ελεύθερες και
ελεγχόμενης στάθμευσης, ιδίως οτα
πολεοδομικά Κέντρα των δήμων και
σε περιοχές αυξημένης επίσκεψης
και σε πυκνοδομημένες αστικές
περιοχές,

αδ) νέους
υπαίΘριους/στεγασμένους χώρους
στάθμευσης ή παρόδιες Θέσεις
στάθμευσης που χωροθετούνται με

σκοπό την εγκατάσταση σημείων
επαναψόρτισης Η/Ο,
β) τη χωροθέτηση Θέσεων

στάθμευσης και σημείων
επαναψόρτισης Η/Ο σε τερματικούς
σταθμούς και επιλεγμένα σημεία
των δημοτικών και αστικών
συγκοινωνιών, ώστε να καθίσταται
δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση
των σημείων επαναψόρτισης Η/Ο

υψηλής ισχύος και συγχρόνως να

διασψαλίζεται η ελάχιστη
απαιτούμενη αναμονή
επαναψόρτισης για την ομαλή
λειτουργία των λεωψορειακών
γραμμών προς εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού,

γ) τη χωροθέτηση Θέσεων
στάΘμευσης και σημείων
επαναψόρτισης Η/Ο για την
εξυπηρέτηση τουριστικών
λεωψορείων, ώστε οι
προβλεπόμενες Θέσεις οτάθμευσης
τουριστικών λεωψορείων να
εξοπλίζονται με σημεία
επαναψόρτισης Η/Ο σε ποσοστό

β) τη χωροθέτηση Θέσεων
στάθμευσης και σημείων
επαναψόρτισης Η/Ο σε τερματικούς
σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των
δημοτικών και αστικών
συγκοινωνιών, ώστε να καθίσταται
δυνατή η ανωτέρω εγκατάοταοπ των

σημείων επαναψόρτισης Η/Ο υώηλός
ισχύος και συγχρόνως να

διασψαλίζεται η ελάχιστπ
απαιτούμενη αναμονή
επαναψόρτισης για Την ομαλι

λειτουργία των λεωψορειακών
γραμμών προς εξυπηρέτηση του

επιβατικού κοινού,

γ) τη χωροθέτηση Θέσεων
στάθμευσης και σημείων

επαναψόρτισης Η/Ο για Την

εξυπηρέτηση τουριστ1κών

λεωψορείων, ώστε οι προβλεπόμενες
Θέσεις στάθμευσης τουριστικών

λεωψορείων να εξοπλίζονται με
σημεία εΙταναψόρτισης Η/Ο σε
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
τουλάχιστον επί του συνόλου των
υψιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ’
ελάχιστον σημείου επαναψόρτισης
Η/Ο,

δ) τη χωροθέτηση Θέσεων
στάθμευσης και σημείων
επαναψόρτισης Η/Ο για την

εξυπηρέτηση Η/Ο τροψοδοσίας, ώστε
οι προβλεπόμενες Θέσεις οτάθμευσης
οχημάτων τροψοδοσίας να
εξοπλίζονται με σημεία
επαναψόρτισης Η/Ο για το δέκα τοις
εκατό (10%) τουλάχιστον του
συνόλου των υψιστάμενων θέσεων ή
ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου
επαναψόρτισης Η/Ο.
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Γδέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον
επί του συνόλου των υιστάμενων

θέσεων ή ενός (1) κατ’ ελάχιστον

σημείου επαναψόρτισης ΗΙα,

δ) τη χωροθέτηση θέσεων

στάθμευσης και σημείων

επαναψόρτισης Η/Ο για την

εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας,

ώστε σι προβλεπόμενες Θέσεις

στάθμευσης οχημάτων

τροψοδοσίας να εξοπλίζονται με

σημεία επαναψόρτισης Η/Ο για το

δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον

του συνόλου των υψιστάμενων

Θέσεων ή ενός (1) κατ’ ελάχιστον

σημείου επαναψόρτισης Η/Ο.

Στις ανωτέρω Θέσεις επιτρέπεται

και η στάθμευση και η
επαναψόρτιση Η/Ο που δεν

εξυπηρετούν ανάγκες τροψοδοσίας

μετά από τη λήξη του ωραρίου

τροψοδοσίας και έως την επόμενη

έναρξη. Σε εμπορικές περιοχές και

ιστορικά κέντρα πόλεων,

χωροθετούνται παρόδιες Θέσεις

στάθμευσης - επαναψόρτισης για

ηλεκτρικά ποδήλατα και

μοτοποδήλατα τροψοδοσίας, τα

οποία επιτρέπεται να κινούνται

πέραν των ωραρίων τροψοδοσίας

που ισχύουν για τα υπόλοιπα

οχματα.

ε) τη χωροθέτηση σημείων
ετιαναψόρτισης Η/Ο σε υψιστάμενα Ι
και νόμιμα καθορισμένα σημεία
στάσης ή οτάΘμευσης (πιάτσες)

Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, όπως αυτή
περιγράψεται στο άρθρο 18.

Στα σημεία επαναψόρτισης Η/Ο

που ορίζονται με την παρούσα

απαγορεύεται να ψορτίζονται Η/Ο.

εκτός από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ,

στ) τη χωροθέτηση σημείων

επαναψόρτισης Η/Ο σε χώρους

Στις ανωτέρω Θέσεις επιτρέπεται και

η στάθμευση και η επαναψόρτιση

Η/Ο που δεν εξυπηρετούν ανάγκες

τροψοδοσίας μετά από τη λήξη του

ωραρίου τροψοδοσίας και έως την

επόμενη έναρξη. Σε εμπορικές

περιοχές και ιστορικά κέντρα πόλεων,

χωροθετούνται παρόδιες θέσεις

στάΘμευσης - επαναψόρτισης για Ι
ηλεκτρικά ποδήλατα και

μοτοποδήλατα τροψοδοσίας, Τα

οποία ειτιτρέπεταινα κινούνταιπέραν

των ωραρίων τοοψσδοσ[ας που

ισχύ συν για τα υπόλοιπα οχήματα.

