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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α’: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙ-

ΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Άρθρο 3: Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδει-

οδότηση  - Τροποποίηση παρ.  2α και 2β άρθρου 1 
ν. 4014/2011 (Παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 5 άρθρου 2 
Οδηγίας 2011/92/ΕΕ)

Άρθρο 4: Απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης 
ή τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντι-
κών όρων - Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και υποπερ. αα) 
περ. β) άρθρου 6 ν. 4014/2011

Άρθρο 5: Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομη-
χανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειο-
δότηση - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 ν. 4014/2011

Άρθρο 6: Καθορισμός τρόπου πληρωμής των πιστο-
ποιημένων αξιολογητών - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 
16 ν. 4014/2011

Άρθρο 7: Συμπληρώσεις διαδικασίας περιβαλλοντικών 
ελέγχων - Τροποποίηση παρ. 5, 11, 15α, 15β, 15γ και 21 
άρθρου 20 ν. 4014/2011

Άρθρο 8: Επιθεωρήσεις και έλεγχοι - Τροποποίηση 
περ. β) παρ. 4 άρθρου 61 ν. 4819/2021

Άρθρο 9: Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές 
παραβάσεις  - Τροποποίηση παρ.  1 και 6 άρθρου 21 
ν. 4014/2011

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς 
περιβαλλοντικές μελέτες και ελέγχους - Τροποποίηση 
άρθρου 52 ν. 4843/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 11: Παράταση ισχύος της απόφασης της παρ. 6 
του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 - Τροποποίηση παρ. 6 
άρθρου 21 ν. 1650/1986

Άρθρο 12: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡ-

ΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Άρθρο 13: Διαχείριση πόρων του Οργανισμού Φυσι-
κού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποί-
ηση παρ. 1 και 3 άρθρου 31 ν. 4685/2020

Άρθρο 14: Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 43 
ν. 4685/2020

Άρθρο 15: Αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Τα-
μείου - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3889/2010

Άρθρο 16: Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Πράσινου Τα-
μείου - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 6 ν. 3889/2010

Άρθρο 17: Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου - Τροπο-
ποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 3889/2010

Άρθρο 18: Όργανα εκκαθάρισης Πράσινου Ταμείου - 
Προσθήκη παρ. 1Α και 5 στο άρθρο 9 ν. 3889/2010

Άρθρο 19: Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας από το Πράσινο Ταμείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΔΑΣΩΝ

Άρθρο 20: Επιτροπή Δασολογίου - Αντικατάσταση 
παρ. 6, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3 ν. 3208/2003

Άρθρο 21: Εξέταση αντιρρήσεων σε περίπτωση έκ-
δοσης ακυρωτικής απόφασης - Τροποποίηση παρ. 5 
άρθρου 19 ν. 3889/2010

Άρθρο 22: Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού 
χάρτη - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 3889/2010

Άρθρο 23: Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγω-
γής - Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 52 ν. 4685/2020

Άρθρο 24: Κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών 
των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων - Τροποποίηση 
παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6Α ν. 3889/2010

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλο-

ντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την 

ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προ-

στασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.
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νου της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί και δδ) 
τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες και πίνακα με τις 
τυχόν απαιτούμενες περαιτέρω μελέτες.

β. Εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό κίνησης 
του λογαριασμού.

γ. Εντέλλεται προς τον Υπουργό Οικονομικών πληρω-
μές προς τους φορείς του πρώτου εδαφίου της περ. α’ 
για τις δράσεις και μέχρι του εγκεκριμένου ύψους δα-
πανών που προβλέπονται στην περ. α’. Για την έκδοση 
της εντολής του προηγουμένου εδαφίου, οι φορείς του 
πρώτου εδαφίου της περ. α’ της παρούσας παραγράφου 
υποβάλλουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) 
την έγκριση της Επιτροπής που προβλέπεται στην περ. α’, 
ββ) τη σύμβαση και τις τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς 
και τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τηρήθηκε η διαδι-
κασία ανάθεσης που επιλέχθηκε, γγ) τις αποφάσεις των 
φορέων του πρώτου εδαφίου της περ. α’ με τις οποίες 
ορίζονται επιβλέποντες και επιτροπή παραλαβής του 
αντικειμένου της σύμβασης, δδ) βεβαίωση για τη μερική 
ή συνολική περάτωση και επιμέτρηση των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, την 
έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου εδαφίου της 
περ. α’ και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την παραλα-
βή, μερική ή συνολική του αντικειμένου της σύμβασης,
εε) το αίτημα πληρωμής του αναδόχου προς τον φορέα 
του πρώτου εδαφίου της περ. α’ με τα δικαιολογητικά 
που το συνοδεύουν και στστ) βεβαίωση του φορέα προς 
την Επιτροπή, ότι η πληρωμή είναι σύμφωνη με τη σύμ-
βαση που έχει συναφθεί.