ε) τη χωροθέτηση σημείων

επαναψόρτισης Η/Ο σε υψιστάμενα
και νόμιμα καθορισμένα σημεία

στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες)

Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, όπως αυτή περιγράψεται

στο άρθρο 18.

Στα σημεία επαναψόρτισης Η/Ο που
ορίζονται με την παρούσα

απαγορεύεται να ψορτίζονται Η/Ο.
εκτός από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞ!,

στ) τη χωροθέτηση

επαναψόρτισης Η/Ο σε

οτάθμευσης οχημάτων

σύμψωνα με το άρθρο 19.

σημείων

χώρους

Αμελ,



στάθμευσης οχημάτων Αμελ,

σύμψωνα με το άρθρο 19.»

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. ό

6. Τα δύο τελευταία εδάψια της Παρ.

3 του αρ. 51 του ν. 4178/2013
αντικαθίστανται

ως εξής:

«Η αναστολή της υποχρέωσης
μετεγκατάστασης ή
απομάκρυνσης πρατηρίων

καυσίμων, υγραερίου, Φυσικού
αερίου και των συνοδών χρήσεων
αυτών με νόμιμη χρήση, κατόπιν
αδείας που

εκδόθηκε στο παρελθόν, που
επιβλήθηκεγια λόγους αλλαγής
των τιροβλετιόμενων χρήσεων γης
της Περιοχής του εδαψίου
α’ τιαρατείνεται μέχρι την έγκριση
τοπικού ή ειδικού
πολεοδομικού σχεδίου του ν.
4447/2016 και σε κάθε περίπτωση
όχι πέραν της 3Ιης.12.2022.

Στην περίοδο αυτή μπορούν να
εκτελούνται οι δραστηριότητες του
εδαψίου γ’, πλην της κτιριακής
επέκτασης.».

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. Ι

1. Τροποποιείται η περ. α της παρ. 7
του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 και
η περ. α διαμορψώνεται ως εξής:
«7.α) Η κίνηση της διαδικασίας για
τη σύνταξη ΤΠΣ γίνεται είτε από τον
οικείο Δήμο είτε από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα
ΤΠΣ υπόκεινται σε διαδικασία
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης.

«Η αναστολή της υποχρέωσης
μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης
πρατηρίων καυσίμων, υγραερ[ου,

Φυσικού αερίου με νόμιμη χρήση,
κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο
παρελθόν, που επιβλήθηκε για
λόγους αλλαγής των προβλετιόμενων
χρήσεων γης της περιοχής του
εδαψίου α’ παρατείνεται μέχρι την
έγκριση τοπικού ή ειδικού χωρικού
σχεδίου του ν. 4447/2016 και σε κάθε
περίπτωση όχι Πέραν της
3ίης.12.2020.

Στην περίοδο αυτή μπορούν να
εκτελούνται σι δραστηριότητες του
εδαψίου γ’, πλην της κτιριακής
επέκτασης.)).

7.α) Η Κίνηση της διαδικασίας για τη
σύνταξη ΤΠΣ γίνεται είτε από τον
οικείο Δήμο είτε από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με
απόψαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζεται η αναθέτουσα αρχή ως
προς τις σχετικές μελέτες. Τα ΤΠΣ
υπόκεινται σε διαδικασία
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης.



ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 2

2. Τροποποιείται η περ. α της παρ. 3

του αρ. 8 του ν. 4447/2016 και η περ.

α διαμορψώνεται ως εξής: «3. α. Η

κίνηση της διαδικασίας για τη
σύνταξη Ε.Π.Σ. γίνεται από Το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας ή από τον οικείο Δήμο ή
Την οικεία Περιψέρεια ή από τον

Φορέα υλοποίησης του σχεδίου,

έργου ή προγράμματος. Τα Ε.Π.Σ.

υπόκεινται σε διαδικασία

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης. »

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 3

3. Στο άρθρο 14 του ν. 4759/2020

(Α’ 245), προστίθενται περ. δ στην

παρ. 1 και παρ. 7 και 8, ως εκ τούτου

το άρθρο 14 διαμορφώνεται ως
εξής:

Άρθρο 14

Προγράμματα Πολεοδομικού

Σχεδιασμού -

Συντονιστής

1. Προς τον σκοπό της Ταχείας και

αποτελεσματικής ολοκλήρωσης του
πολεοδομικού σχεδιασμού για το
σύνολο της χώρας καταρτίζονται:

α. προγράμματα εκιτόνησης
τοπικών και ειδικών πολεοδομικών
σχεδίων,

β. Προγράμματα οριοθέτησης
οικισμών προ του 1923 ή κάτω των
2.000 κατοίκων,

γ. προγράμματα Ζωνών Υποδοχής
Συντελεστών Δόμησης,

3. α. Η κίνηση της διαδικασίας για τη

σύνταξη Ε.Π.Σ. γίνεται από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ή από τον οικείο Δήμο ή την

οικεία Περιψέρεια ή από τον ψορέα

υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή
Προγράμματος. Με απόφαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζεται, όταν

απαιτείται, η αναθέτουσα αρχή ως

προς τις σχετικές μελέτες. Τα Ε.Π.Σ.
υπόκεινται σε διαδικασία
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής

Εκτίμησης.

Προγράμματα

Σχεδιασμού -

Συντονιστής

Πολεοδομικού

1. Προς τον σκοπό της Ταχείας και

αποτελεσματικής ολοκλήρωσης του

πολεοδομικού σχεδιασμού για το
σύνολο της χώρας καταρτίζονται:

α. Προγράμματα εκπόνησης τοπικών
και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων,

β. προγράμματα οριοθέτησης
οικισμών προ του 1923 ή κάτω των
2.000 κατοίκων,

γ. προγράμματα Ζωνών Υποδοχής
Συντελεστών Δόμησης.

Τα Προγράμματα αυτά καταρτίζονται
και εγκρίνονται με απόψαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.

2. Προς τον σκοπό της απρόσκοπτης
υλοποίησης των Προγραμμάτων της
παρ. 1, συστήνεται θέση Συντονιστή
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δ. προγράμματα αναγνώρισης
οδών.

Τα Προγράμματα αυτά
καταρτίζονται και εγκρίνονται με
απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Προς τον σκοπό της απρόσκοιττης
υλοποίησης των Προγραμμάτων της
παρ. 1, συστήνεται Θέση Συντονιστή Ι

του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της
Χώρας, ο οποίος υπάγεται στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, εκτός εάν οι σχετικές
αρμοδιότητές του έχουν
μεταβιβασΘεί σε Υφυπουργό.
Ειδικότερα, ο Συντονιστής είναι
αρμόδιος για τον συντονισμό:
α. της κατάρτισης των
Προγραμμάτων της παρ. 1,
β. των διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης των αντίστοιχων μελετών
για την εκπόνηση των
προγραμμάτων της παρ. Ι και
γ. της κατάρτισης των αναγκαίων
κανονιστικών πράξεων σε εφαρμογή
του παρόντος νόμου για την
υλοποίηση των προαναερόμενων
προγραμμάτων.
3. Ο Συντονιστής συνεργάζεται με

τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καΘώς και με κάθε υπηρεσία του
στενού ή ευρύτερου δημόσιου
Τομέα που εμπλέκεται στην
υλοποίηση του έργου του, οι οποίες
υποχρεούνται να παράσχουν κάθε
αναγκαία συνδρομή,
συμπεριλαμβανομένων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α’ και Β’ βαθμού και νομικών
προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου.

4. Η Θητεία του Συντονιστή διαρκεί
για όσο χρονικό διάστημα διαρκείτο
έργο του πολεοδομικού σχεδιασμού

του Πολεοδομικού Σχεδιασμού της
Χώρας, ο οποίος υπάγεται στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, εκτός εάν σι σχετικές
αρμοδιότητές του έχουν
μεταβιβασθεί σε Υψυπουρνό.
Ειδικότερα, ο Συντονιστής είναι
αρμόδιος για τον συντονισμό:

α. της κατάρτισης των
Προγραμμάτων της παρ. 1,

β. των διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης των αντίστοιχων μελετών
για την εκπόνηση των προγραμμάτων
της παρ. Ι και

γ. της κατάρτισης των αναγκαίων
κανονιστικών πράξεων σε εψαρμογή
του παρόντος νόμου για Την
υλοποίηση των προαναψερόμενων
τρογραμμάτων.

3. Ο Συντονιστής συνεργάζεται με τις
υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς
και με κάθε υπηρεσία του στενού ή
ευρύτερου δημόσιου τομέα που
εμπλέκεται στην υλοποίησπ του
έργου του, σι οποίες υποχρεούνται να
παράσχουν κάθε αναγκαία
συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων
των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και
νομικών προσώπων δημοσίου και
ιδιωτικού δικαίου.

4. Η θπτεία του Συντονιστή διαρκεί
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το
έργο του πολεοδομικού σχεδιασμού
τος παρ. Ι. Η Θέση του Συντονιστή
μπορεί να καλυφθεί είτε με διορισμό
σε Θέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου είτε με απόσπαση
προσωπικού που υπηρετεί στον στενό



της παρ. 1. Η θέση του Συντονιστή
μπορεί να καλυψθεί είτε με

διορισμό σε Θέση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου είτε με
απόσπαση προσωπικού που

υπηρετεί στον στενό ή τον ευρύτερο
δημόσιο τομέα ή σε όργανο της

Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης με

οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ο

διορισμός διενεργε [ται με απόφαση

του Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας και η απόσπαση με κοινή

απόψαση του αρμόδιου οργάνου

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας και του αρμόδιου
οργάνου του Φορέα προέλευσης,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής αντίθετης διάταξης. Σε

περίπτωση διορισμού, οι αποδοχές

του Συντονιστή καθορίζονται με

κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, με την επιψύλαξη του

ορίου του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Σε

περίπτωση απόσπασης,
καταβάλλονται από τον ψορέα
υποδοχής οι αποδοχές της Κοινής

ΑπόΦασης του προηγούμενου
εδαψίου. Ειδικώς σε περίπτωση
απόσπασης από όργανο της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, εψόσον το
όργανο αυτό δεν αναλαμβάνει τη
μισθοδοσία του, καταβάλλονται
από τον Φορέα υποδοχής οι
αποδοχές της κοινής απόΦασης του
τέταρτου εδαψίου.

Με απόΦαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας η
θητεία του Συντονιστή δύναται να
λήξει και πριν την ολοκλήρωση του
έργου. Ομοίως, δύναται να αρθεί
και πριν την ολοκλήρωση του έργου
η τυχόν απόοπαση με κοινή
απόψαση του αρμόδιου οργάνου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και

ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή σε
όργανο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ο
διορισμός διενεργε ίται με απόψαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας και η απόσπαση με κοινή
απόψαση του αρμόδιου οργάνου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καιτου αρμόδιου οργάνου
του Φορέα προέλευσης, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
αντίθετης διάταξης, Σε περίπτωση
διορισμού, οι αποδοχές Του

Συντονιστή καθορίζονται με κοινή
απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με την επιψύλαξη του
ορίου του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Σε
περίπτωση απόσπασης,
καταβάλλονται από τον Φορέα
υποδοχής οι αποδοχές της Κοινής
ΑπόΦασης του προηγούμενου
εδαψίου. Ειδικώς σε περίπτωση
απόσπασης από όργανο της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, εώόσον τσ
όργανο αυτό δεν αναλαμβάνει τπ
μισθοδοσία του, καταβάλλονται από
τον ψορέα υποδοχής οι αποδοχές της
κοινής απόΦασης του τέταρτου
εδαψ [ου.