Στην περίπτωση της δράσης της υλοποίησης της σύ-
νταξης Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής (δεύτερο 
στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) του άρθρου 86 
του ν. 4722/2020 (Α’ 177) μέσω άλλων αναδόχων με-
λετών ή γενικών υπηρεσιών πέραν του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας, η Επιτροπή εντέλλεται προς τον 
Υπουργό Οικονομικών τη μεταφορά ποσού ύψους του 
προϋπολογισμού των συμβάσεων, που πρόκειται να 
συναφθούν σε λογαριασμό του Τεχνικού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδος μέσω του οποίου καλύπτονται οι αμοιβές 
αυτών. Εντός ενός (1) μηνός από την παράδοση του Πο-
λεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής πραγματοποιείται εκ-
καθάριση του ποσού και το υπολειπόμενο επιστρέφεται 
στον ειδικό λογαριασμό για την αρωγή πληγέντων από 
τις πυρκαγιές. Για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, 
οι φορείς του πρώτου εδαφίου της περ. α’ υποβάλλουν 
στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την έγκριση 
της Επιτροπής της περ. α’, ββ) τη σύμβαση και τις τυχόν 
τροποποιήσεις της, καθώς και τα έγγραφα που απο-
δεικνύουν ότι τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης που 
επιλέχθηκε, γγ) την απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την 
οποία ορίζονται επιβλέποντες και επιτροπή παραλαβής 
του αντικειμένου της σύμβασης, δδ) βεβαίωση για τη 
μερική ή συνολική περάτωση και επιμέτρηση των ερ-
γασιών που εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών που παρα-
σχέθηκαν, την έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου 
εδαφίου της περ. α’ και τα έγγραφα που αποδεικνύουν 
την παραλαβή, μερική ή συνολική, του αντικειμένου 
της σύμβασης, εε) το αίτημα εκκαθάρισής του προς την 

Επιτροπή με τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν και 
στστ) βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Επιτροπή, 
ότι η πληρωμή είναι σύμφωνη με τη σύμβαση που έχει 
συναφθεί.

Ειδικά για την περίπτωση των δράσεων με γενικό τίτλο:
α) ενεργειακή αυτονομία - αναβάθμιση χώρου δασικής 

αναψυχής,
β) αποκατάσταση κτιρίων εντός ΝΑΤ,
γ) δημιουργία παραλιακού περιπάτου,
δ) δίκτυο πυρόσβεσης πόλης,
ε) ψηφιακές εφαρμογές και εξοπλισμός έξυπνης πόλης,
στ) διαμόρφωση παραρεμάτιας περιοχής,
η Επιτροπή εντέλλεται προς τον Υπουργό Οικονομι-

κών τη μεταφορά ποσού ύψους του προϋπολογισμού 
των δράσεων που η «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε. - 
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
υλοποιεί με ιδία μέσα και σε έτερο λογαριασμό τη με-
ταφορά ποσού ύψους της προεκτιμώμενης αξίας των 
συμβάσεων, που πρόκειται να συναφθούν με τρίτους, 
μέσω του οποίου καλύπτονται οι αμοιβές αυτών. Εντός 
ενός (1) μηνός από την παράδοση του φυσικού αντικει-
μένου εκάστης δράσης πραγματοποιείται εκκαθάριση 
του ποσού και το τυχόν υπολειπόμενο επιστρέφεται 
στον ειδικό λογαριασμό για την αρωγή πληγέντων από 
τις πυρκαγιές. Για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, 
οι φορείς του πρώτου εδαφίου της περ. α’ υποβάλλουν 
στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: αα) την έγκρι-
ση της Επιτροπής της περ. α’, ββ) τη σύμβαση και τις 
τυχόν τροποποιήσεις της, καθώς και τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν ότι τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης που 
επιλέχθηκε, σε περίπτωση ανάθεσης σε τρίτους, γγ) την 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ορίζονται επιβλέ-
ποντες και επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου των 
δράσεων ή των συμβάσεων, δδ) βεβαίωση για τη μερική 
ή συνολική περάτωση και επιμέτρηση των εργασιών που 
εκτελέσθηκαν ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, την 
έγκρισή τους από τον φορέα του πρώτου εδαφίου της 
περ. α’ και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την παραλα-
βή, μερική ή συνολική, του αντικειμένου της δράσης 
ή σύμβασης, εε) το αίτημα εκκαθάρισής του προς την 
Επιτροπή με τα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν και 
στστ) βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Επιτροπή, 
ότι η πληρωμή είναι σύμφωνη με τη σύμβαση που έχει 
συναφθεί.

Οι αναγκαίες συμβάσεις για την υλοποίηση των δρά-
σεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το λογαριασμό 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.».

Άρθρο 54

Όροι δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός 

σχεδίου περιοχές - Τροποποίηση άρθρου 33 

ν. 4759/2020

Στο άρθρο 33 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί όρων 
δόμησης και παρεκκλίσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές, 
προστίθενται περ. ια) και ιβ) στην παρ. 3, και παρ. 3Α 
ως εξής:
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«ια) Σε κτίρια κοινωνικής πρόνοιας που δεν είναι ευαγή 
ιδρύματα, επιτρέπεται παρέκκλιση από την παρ. 1 ως 
προς την ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων επί 
του γηπέδου, το ποσοστό κάλυψης το οποίο δεν δύναται 
να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) για το ισόγειο 
και τους ορόφους και το πενήντα τοις εκατό (50%) για 
υπόγειους χώρους, τις αποστάσεις των κτιρίων από τα 
όρια του γηπέδου, οι οποίες δεν επιτρέπεται να μειώνο-
νται περισσότερο των πέντε (5) μέτρων, τον συντελεστή 
δόμησης του γηπέδου ο οποίος δεν δύναται να υπερβαί-
νει το μηδέν κόμμα πενήντα τέσσερα (0,54), το ύψος του 
κτιρίου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έντεκα (11) 
μέτρα και τον αριθμό των ορόφων, ο οποίος δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα τρία (3). Η παρέκκλιση χορηγείται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του αρ-
μόδιου για τη λειτουργικότητα του κτιρίου φορέα και 
γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομι-
κών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Τα 
ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 32.

ιβ) Στην περίπτωση ανέγερσης στο ίδιο γήπεδο εκπαι-
δευτηρίου και κτιρίου κοινωνικής πρόνοιας, τότε εφαρ-
μόζονται στο σύνολο του γηπέδου οι όροι δόμησης του 
άρθρου 5 του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγματος 
(Δ’ 538).

3Α. Στις περιπτώσεις γηπέδου για το οποίο προβλέπε-
ται χορήγηση παρεκκλίσεων από τον Συντονιστή Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης και τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, όταν υφίσταται σώρευση αιτημάτων πα-
ρεκκλίσεων που χορηγούνται από διαφορετικά όργανα, 
αρμόδιος είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α..».

Άρθρο 55

Αλλαγή χρήσης - Τροποποίηση παρ. 9

άρθρου 107 ν. 4495/2017

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 107 του 
ν. 4495/2017 (Α’ 167), προστίθεται νέα επιτρεπόμενη 
περίπτωση αλλαγής χρήσης, προστίθεται νέο τελευταίο 
εδάφιο, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου 
επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης εφόσον η νέα χρήση δεν 
απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για 
το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου ή 
δεν απαγορευόταν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδο-
μικής άδειας ή κατά τον χρόνο εγκατάστασης της νέας 
χρήσης. Από την αρμόδια Υ.Δομ. βεβαιώνεται ότι η νέα 
χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που 
ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του 
ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης 
της οικοδομικής άδειας ή κατά τον χρόνο εγκατάστασης 
της αυθαίρετης χρήσης. Τυχόν εργασίες για την αλλαγή 
της χρήσης στους ανωτέρω χώρους, εφόσον δεν έχουν 
εξαιρεθεί οριστικά από την κατεδάφιση, δύναται να 
εκτελεστούν σύμφωνα με την παρ. 5β. Η δυνατότητα 
αλλαγής χρήσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμό-
ζεται ανεξαρτήτως των επιτρεπόμενων όρων δόμησης 
της περιοχής του ακινήτου.».