Με απόώαοη του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας π
θητεία του Συντονιστή δύναται να
λήξει και πριν την ολοκλήρωση του
έργου. Ομοίως, δύναται να αρθεί και
πριν Την ολοκλήρωση του έργου ιι
τυχόν απόσπαση με κοινή απόψαση
του αρμόδιου οργάνου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καιτου αρμόδιου οργάνου
του Φορέα προέλευσης.

5. Για τη διοικητική και επιστημονική
υποστήριξη του έργου του Συντονιστή
συστήνεται Τεχνική Γραμματεία. ‘Εργο
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Ενέργειας και του αρμόδιου
οργάνου του Φορέα προέλευσης.

5. Για τη διοικητική και
επιστημονική υποστήριξη του έργου
του Συντονιστή συστήνεται Τεχνική
Γραμματεία. Εργο της Τεχνικής
Γραμματείας είναι η υποστήριξη του
Συντονιστή στην υλοποίηση του
έργου του. Τα μέλη της Τεχνικής
Γραμματείας διατίθενται σε αυτήν
από υπηρεσίες του στενού ή
ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά
από αίτημα του Συντονιστή. Η

διάρκεια της διάθεσης ορίζεται σε
δύο (2) έτη, η οποία μπορεί να
παραταθεί για ισόχρονο διάστημα
και κατά το διάστημα αυτό τα
στελέχη διατηρούν την αρχική τους
Θέση. Για την εκτέλεση του έργου
της, η Τεχνική Γραμματεία
υποστηρίζεται διοικητικά και
υλικοτεχνικά από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κατόπιν αιτήματος του

Συντονιστή, το οποίο απευθύνεται
στον Προϊστάμενο της αρμόδιας
Διεύθυνσης, ο οποίος υποχρεούται
νατο εγκρίνει.

6. Προς υποστήριξη του έργου του ο
Συντονιστής δύναται να συστήνει
και να συγκροτεί με απόψασή του
άμισθες ομάδες εργασίας ή
επιτροπές συμβουλευτικού
χαρακτήρα για Θέματα που
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του
και να ρυθμίζει κάθε σχετική
λεπτομέρεια για την οργάνωση και
τη λειτουργία τους. Ως μέλη των
ομάδων ή των επιτροπών μπορούν
να ορίζονται επιστήμονες ή
Εμπειρογνώμονες με εμπειρία ή
ειδικές γνώσεις συναψείς με τα
ανωτέρω Θέματα. Ειδικά στην
περίπτωση υποψηψίων μελών που
είναι δημόσιοι

- υπάλληλοι ή

της Τεχνικής Γραμματείας είναι η
υποστήριξη του Συντονιστή στην
υλοποίηση του έργου του. Τα μέλη
της Τεχνικής Γραμματείας διατίθενται
σε αυτήν από υπηρεσίες του στενού ή
ευρύτερου δημόσιου τομέα, μετά
από αίτημα του Συντονιστή. Η
διάρκεια της διάθεσης ορίζεται σε
δύο (2) έτη, η οποία μπορεί να
παραταθεί για ισόχρονο διάστημα και
κατά το διάστημα αυτό τα στελέχη
διατηρούν Την αρχική τους Θέση. Για
την εκτέλεση του έργου της, η Τεχνική
Γραμματεία υποστηρίζεται δισ ικοτικά
και υλικοτεχνικά από τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κατόπιν αιτήματος του
Συντονιστή, το οποίο απευθύνεται
στον Προϊστάμενο της αρμόδιας
Διεύθυνσης, ο οποίος υποχρεσύταινα
το εγκρίνει.

6. Προς υποστήριξη του έργου του ο
Συντονιστής δύναται να συστήνει και
να συγκροτεί με απόψασή του
άμισθες ομάδες εργασίας ή επιτροπές
συμβουλευτικού χαρακτήρα για
Θέματα που εμπίπτουν σ·ις
αρμοδιότητές του και να ρυθμίζει
κάθε σχετική λεπτομέρεια για τον
οργάνωση και τη λειτουργία Τους. Ως
μέλη των ομάδων ή των επιτροπών
μπορούν να ορίζονται επιστήμονες ή
εμπειρογνώμονες με εμπειρία ή
ειδικές γνώσεις συναψείς με τα
ανωτέρω Θέματα. Ειδικά στον
περίπτωση υποψηψίων μελών που
είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή
μετακλητοί συνεργάτες, προηγείται
πρόταση στο κατά περίπτωση
αρμόδιο όργανο.
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μετακλητοί συνεργάτες, προηγείται -

πρόταση στο κατά περίπτωση
αρμόδιο όργανο.

7. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζεται η αναθέτουσα αρχή
εκτέλεσης των αντίστοιχων μελετών
για την εκπόνηση των
προγραμμάτων της παρ. 1. Με την
ίδια απόψαση δύναται να
καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα
και κάθε σχετική λεπτομέρεια που
αψορσύν στη διαδικασία ανάθεσης,
εκπόνησης και παραλαβής των

μελετών, τρόπο χρηματοδότησης
αυτών και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια. Ως αναθέτουσα αρχή
δύναται να ορίζεται το Ν.Π.Δ.Δ.
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Οι
αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος μεριμνούν για την
παροχή όλων των απαραίτητων
στοιχείων προς την αναθέτουσα
αρχή για την εκκίνηση της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εψ’
όσον απαιτηθεί και τη συνεργασία
με την αναθέτουσα αρχή.
8. Με απόψαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του κατά περίπτωση αρμόδιου
υπουργού δύναται να καθορίζονται
ειδικότερα ζητήματα και κάθε
σχετική λεπτομέρεια που αψορούν
στην στελέχωση, οργάνωση και
αρμοδιότητες της Τεχνικής
Γραμματείας, καθώς καιτην εν γένει
εψαρμογή του παρόντος άρθρου
και την διοικητική και επιστημονική
υποστήριξη του έργου του
Συντονιστή.»

2. Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. συγκροτείται με
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 4 απόψαση του Υπουργού



4. Προστίθεται εδάψιο στην παρ. 2

του άρθρου 4Α του ν. 4447/2016

αναφορικά με την συγκρότηση του

ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. έως την συγκρότηση

του Εθνικού Συμβουλίου

Χωροταξίας και η παρ. 2

διαμορψώνεται ως εξής:

«2. Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. συγκροτείται

με απόψαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα

μέλη του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. που

προέρχονται από το Εθνικό

Συμβούλιο Χωροταξίας

αντικαθίστανται, μόλις λήξει η

θητεία τους στο Εθνικό Συμβούλιο

Χωροταξίας. ‘Εως τη συγκρότηση του

Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας το

ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. δύναται να

συγκροτείται χωρίς τα μέλη των

περιπτώσεων δ και Θ της

παραγράψου Ι του παρόντος.

Οι εκπρόσωποιτων Υπουργείων και

Περιψερειών, με τους αναπληρωτές

τους, ορίζονται με αποψάσεις των

αντίστοιχων Υπουργών και

Περιψερειαρχών εντός προθεσμίας

είκοσι (20) ημερών από τη σχετική

έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εάν η
Προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη

και δεν έχουν ανακοινωθεί στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας εκπρόσωποι αυτών των
περιπτώσεων, το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.
συγκροτείται από τα λοιπά μέλη και
λειτουργεί κανονικά μέχρι την
υπόδειξη και τον διορισμό των
ελλειπόντων εκπροσώπων.»

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα

μέλη του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ .Α. που

προέρχονται από το Εθνικό

Συμβούλιο Χωροταξίας

αντικαθίστανται, μόλις λήξει η θητεία

τους στο Εθνικό Συμβούλιο

Χωροταξίας.

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων και

Περιψερειών, με τους αναπληρωτές

τους, ορίζονται με αποφάσεις των

αντίστοιχων Υπουργών καί

Περιψερειαρχών εντός προθεσμίας

είκοσι (20) ημερών από τη σχετική

έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εάν η

προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη

και δεν έχουν ανακοινωθεί στον

Υπουργό Περιβάλλοντος και

Ενέργειας εκπρόσωποι αυτών των

περιπτώσεων, το ΚΕ.ΣΥ. ΧΩ.Θ.Α.

συνκροτείται από τα λοιπά μέλη και

λειτουργεί κανονικά μέχρι την

υπόδειξη και τον διορισμό των

ελλειπόντων εκπροσώπων.

ΑΡΘΡΟ5

Μετά το δεύτερο εδάψιο της παρ. 8
του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α’



ΞΞίθεταιτρίτο εδάψιο και η 8. Χιονοδρομικά κέντρα, υφιστάμενες
τιαρ. Β διαμορφώνεται ως εξής: εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη

λειτουργία χιονοδρομικών κέντρων,
«8. Χιονοδρομικά κέντρα, καθώς και ανεξάρτητες μηχανικές
υψιστάμενες εγκαταστάσεις που εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα,
εξυπηρετούν τη λειτουργία όπως κρεμαστοί ή σχοινοκίνητσι
χιονοδρομικών κέντρων, καθώς και σχοινοσιδηρόδρομοι και )ταρεμψερή
ανεξάρτητες μηχανικές μέσα, που βρίσκονται σε εκτάσεις που
εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία και
όπως κρεμαστοί ή σχοινοκίνητοι δεν έχουν την προβλεπόμενη από την
σχοινοσιδηρόδρομοι και δασική νομοθεσία έγκριση, ακόμη και
παρεμψερή μέσα, που βρίσκονται εάν δεν λειτουργούν, λαμβάνουν
σε εκτάσεις που διαχειρίζεται η εντός χρονικού διαστήματος τριών (3)
δασική υπηρεσία και δεν έχουν την ετών από την έναρξη ισχύος του
προβλεπόμενη από την δασική παρόντος την έγκριση της παρ. 2 ή την
νομοθεσία έγκριση, ακόμη και εάν πράξη της παρ. ό του άρθρου 45 του
δεν λειτουργούν, λαμβάνουν εντός ν. 998/1979. Το πρώτο εδάψιο
χρονικού διαστήματος τριών (3) εφαρμόζεται και για τις εκτάσεις της
ετών από την έναρξη ισχύος του κατηγορίας α’ της παρ. Ι του άρθρου
παρόσς την έγκριση της παρ. 2 4 του ν. 998/1979, με την επιώύλαξη
την πράξη της παρ. ό του άρθρου 45 της παρ. 15 του άρθρου 45 του ν.
του ν. 998/1979. Το πρώτο εδάψιο 998/1979. Κατά την διάρκεια τος
εψαρμόζεται και νια τις εκτάσεις της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η
κατηγορίας α’ της παρ. Ι του ισχύς των διοικητικών πράξεων
άρθρου 4 του ν. 998/1979, με την αποβολής, επιβολής προστίμων,
επιφύλαξη της παρ. 15 του άρθρου κατεδάφισης και κήρυξης των
45 του ν. 998/1979. Στις ως άνω εκτάσεων ως αναδασωτέων, που
εκτάσειςεπιτρέπεταικαιηεπέκταση έχουν εκδοθεί πριν την
των χιονοδρομικών κέντρων καιτων προβλεπόμενη από Την δασική
εγκαταστάσεων που περιγράφονται νομοθεσία έγκριση. Εφόσον εκδοθείη
στο πρώτο εδάψιο του παρόντος, προβλεπόμενη από την δασική
σύμψωνα με το άρθρο 45 του ν. υπηρεσία έγκριση, ή πράξη της παρ. ό
998/79(Α’289)γιαλόγουςδημσοίσυ του άρθρου 45 του ν. 998/1979, σι
συμφέροντος. Κατά την διάρκειατης πράξεις παύουν να ισχύουν.
ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται
η ισχύς των διοικητικών πράξεων
αποβολής, επιβολής προστίμων,
κατεδάψισης και κήρυξης των
εκτάσεων ως αναδασωτέων, που
έχουν εκδοθεί πριν την
προβλεπόμενη από την δασική
νομοθεσία έγκριση. Εφόσον εκδοθεί
η προβλεπόμενη από την δασική
υπηρεσία έγκριση, ή πράξη της παρ.
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ό του άρθρου 45 του ν. 998/1979, 01

πράξεις παύουν να ισχύουν.».

30. Κατάργηση διατάξεων

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύμ ισης
ιτου προόλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ Ι ΠΑΡ. Ι «Αρθρο 59

1. Καταργείται η παρ. 3 του αρ. 59 ‘Εντυπα
του ν. 4495/2017 καιτο άρθρο 59

διαμορ4ώνεται ως εξής:
1. Αν απαιτείται άδεια από δημόσια

αρχή για εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών

«Αρθρο 59

με τις οποίες μεταβάλλονται
‘Εντυπα πολεοδομικά και κτιριολογικά

μεγέθη, όπως

1. Αν απαιτείται άδεια από δημόσια
προσθήκη και επέκταση, των

αρχή για εκτέλεση οικοδομικών
υπαρχόντων κτιρίων, γα τον έλεγχο

εργασιών
και την

με τις οποίες μεταβάλλονται
καταγραψή των στοιχείων

πολεοδομικά και κτιρ ιολογικά
συμπληρώνονται τα στοιχεία ειδικού

μεγέθη, όπως
εντύπου.

προσθήκη και επέκταση, των
2. Αν απαιτείται η συμπλήρωση

υπαρχόντων κτιρίων, για τον έλεγχο
βεβαίωσπς της παρ. 1 του άρθρου 83

καιτην
γιατον

καταγραφή των στοιχείων
έλεγχο των στοιχείων,

συμπληρώνονται τα στοιχεία
συμπληρώνονται τα στοιχεία στο

ειδικού εντύπου.
ανωτέρω έντυπο. Η

2. Αν απαιτείται η συμπλήρωση
συμπλήρωση και ο έλεγχος των

βεβαίωσης της Παρ. Ι του άρθρου
στοιχείων μπορεί να

83 για τον
πραγματοποιούνται και

έλεγχο των
ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετο

στοιχείων,
συμπληρώνονται τα στοιχεία στο

ιδιοκτησία. Το Πιστοποιητικό

ανωτέρω έντυπο. Η
Πληρότητας της

Η



συμπλήρωση Και ο έλεγχος
στοιχείων μπορεί

πρανματοποιούνται και

ανά αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη
ιδιοκτησία. Το Πιστοποιητικό
Πληρότητας της

Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτισίου
αντικαθιστά και περιλαμβάνει τη
βεβαίωση

που προβλέπεται στην )ταρ. Ι του
άρθρου 83, σύμψωνα με τις
προϋποθέσεις

της έκδοσης και ισχύος αυτής»

Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
αντίκαθιστά και περιλαμβάνει τη
βεβαίωση

που προβλέπεται στην παρ. Ι του
άρθρου 83, σύμψωνα με τις
προϋποθέσεις

της έκδοσης και ισχύος αυτής.

3. Για κάθε κατάρτισπ δημόσιας
σύμβασης έργων, μελετών και
υπηρεσιών

του ν. 44Ι2/20Ι (Α 200), και έχει ως
αντικείμενο ακίνητο με κτίσματα,

απαιτείται προηνουυένως και η
συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής

ψαρμογής της ρύΘμισης

Ταυτότητας

Κτιρίου, σύμψωνα με τις διατάξεις του
παρόντος. »

31. Συναρμοδιάτητα Υπουργείων / υπηρεσιών / ψορέων

ΑΡΘΡΟίτιαρ.Ι ΥΠΕΝ, ψορείς που συνάπτουν Κατάρςση υποχοέωσΐς
δημόσιες συμβάσεις τιροσκόμισης ταυτό:ητα

κτιρίου στις &ιόσις
συμβάσεις

ΥΠΕΝ, ΤΕΕ Ερμηνευτική διάταΕη για μ
ΆΡΘΡΟ Ι παρ. 2 αναστολή ισχύος
και παρ. 3 εξουσιοδοτικών διατάΕυν

προπαρασκευαστικών
πράξεων του μιτρώο

! ηλεκτρονικής ταυτότητας.
ΥΠΕΝ , ΥΔΟΜ, ΟΤΑ Παρατάσεις ;τροθεσι.ιιών

ΑΡΘΡΟ2

α) ΥΠΕΝ, ΤΕΕ α) Εξουσ.οδοτική γιαΆΡΘΡΟ 3 β) ΥΠΕΝ, ΥΠΕΣ. καθορισμό αναθέτουσας
αρχής

των

να

Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης

ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία —

Συναρμόδιες υπηρεσίες / ψορείς
Αντικείμενο συναρμοδιότητας



1

Τ δημοσιας

που συνίστανται

στη μείωση του
κινδύνου

διασποράς του

κορωνοϊσύ

ςονο-ι9.