Άρθρο 56

Προϋποθέσεις μεταβίβασης αυτοτελών 

ιδιοκτησιών - Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 

18 ν. 4276/2014

Η παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), 
περί μεταβίβασης ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας αντικα-
θίσταται ως εξής:

«11. H μεταβίβαση της κυριότητας ή η εκμίσθωση των 
αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών ξενοδοχείων συνι-
διοκτησίας επιτρέπεται μόνο μετά: α) την έκδοση των 
οικοδομικών αδειών και των λοιπών προαπαιτούμενων 
εγκρίσεων για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών 
του ξενοδοχειακού καταλύματος, β) τη σύσταση ορι-
ζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών επί του ξενοδοχείου 
συνιδιοκτησίας και γ) την έγκριση του Κανονισμού Συ-
νιδιοκτησίας και Λειτουργίας του ξενοδοχείου συνιδιο-
κτησίας, σύμφωνα με την παρ. 4.».

Άρθρο 57

Διοικητικές ρυθμίσεις για δομές

Για τις δομές των άρθρων 8 και 10 του ν. 4375/2016 
(Α’ 51) η έγκριση επέμβασης της παρ. 2 του άρθρου 45 
του ν. 998/1979 (Α’ 289), το πρωτόκολλο εγκατάστασης 
και κάθε άλλη συναφής διοικητική πράξη εκδίδονται 
από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλο-
ντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά 
παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 58

Ρυθμίσεις για ενεργειακά στέγαστρα - 

Προσθήκη παρ. 26α στο άρθρο 2 και 

άρθρου 19Α στον ν. 4067/2012

1. Στο άρθρο 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) προστίθεται 
παρ. 26α για τον ορισμό του «ενεργειακού στεγάστρου» 
ως εξής:

«26α. Ενεργειακό στέγαστρο είναι η πάνω από το δώμα 
ειδικού κτιρίου μεγάλης κλίμακας- κατασκευή, η οποία 
το επικαλύπτει εν όλω ή εν μέρει και περιλαμβάνει εγκα-
ταστάσεις παθητικών ή και ενεργητικών συστημάτων 
που συμβάλλουν στην ενεργειακή του απόδοση.».

2. Στον ν. 4067/2012 προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:

«Άρθρο 19Α
Ενεργειακό στέγαστρο

Η έγκριση της μορφής, της ογκοπλασίας και της 
ένταξης του ενεργειακού στεγάστρου στη μορφολο-
γία του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντός του, 
καθώς και οι παρεκκλίσεις του δεύτερου εδαφίου του 
παρόντος χορηγούνται από το Κεντρικό Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής. Το ενεργειακό στέγαστρο δύναται να 
εγκαθίσταται κατά παρέκκλιση του μέγιστου επιτρεπό-
μενου ύψους της περιοχής και του ιδεατού στερεού, να 
εξέχει του επιτρεπόμενου περιγράμματος του κτιρίου, 
και να έχει φέροντα ή διακοσμητικά στοιχεία στήριξης 
που εδράζονται πάνω στο κτίριο ή στον περιβάλλοντα 
αυτού χώρο, εντός του οικοπέδου ή γηπέδου. Τυχόν 
χώροι που δημιουργούνται εξ αυτού δεν προσμετρώ-
νται στην κάλυψη, στη δόμηση και στο ποσοστό των 
ημιυπαιθρίων.».
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Άρθρο 59

Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών 

στον Υμηττό - Τροποποίηση άρθρου 72 

ν. 4843/2021

Η προθεσμία του άρθρου 72 του ν. 4843/2021 (Α’ 193) 
παρατείνεται και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 72
Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών 
στον Υμηττό

Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων 
δόμησης, αδειών δόμησης και της εκτέλεσης κάθε 
οικοδομικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ’  αρ. 
40399/29.9.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού 
και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Α.Π.Π. 229), όπως η ισχύς αυτής παρατά-
θηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/6Ο327/3187/
1.10.2018 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Α.Α.Π. 213), με το άρθρο τέταρτο της από 30.9.2019 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώ-
θηκε με το άρθρο 2 του ν. 4638/2019 (Α’ 181) και με 
το άρθρο 85 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) από τη λήξη 
της και έως τη θεσμοθέτηση του νέου προεδρικού δι-
ατάγματος περί καθορισμού μέτρων προστασίας της 
περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτι-
κών Πάρκων Γουδή - Ιλισσίων και πάντως όχι πέραν 
της 15ης.3.2023.».

Άρθρο 60

Παρατάσεις οικοδομικών αδειών - 

Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4710/2020

Οι προθεσμίες του άρθρου 52 του ν.  4710/2020 
(Α’ 142), περί ισχύος των οικοδομικών αδειών, παρατεί-
νονται, εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τις άδειες του 
ν. 4030/2011 (Α’ 249) και το άρθρο 52 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Άρθρο 52
Παρατάσεις οικοδομικών αδειών

Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης 
και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών που προβλέπονται 
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, κα-
θώς και όσων εκδόθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4030/2011 
(Α’ 249) μετά την 31.12.2017 ή τον ν. 4495/2017 έως 
τις 30.12.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 
31.12.2024.».

Άρθρο 61

Παράταση προθεσμίας εκσυγχρονισμού 

και κτιριακής επέκτασης κτιρίων και 

εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 2 

άρθρου 51 ν. 4178/2013

Οι προθεσμίες του πρώτου και του τελευταίου εδαφίου 
της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 
(Α’ 174), περί εκσυγχρονισμού και κτιριακής επέκτασης 
κτιρίων και εγκαταστάσεων, παρατείνονται, διευκρινίζε-
ται η ισχύς της διατάξης έναντι άλλων διατάξεων και η 
περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκα-
ταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρή-
σεις, οι οποίες προβλέπονται από οικοδομικές άδειες 
που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 31.12.2023 ο εκσυγχρο-
νισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους δό-
μησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της παρέκ-
κλισης, κατισχύει λοιπών διατάξεων, μετά από έγκριση 
του αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και 
εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθ-
μισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που αποσκοπούν 
στη βελτίωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τη λει-
τουργική τους αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή 
των διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση 
σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο 
υπό την προϋπόθεση, ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε 
μέχρι την 28η.7.2022.».

Άρθρο 62

Παράταση προθεσμίας παράδοσης 

Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής περιοχών 

Ανατολικής Αττικής

Η προθεσμία του άρθρου 86 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), 
περί παράδοσης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής για 
περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από 
τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, δύναται να παρα-
τείνεται από τη λήξη της έως την 23η Νοεμβρίου 2022, 
κατ’ εφαρμογή σύμβασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος που 
υπογράφεται έως τις 5 Αυγούστου 2022.

Άρθρο 63

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών 

Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας θεσμο-
θέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλ-
λιεργειών, που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της 
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 15 της από 30.12.2015 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 184), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α’ 18), 
παρατείνεται από τη λήξη της για δύο (2) έτη.

Άρθρο 64

Ορισμός Φέρουσας Ικανότητας

1. Ως Φέρουσα Ικανότητα (ΦΙ) ενός χωρικού συστή-
ματος, νοούνται τα μέγιστα ανεκτά όρια επιβαρύνσεων 
ή και μεταβολών των συνθηκών που επικρατούν σε 
αυτό, πέραν των οποίων παύει να υπάρχει ισορροπία 
ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον, την οικονομία και 
την κοινωνία που διαβιεί σε αυτό, με αποτέλεσμα να 
προκαλούνται υπέρμετρες ή μη αναστρέψιμες φθορές 
στο φυσικό περιβάλλον και να ασκούνται αρνητικές 
πιέσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον και στην κοι-
νωνία.

2. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προσδιορίζο-
νται η μεθοδολογία για την εκτίμηση της ΦΙ της παρ. 1, 
οι βασικές παράμετροι που την καθορίζουν ανάλογα 
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