ΥΑ ΥΠΕΝ 7. Με απόφαση Κατά περίπτωσπ,
Αρ.3 παρ. 3 του Υπουργού με κάποιες εξ
(παρ. 7 Περιβάλλοντος αυτών άμεσα.
τροποποιούμενου και Ενέργειας
άρθρου) καθορίζεται η

αναθέτουσα αρχή

εκτέλεσης των

αντίστοιχων

μελετών για την

εκπόνηση των

προγραμμάτων

της παρ. 1. Μετην

ίδια απόψαση

δύναται να

καθορίζονται

ειδικότερα

ζητήματα

και κάθε σχετική

λεπτομέρεια που

αψορούν στη
διαδικασία

ανάθεσης,

εκπόνησης και
παραλαβς των

μελετών, τρόπο

χρηματοδότησης

αυτών και κάθε
άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια. Ως

αναθέτουσα αρχή
δύναται να

ορίζεται το
Ν.Π.Δ.Δ. Τεχνικό

Επιμελητήριο

Ελλάδας. Οι
αρμόδιες

Υπηρεσίες του



Υπουργείου

Περιβάλλοντος

μεριμνούν για την

παροχή όλων των

απαραίτητων

στοιχείων προς

Την αναθέτουσα
αρχή νια την
εκκίνπση της

διαγωνιστικής

διαδικασίας, ε’

όσον απαιτηθεί

καιτη συνεργασία

με Την

αναθέτουσα

αρχή.
ΥΑ ή ΚΥΑ ΥΠΕΝ 8. Με απόφαση Δυνιιτική

Αρ.3 παρ. 3 κατά του Υπουργού αναλόγως
(παρ. 8 περίπτωση Περιβάλλοντος αναν.ιαιότητας.
τροποτισιούμενου και Ενέργειας και
άρθρου) του κατά

περίπτωση
αρμόδιου

υπουργού
δύναται να
καθορίζονται

ειδικότερα

ζητήματα

και κάθε σχετική

λεπτομέρεια που
αφορούν στην
στελέχωση,

Οργάνωση και

αρμοδιότητες της

Τεχνικής

Γραμματείας,

καθώς και την εν

γένει

εψαρμογή του

παρόντος άρθρου
και την διοικητική
και Επιστημονική
υποστήριξη του

έργου του

Συντονιστή.»



Υπουργεία Οκαθοριομόςτων
Άρθρο ό παρ. 3 ΚΥΑ Εσωτερικών λεπτομερειών και

και η δυνατότητα

Αγροτικής τροποποίησης

Ανάπτυξης των

καί αναψερομένων

Τροψίμων στο άρθρο αυτό

προθεσμιών.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
· νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;

Δεν εψαρμόζεται. (Οι διατάξεις των παρ. 2 και 4 του αρ. 4 αψορούν σε
υψιστάμενα όργανα).

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν σι
34. υψιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης

ρύθμισης;

Δεν εψαρμόζεται.

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου

Δεν εψαρμόζεται.

‘Εχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναψορικά με τη σύσταση του
νέου οργάνου; ΝΑΙ ΟΧΙ 1

35.

Εάν ΝΑΙ, να επισυναψθεί ηλεκτρονικά.

1Ι9



Δεν εψαρμόζεται.

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας

37. Επωνυμία ή ονομασία καινομική μορψή

Δεν εψαρμόζεται.

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου
1____

‘ Δεν εφαρμόζεται.

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δεν εφαρμόζεται.

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου

Δεν εφαρμόζεται.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021
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ΓΕΝΙ ΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΛΤΟΥΣ

Αριθμ. 75/4/2021

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του ΥπουργείουΟικονομικών
«Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος
Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά
και ρύθμιση συναφών Οεμάτων»

Α. Με την υπόψη τροπολογία. ρυθμίζονται Θέματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειαςκαισυγκεκριμένα, προβλέπονται
μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Καταργείται, εφεξής, η υποχρεωτική συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής
Ταυτότητας Κτηρίου, για κάθε κατάρτιση δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών
και υπηρεσιών του ν. 4412/2016, που έχει ως αντικείμενο ακίνητο με κτίσματα
(άρθρο 59 παρ.3 του ν.4495/’2017).

2. Παρατείνονται διάφορες πολεοδομικές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:
α. Παρατείνονται μέχρι 3 1.12.2022: 1) η προθεσμία έκδοσης της σχετικής

πράξης έγκρισης (έληξε 3.3.2021), για την ολοκλήρωση των εκκρεμών
διαδικασιών έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης Γενικών Πολεοδομικών
Σχεδίων (ΓΠΣ) ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ),

Π)η Προθεσμία ολοκλήρωσης της αναθεώρησης των Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) που εγκρίθηκαν πριν τη δημοσίευση του
ν.2508/1997 (λήγει 31.12.2021),

ίίί)η αναστολή της υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης
πρατηρίων καυσίμων. υγραερίου, φυσικού αερίου καθώς και τι!)ν συνοδι)ν
χρήσεων αυτών με νόμιμη χρήση. κατόπιν αδείας που εκδόθηκε στο παρελθόν.
και επιβλήθηκε γιο. ιόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης (έληξε
31.12.2020).

β. ΙΙαρατείνονται, επίσης, μέχρι 30.6.2021: 1) η καταληκτική ημερομηνία
υποχρέωσης εκπόνηση ς Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
από τους υπόχρεους δήμους, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης, με
υπουργική απόφαση, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις,

11) ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών στις δικαιοπραξίες για τη
μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητα ή και σε
ακίνητο χωρίς κτίσμα, με ημερομηνία αυτοψίας από 1.1.2021 έως και
31.1.2021.

Ι



3.α. Συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4759/2020 (άρθρο 14)
όσον αφορά στα Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, στα οποία
προστίθενται και τα προγράμματα αναγνώρισης οδών.

Παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού, με υπουργική απόφαση,της
αναθέτουσας αρχής εκτέλεσης των αντίστοιχων μελετών για τηνεκπόνηση των
προαναφερόμενων Προγραμμάτων καθώς και ειδικότερων ζητημάτων σχετικά
με τη διαδικασία ανάθεσης, εκπόνησης και παραλαβής των μελετών και τον
τρόπο χρηματοδότησης αυτών. Μπορεί δε να ορίζεται ως αναθέτουσα αρχή το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Παράλληλα, καταργούνται σι προβλεπόμενες εξουσιοδοτήσεις, για τον
καθορισμό με υπουργικές αποφάσεις, της αναθέτουσας αρχής ως προς τις
σχετικές μελέτες, για τη σύνταξη Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.)
και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.).

β. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα καθορισμού, με κ.υ.α, ειδικότερων
Θεμάτων σχετικά με τη στελέχωση. την Οργάνωση και τις αρμοδιότητες της
Τεχνικής Γραμματείας Συντονιστή καθώς και την εν γένει διοικητική και
επιστημονική υποστήριξη του έργου του Συντονιστή υλοποίησης των
προαναφερόμενων Προγραμμάτων.

4.α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με ολοκλήρωση της διαδικασίας
τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης, κατ’ άρθρο 32 του ν. 4067/20 12,
για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση πριν τις 9.12.2020 (ημερομηνία έναρξης
ισχύος του ν.4759/2020 και κατάργησης των εν λόγω διατάξεων).

β. Καταργείται το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, οι
αρμοδιότητες του οποίου ασκούνται, εφεξής, από το Κεντρικό Συμβούλιο
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), του οποίου
τα μέλη αυξάνονται κατά τρία (3).

5. Επιτρέπεται η επέκταση των χιονοδρομικών Κέντρων και των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους, σε
εκτάσεις που διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 45 του ν.998/1979.

6.α. Παρατείνεται, από τη λήξη της και για το χρονικό διάστημα ισχύος των
έκτακτων μέτρων περιορισμού της πανδημίας του κορωνοΙού ιΞΞονιπ-ι9, η
θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών Εγγείων
Βελτιώσεων (Ο.Ε.13.), το αργότερο μέχρι τις 30.6.2021, με δυνατότητα
Περαιτέρω παράτασης.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πραγματοποίηση της Γενικής
Συνέλευσης των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), κατά
τη διάρκεια των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοΙού και τη λήψη
της σχετικής απόφασης (δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη κ.λπ.).

γ. Με κ.υ.α.. μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των
προτεινομένων ρυθμίσεων και να Παρατείνονται οι προαναφερόμενες
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προθεσμίες,εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του
κορωνοϊσύ ίΞΞονιΟ- 19.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
(ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, ν.π.δ.δ. κ.λπ.) τα ακόλουθα οικονομικά
αποτελέσματα:

Ι. Ενδεχόμενη δαπάνητου κρατικού προϋπολογισμού και των
προϋπολογισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού,
ν.π.δ.δ. κ.λπ.), σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης των σχετικών μελετών
για την εκπόνηση τωνΠρογραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού σε φορέα
εκτός Γενική ς Κυβέρνησης (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας).

2. Ενδεχόμενη δαπάνη του Κρατικού προϋπολογισμού, από την κάλυψη
τυχόν πρόσθετων εξόδων λειτουργίας της Τεχνικής Γραμματείας του
Συντονιστή, για την υποστήριξη του έργου του κατά την υλοποίηση των
προαναφερόμενων Προγραμμάτων.

Το ύψος των ανωτέρω δαπανών εξαρτάται από την έκδοση των
προ βλεπόμενων, κατά περίπτωση, υπουργικών αποφάσεων.

Αθήνα, Μαρτίου 2021
Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειαςστο σχέδιο
νόμου «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος
Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά
και ρύθμιση συναφών Οεμάτων».

Α. Από τις διατάξεις της προτεινόμενη τροπολογίας, προκαλούνται σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, ν.π.δ.δ. κ.λπ.) τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:

Ι. Ενδεχόμενη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού και των
προϋπολογισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού,
ν.π.δ.δ. κ.λπ.), σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης των σχετικών μελετών νια
την εκπόνηση των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασιιού σε φορέα εκτός
Γενικής Κυβέρνησης (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας).

2. Ενδεχόμενη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, από την κάλυψη
τυχόν πρόσθετων εξόδων λειτουργίας της Τεχνικής Γραμματείας του
Συντονιστή, για την υποστήριξη του έργου του κατά την υλοποίηση των
τιροαναφερόμενων Προγραμμάτων.

Το ύψος των ανωτέρω δαπανών εξαρτάται από την έκδοση των
προβλεπόιενων, κατά περίπτωση, υπουργικών αποφάσεων.

Β. Οι ανωτέρω δαπάνες Θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
(ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, ν.π.δ.δ. κ.λπ.), κατά περίπτωση.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΑΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ιΤο Τ Κ&Ί\ ΚΟΝΊ\Ν Ι ΙΝΟ ΙΤΕΚ-\ κ?τΛΝ 4ΝΟΝ ΤΚιΕΚΛΙ

ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ


