
Πολεοδόµηση περιοχών δεύτερης κατοικίας 
σε Ζώνες Οικιστικού ελέγχου, προστασία 
φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος 
και άλλες διατάξεις. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
  Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 
 
                          Αρθρο 1 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 116 του κωδικοποιητικού διατάγµατος 
              από 14.7.99 ΦΕΚ ∆ 580/27.7.99. 
 
  1. Για την εφαρµογή τών άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόµου, ως περιοχή 
δεύτερης κατοικίας χαρακτηρίζεται περιοχή που βρίσκεται µέσα σε Ζώνη 
Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και χρησιµοποιείται για την παραµονή ατόµων 
πλέον του εικοσιτετραώρου για διακοπές ή αναψυχή. 
  2. Η πολεοδόµηση των περιοχών δεύτερης κατοικίας πραγµατοποιείται υπό 
τις εξής προϋποθέσεις: 
  α) Να µην αντίκειται στους όρους προστασίας του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στους όρους προστασίας των αρχαιοτήτων και 
µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων η ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισµών 
και στοιχείων, στους όρους προστασίας των δασών και τών δασικών 
εκτάσεων και στους όρους προστασίας των ευαίσθητων και προστατευόµενων 
περιοχών. 
  β) Να υφίστανται κατευθύνσεις χωροταξικής οργάνωσης τουλάχιστον σε 
επίπεδο νοµού και η πολεοδόµηση να είναι εναρµονισµένη µε αυτές σε ό,τι 
αφορά τα συστήµατα επικοινωνίας και ενέργειας, τις χρήσεις γης και τους 
αναπτυξιακούς στόχους, ιδίως δε µε την ανάγκη διαφύλαξης της γεωργικής 
γης υψηλής παραγωγικότητας και της ισορροπίας των χρήσεων των ακτών, 
καθώς επίσης και της µορφολογίας και της αισθητικής τους. 
  γ) Να µην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ανάπτυξης (όρια κορεσµού) των 
περιοχών, να µην αλλοιώνει τη φυσιογνωµία τους ούτε να υποβαθµίζει την 
ποιότητα ζωής. Προκειµένου για παραλιακούς οικισµούς, ενδεικνύεται η 
κατά κόµβους ανάπτυξή τους. 
  3. Για την πολεοδόµηση των περιοχών δεύτερης κατοικίας απαιτούνται: 
  α) Η εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης 
κατοικίας (ΣΧ.Α.Π,) για τον καθορισµό των επιθυµητών προγραµµατικών 
µεγεθών ανάπτυξης της κάθε περιοχής, µέσα στα πλαίσια των κατά την 
προηγούµενη παράγραφο κατευθύνσεων χωροταξικής οργάνωσης.    
  β) Η εκπόνηση και έγκριση της οικείας πολεοδοµικής µελέτης για την 
εξειδίκευση των γενικών αρχών και ρυθµίσεων του ΣΧ.Α.Π. και για τον 
καθορισµό των κοινόχρηστων, κοινωφελών και δοµήσιµων χώρων, καθώς και 
των κατάλληλων για τον προορισµό του οικισµού ορών και περιορισµών 
δόµησης. 
  4. Το ΣΧ.Α.Π., ιδίως, ορίζει το επιθυµητό µέγεθος των προς 
πολεοδόµηση περιοχών, την οριοθέτηση των περιοχών αυτών και τον τρόπο 
ανάπτυξής τους (µε κανονιστικούς όρους, ζώνες ενεργού πολεοδοµίας, 
ζώνες αστικού αναδασµού, συνεταιριστική δόµηση, κ.λπ.). Ο προσδιορισµός 
των ανωτέρω γίνεται ύστερα από ειδική και τεκµηριωµένη µελέτη, υπό τους 
όρους του άρθρου αυτού και µε βάση τον οικιστικό ιστό του νοµού, τις 
προοπτικής της δηµογραφικής εξέλιξης και τη γενικότερη ανάπτυξή του, τη 



διάταξη των λοιπών, παραγωγικών και µη, δραστηριοτήτων, στον ευρύτερο 
χώρο, τις περιβαλλοντικές και ενδοµορφολογικές συνθήκες του, τα 
συστήµατα επικοινωνίας, την ισορροπία των χρήσεων γης και ιδίως τα 
ανώτατα όρια ανάπτυξης (όρια κορεσµού) των περιοχών, χωρίς αλλοίωση της 
φυσιογνωµίας ή υποβάθµιση της ποιότητας ζωής. Το ΣΧ.Α.Π. καλύπτει 
τουλάχιστον την περιφέρεια του Ο.Τ.Α. στον οποίο βρίσκεται η περιοχή 
δεύτερης κατοικίας και των Ο.Τ.Α. που βρίσκονται σε λειτουργική 
εξάρτηση µε αυτόν. 
  5. Η προύπαρξη οικοδοµών στην υπό πολεοδόµηση περιοχή δεύτερης 
κατοικίας δεν αποτελεί λόγο απόκλισης από την ορθή αναλογία 
οικοδοµηµένων, ελευθερών και κοινόχρηστων χώρων ή από τους προσήκοντες 
στον προορισµό του οικισµού όρους και περιορισµούς δόµησης. 
  6. Στην περίπτωση που µέσα στη Ζ.Ο.Ε. καθορίζονται περιοχές δεύτερης 
κατοικίας, στη σχετική µελέτη περιλαµβάνεται και η ειδική µελέτη του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4. Το ΣΧ.Α.Π. εγκρίνεται ταυτόχρονα και 
µε τη διαδικασία έγκρισης της Ζ.Ο.Ε. Για περιοχές δεύτερης κατοικίας 
µέσα σε εγκεκριµένες κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου Ζ.Ο.Ε., το 
ΣΧ.Α.Π. εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Εργων, κατόπιν γνώµης του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, 
Οικισµού και Περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη του ΣΧ.Α.Π. 
γίνεται µε πρωτοβουλία του οικείου δήµου ή κοινότητας ή περισσότερων 
δήµων ή κοινοτήτων από κοινού ή του αρµόδιου νοµάρχη ή του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, µετά απο ενηµέρωση του 
δήµου ή της κοινότητας. 
  7. Στις περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων των ευρύτερων περιοχών 
Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν απαιτείται η σύνταξη ΣΧ.Α.Π. Στις περιοχές 
αυτές οι πολεοδοµικές µελέτες καταρτίζονται µε βαση τις αρχές και 
κατευθύνσεις των ρυθµιστικών σχεδίων. Προς τούτο λαµβάνεται υπόψη 
κυρίως η ανάγκη ανάσχεσης της εξάπλωσης της οικιστικής χρήσης και η 
εξυγίανση των βεβαρυµένων περιοχήν. 
  8. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
οι προδιαγραφές εκπόνησης του ΣΧ.Α.Π. και οι ειδικές προδιαγραφές 
εκπόνησης της πολεοδοµικής µελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας. 
 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 116 του κωδικοποιητικού διατάγµατος 
              από 14.7.99 ΦΕΚ ∆ 580/27.7.99. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                           Αρθρο 2 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε τα άρθρα 45,118,119,120,121,122,123 του  
              κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ ∆  
              580/27.7.99. 
 
 
  1. Επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 4 έως και 9 του από 16/30.8.1985 
π.δ/τος (ΦΕΚ 416 ∆'), όπως τροποποιούνται κατά τις επόµενες 
παραγράφους. 
  2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 καταργείται και η παραποµπή σε αυτή, 
που γίνεται µε την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 4, νοείται 
ώς παραποµπή στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. 
  3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ώς εξής: 
  7. Στις περιοχές δεύτερης κατοικίας που περιλαµβάνουν δοµηµένα 



τµήµατα, καθώς και αδόµητες περιοχές άµεσα συνδεδεµένες µε αυτά και 
έχουν ποσοστό κτιρίων µε κύρια χρήση δεύτερης κατοικίας µεγαλύτερο του 
εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των κτιρίων, µπορεί, µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει κτηµατογραφικό διάγραµµα, η πολεοδοµική µελέτη να 
συντάσσεται βάσει απλού οριζοντιογραφικού διαγράµµατος. Οι διατάξεις 
της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή σε περιοχής που προτείνεται ώς 
τρόπος ανάπτυξης της περιοχής Ζώνη Ενεργού Πολεοδοµίας (Ζ.Ε.Π.) η Ζώνη 
Αστικού Αναδασµού (Ζ.Α.Α.) κατά το άρθρο 8 του παρόντος. 
  4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  "Για την κατασκευή κτισµάτων κοινής ωφελείας ο συντελεστής δόµησης 
µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 0,4 όχι όµως και του 0,8." 
  5. Η περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθεσταται ϋς 
εξής: 
  στ. Για αυτοτελείς ιδιοκτησίες µεγαλύτερες των 10.000 τ.µ. για το 
τµήµα τους πάνω από 10.000 τ.µ. ποσοστό εξήντα τοίς εκατζ (60%). Τα 
παραπάνω εφαρµόζονται και σε ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου κατά το ποσοστό 
συνιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε έκταση γης µεγαλύτερη απα 10.000 τ.µ. 
  6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 καταργείται. 
  7. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 προστίθεται νέα περίπτωση ώς εξής: 
  ε. καθώς και για παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες άλλων 
πολεοδοµικών ενοτήτων δεύτερης κατοικίας του ίδιου δήµου ή κοινότητας, 
των οποίων τα οικόπεδα ρυµοτοµούνται εξ ολοκλήρου, σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο σχέδιο, για τη δηµιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων ή 
κατά ποσοστό περισσότερο από την προκύπτουσα, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, υποχρέωσή τους. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για 
ρυµοτοµούµενα οικόπεδα εντός σχεδίου εγκεκριµένου κατά τη διαδικασία 
του ν.δ/τος της 17.7.1923 "περί σχεδίων πόλεων του ίδιου δήµου ή 
κοινότητας , εφόσον το επιθυµούν οι ιδιοκτήτες τους". 
  8. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 η λέξη "ιδιοκτήτες αντικαθίσταται µε 
τη λέξη "ιδιοκτησίες". 
  9. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 9 ώς εξής: 
  "9. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 
του ν.1337/1983." 
  10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αντικαθίταται ως 
εξής: 
  Ως προς την πολεοδόµηση περιοχών δεύτερης κατοικίας εταιρειών µικτής 
οικονοµίας, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ή άλλων φορέων του δηµόσιου τοµέα, τη 
χρηµατοδότηση των έργων υποδοµής αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου οι 
αντίστοιχες εταιρείες ή επιχειρήσεις". 
  11. Στο άρθρο 8 οι λέξεις "του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφιο β' του 
παρόντος" αντικαθίστανται µε τις λέξεις που πολεοδοµούνται µε τις 
παρούσες διατάξεις". 
  12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 η λέξη "διαµορφωµένες" διαγράφεται. 
  13. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων δύναται να ρυθµίζονται και 
κατά τροποποίηση των διατάξεων του απο 16/30.8.1985 π.δ/τος, όπως 
τροποποιείται µε το παρόν άρθρο, τα θέµατα που αφορούν το περιεχόµενο 
και τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης των πολεοδοµικών µελετών 
περιοχών δεύτερης κατοικίας, την εφαρµογή των µελετών αυτών, τις 
εισφορές σε γή και σε χρήµα, που επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες των 
ακινήτων, τα οποία περιλαµβάνονται στις πολεοδοµικές περιοχές δεύτερης 
κατοικίας, και ιδίως το ύψος, το οποίο µπορεί να είναι µόνο µεγαλύτερο 
απο αυτό που καθορίζεται στα άρθρα 6 και 7 του π.δ/τος της 
16/30.8.1985, τον τρόπο υπολογισµού και τη διαδικασία επιβολής και 
πραγµατοποίησης των εισφορών αυτών και τη σειρά προτεραιότητας στη 
διάθεση των εκτάσεων που προέρχονται από τις εισφορές σε γή, τον 
καθορισµό ζωνών ενεργού πολεοδοµίας, αστικού αναδασµού, ειδικής 
ενίσχυσης και ειδικών κινήτρων στις παραπάνω περιοχές και τους 
ειδικότερους περιορισµούς και ρυθµίσεις που επιβάλλονται στις ζώνες 
αυτές. 
  14. Επαναφέρεται σε ισχύ η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 
1337/1983, ώς ίσχυε πριν από το  άρθρο 43 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 8β Α'). 



 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε τα άρθρα 45,118,119,120,121,122,123,337 του  
              κωδικοποιητικού διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ ∆ 580/27.7.99. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                          Αρθρο 3 
 
    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε τα άρθρα 82,100,337,340,382,418 του κωδικοποιητικού  
              διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ ∆ 580/27.7.99. 
    
  1. Ο καθορισµός των ορίων και των όρων και περιορισµών δόµησης, καθώς 
και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδοµικών µελετών 
οικισµών παραλιακών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. β' του 
απο 24.4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 ∆') ή ευρισκοµένων σε περιοχές 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή εφαπτοµένων δασών ή δασικών εκτάσεων, 
καθώς και οικισµών που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες προστατεύονται, 
κατά τα άρθρα 18 και 19 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') ή βάσει διεθνών 
συνθηκών, γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Κατά τα λοιπά, 
εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις. 
  
   "Εκκρεµείς διαδικασίες καθορισµού των ορίων και των όρων και 
περιορισµών δόµησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων 
και πολεοδοµικών µελετών των ανωτέρω οικισµών, συνεχίζονται µε βάση τις 
προϋφιστάµενες του παρόντος διατάξεις, εφόσον µέχρι τις 3.10.1994, 
ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, είχε γνωµοδοτήσει το οικείο 
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ή είχε παρέλθει άπρακτη η σχετική 
προθεσµία. 
  Σχετικές αποφάσεις νοµαρχών που δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, θεωρούνται έγκυρες 
εφόσον συντρέχει η κατά την τήρηση της σχετικής διαδικασίας ανωτέρω 
προϋπόθεση." 
  
*** Τα άνω εντός  " " εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.2 άρθρ.29 
    Ν.2508/1997. 
  
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.πολεοδοµικές ρυθµίσεις για οικισµούς      
       µέχρι 2.000 κατοίκους  άρθρ.19 Ν.2508/1997     
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μετην παρ.9 άρθρ.25 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι: 
     "9.α. Οι ρυθµίσεις που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 
2242/1994 γίνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, µετά 
από γνώµη του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π.. 
 Εκκρεµείς διαδικασίες για ρυθµίσεις κατά τα ανωτέρω συνεχίζονται µε 
τις προίσχύουσες διατάξεις, εφόσον κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχει 
γνωµοδοτήσει γι'αυτές το Κεντρικό Σ.Χ.Ο.Π.. 
    β. Ειδικά ο καθορισµός των ορίων και των όρων και περιορισµών 
δόµησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και 
πολεοδοµικών µελετών χαρακτηρισµένων ως παραδοσιακών, γίνεται µε 
προεδρικό διάταγµα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, µετά από γνωµοδότηση του Κεντρικού 
Σ.Χ.Ο.Π.. Προκειµένου για παραδοσιακούς οικισµούς περιοχών αρµοδιότητας 
Υπουργών Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου, οι ανωτέρω ρυθµίσεις 
ασκούνται από τους Υπουργούς αυτούς, αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά 



εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις". 
  
   2. Η προβλεπόµενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.1647/1986 
(ΦΕΚ 141 Α') διαπιστωτική απόφαση, εκδίδεται µέσα σε ένα (1) έτος από 
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
 
  3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319 Α') 
αντικαθίσταται ώς εξής: 
  "1. Τα επιβαλλόµενα κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του 
παρόντος νόµου πρόστιµα περιέχονται στο Ειδικό Ταµείο Εφαρµογής 
Ρυθµιστικών και Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) και τηρούνται σε 
ειδικό λογαριασµό, που ονοµάζεται "Γαλάζιο Ταµείο". Στο ίδιο ταµείο και 
λογαριασµό περιέχονται επίσης τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατά τις 
διατάξεις του πέµπτου άρθρου του ν.314/1976 (ΦΕΚ 106 Α'), όπως ισχύει, 
του πέµπτου άρθρου του ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235 Α'), όπως τροποποιήθηκε µε 
το ένατο άρθρο παρ. ΙΙ του ν. 1147/1981 (ΦΕΚ 110 Α'), όπως ισχύει, του 
πέµπτου άρθρου του ν. 1147/1981, όπως ισχύει, του ένατου άρθρου του ν. 
1269/1982 (ΦΕΚ 89 Α'), όπως ισχύει, του τρίτου άρθρου του ν. 1634/1986 
(ΦΕΚ 104 Α'), όπως ισχύει, του πέµπτου άρθρου του ν. 1638/1986 (ΦΕΚ 108 
Α'), όπως ισχύει. Στο κατά την προηγούµενη παράγραφο ταµείο περιέχονται 
επίσης τα ποσά καταλογισµού δαπανών, στις οποίες προβαίνει το ∆ηµόσιο 
προς αποτροπή ή εξουδετέρωση ρυπάνσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του παρόντος νόµου, καθώς και τα υπέρ του ∆ηµοσίου 
επιδικαζόµενα ποσά για δαπάνες αποτροπής ή εξουδετέρωσης ρυπάνσεων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 314/1976 και 1638/1986, όπως 
ισχύουν. 
  Τα κατά τα προηγούµενα εδάφια πρόστιµα και καταλογισµοί δαπανών 
εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δηµοσίων εσόδων και 
αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία 
απόδοσης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων 
και Εµπορικής Ναυτιλίας". 
  4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 
αντικαθίσταται ώς εξής: 
  "2. Τα ώς άνω έσοδα διατίθενται ύστερα απο πρόταση του Υπουργού 
Εµπορικής Ναυτιλίας, µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων και Εµπορικής Ναυτιλίας αποκλειστικώς για 
την πρόληψη και εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και για 
παρεµβάσεις στις ακτές και στους λιµένες και κυρίως για". 
  5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 προστίθεται εδάφιο 
ώς εξής: 
  "Η διαδικασία, ο τρόπος διάθεσης, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και Εµπορικής Ναυτιλίας". 
  6. Οταν στο διοικητικό συµβούλιο του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. συζητείται η 
διάθεση πιστώσεων από το λογαριασµό της παραγράφου 3, στη συνεδρίαση 
µετέχει µε δικαίωµα ψήφου και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εµπορικής 
Ναυτιλίας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας και 
διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Εργών. 
  7. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 
1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ώς εξής: 
  "3. Τα πρόστιµα, που επιβάλλονται κατά τις προηγούµενες παραγράφους, 
περιέρχονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., τηρούνται σε ειδικό λογαριασµό που  
ονοµάζεται "Πράσινο Ταµείο", εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την 
είσπραξη δηµοσίων εσόδων και αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., Τα παραπάνω 
πρόστιµα διατίθενται, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµοσίων Εργων, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
περιοχή των οποίων προκλήθηκε η ρύπανση και χρησιµοποιούνται 
αποκλειστικώς για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων αποκατάστασης, 
αναβάθµισης και προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, που 
καταρτίζονται απο τους ώς άνω Ο.Τ.Α. ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων". 
  8. Στο κατά την προηγούµενη παράγραφο "Πράσινο Ταµείο" και λογαριασµό 



του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. περιέχονται και τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα 
µε το άρθρο 13 του ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α') και το άρθρο 13 του ν. 
1561/1986 (ΦΕΚ 148 Α'), όπως τροποποιήθηκαν µε το  άρθρο 31 του ν. 
1650/1986. 
  9. Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία απόδοσης στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. των 
προστίµων, ως και κάθε σχετική λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Εργων και του αρµόδιου κατά περίπτωση υπουργού. 
  10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), 
αντικαθίσταται ώς εξής: 
  "1. Από τα έσοδα που εισπράττονται απο τον επιβαλλόµενο ειδικό φόρο 
κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ντήζελ 
κίνησης), ποσό δραχµών πέντε (5) ανά λίτρο αποδίδεται από την ισχύ του 
παρόντος νόµου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργων. Από το ποσό αυτό το πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται 
απευθείας στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και διατίθεται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων αποκλειστικά για την 
εκπόνηση µελετών, ερευνών ανάθεση έργου µε σύµβαση µίσθωσης, εκτέλεση 
έργων, προµήθεια υλικών, οργάνων και µέσων που συµβάλλουν στην έν γένει 
προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος, την κατάρτιση, προώθηση και 
εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων, δράσεων και παρεµβάσεων που κατατείνουν 
επίσης στην προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος, την ενηµέρωση 
του κοινού σε θέµατα περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
καθώς και την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκτέλεση των πιο 
πάνω έργων. Το άλλο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται απευθείας στη 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων και διατίθεται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων για την κάλυψη µέρους της 
δαπάνης για την εκπόνηση µελετών και την εκτέλεση έργων που συµβάλλουν 
στην καταπολέµηση του νέφους και την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων 
για την εκτέλεση των έργων αυτών". 
  11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του από 
17.7.1923-ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων, κωµών και συνοικισµών του 
κράτους και οικοδοµής αυτών" (ΦΕΚ 228 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
  " Μεταξύ των έργων αυτών συµπεριλαµβάνονται και όλα τα προβλεπόµενα 
απο το παρόν διάταγµα. Σε αυτά περιλαµβάνονται  επίσης οι τοπογραφικές 
και οι κτηµατογραφικές εργασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 57, καθώς 
και οι χωροταξικές, ρυθµιστικές, πολεοδοµικές και περιβαλλοντικές 
µελέτες." 
  12. Η χρηµατοδότησης για τη σύνταξη χωροταξικών, ρυθµιστικών, 
πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών µελετών µπορεί να γίνεται και από τις 
πιστώσεις του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. 
      "Είναι δυνατή η έναντι τιµήµατος διάθεση από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων προς τρίτους των 
χρηµατοδοτούµενων ή συντασσόµενων υπ' αυτού χωροταξικών, ρυθµιστικών, 
πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών µελετών, περιλαµβανοµένων και των 
στοιχείων χαρτογραφικής απεικόνισης των µελετών σε ψηφιακό υλικό. Τα εκ 
της διαθέσεως αυτής έσοδα εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την 
είσπραξη δηµοσίων εσόδων. 
 
  Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των εσόδων αυτών και 
κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  Με όµοια απόφαση, που αναθεωρείται ανά διετία, καθορίζεται το 
αναγκαία για τη διάθεση των ως άνω στοιχείων και µελετών τίµηµα, το 
οποίο µπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως του είδους των διατιθέµενων 
στοιχείων και των φυσικών ή νοµικών προσώπων προς τα οποία 
διατίθενται." 
 
   ***Τα εντός " " εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.1 του άρθρου 13  
      του Ν.2742/1999 (Α 207/7-10-1999) 
 
  13. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 



1337/1983 αντικαθίστανται ώς εξής: 
  "8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων, οι µηχανικοί που 
συντάσσουν τη µελέτη ή έχουν την επίβλεψη του έργου και οι εργολάβοι 
κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) µηνών 
ή µε χρηµατική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχµές µέχρι 
πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) δραχµές, ανάλογα µε την αξία του 
αυθαίρετου έγου και το βαθµό υποβάθµισης του φυσικού ή πολιτιστικού 
περιβάλλοντος. Αν η πιο πάνω πράξη έχει γίνει από αµέλεια, τιµωρείται 
µε ποινή φυλάκισης µέχρι ένα (1) χρόνο ή µε χρηµατική ποινή από 
διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχµές µέχρι δύο εκατοµµύρια (2.000.000) 
δραχµές". 
  14. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 
1337/1983, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: 
  " Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών δόµησης (άρθρο 22 του ν. 1577/1985 
(ΦΕΚ 210 Α'), χωρίς οικοδοµική  άδεια ή κατά παράβαση αυτής, στα 
ρέµατα, στους βιότοπους, στα παραλιακά δηµόσια κτήµατα και στους 
αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από την κατά τις προηγούµενες παραγράφους 
επιβολή των προστίµων και της κατεδάφισης των αυθαιρέτων, τα πρόσωπα 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιµωρούνται µε φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) χρόνου και µε χρηµατική ποινή από δύο εκατοµµύρια 
(2.000.000) δραχµές µέχρι πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) δραχµές. 
Μετατροπή της ποινής της φυλάκισης σε χρηµατική, καθώς και η αναστολή 
της εκτέλεσης της δεν επιτρέπεται. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της απόφασης". 
  15. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου 17 του 
ν.1337/1983 αντικαθίσταται ώς εξής: 
  "Οι συµβολαιογράφοι που συντάσσουν συµβόλαια, κατά παράβαση των 
διατάξεων της παραγράφου αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι µεσίτες που 
µεσολαβούν, οι υποθηκοφύλακες που µεταγράφουν, οι δικηγόροι που 
παρίστανται σε τέτοια συµβόλαια, τιµωρούνται µε τις ποινές του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ή µε τις ποινές του 
δευτέρου εδαφίου, εάν η πράξη τελέσθηκε από αµέλεια. Σε κάθε συµβόλαιο 
µεταβίβασης ακινήτου µε κτίσµατα ή άλλες εγκαταστάσεις επισυνάπτεται 
υπεύθυνη δήλωση των δικαιοπρακτούντων σύµφωνα µε το ν.1599/1986, ότι το 
µεταβιβαζόµενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέµα, σε αιγιαλό, σε ζώνη 
παραλίας, σε βιότοπο, σε δηµόσιο κτήµα και σε αρχαιολογικό  χώρο. Εάν 
από τη δήλωση προκύπτει ότι το µεταβιβαζόµενο ακίνητο βρίσκεται στις 
ανωτέρω περιοχές, απαγορεύεται η σύνταξη του σχετικού συµβολαίου. Οι 
συµβολαιογράφοι, που συντάσσουν συµβόλαια κατά παράβαση της διάταξης 
αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι µεσίτες που µεσολαβούν, οι δικηγόροι 
που παρίστανται σε τέτοια συµβόλαια και οι υποθηκοφύλακες που 
µεταγράφουν αυτά τιµωρούνται µε τις ποινές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8, όπως συµπληρώθηκε". 
  16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 1024/1971 (ΦΕΚ 323 Α'), 
που προστέθηκε µε την παράγραφο 2, περίπτωση β, του άρθρου 6 του ν. 
2052/1992, αντικαθίσταται ώς εξής: 
  "2. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου και 
ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, 
στους µεσίτες, στους συµβολαιογράφους, που συντάσσουν συµβόλαια κατά 
παράβαση της διάταξης αυτής, στους δικηγόρους που παρίστανται κατά τη 
σύνταξη των συµβόλαιων αυτών και στους υποθηκοφύλακες, που µεταγράφουν 
τέτοια συµβόλαια, επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίµου υπέρ του 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Το πρόστιµο αυτό ορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω 
πρόσωπα, ίσο µε την αξία ολόκληρου του ακινήτου, επί του οποίου 
συνιστάται ακύρως διηρηµένη ιδιοκτησία και υπολογίζεται προς δέκα 
χιλιάδες (10.000) δραχµές ανά τετραγωνικό µέτρο γης. Το ποσό αυτό 
µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων. Με όµοια απόφαση 
καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του 
προστίµου και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. Τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και τα 
πρόσωπα της επόµενης παραγράφου, τιµωρούνται µε τις ποινές που 
προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 17 του ν.1337/1983". 
  17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 651/1977 (ΦΕΚ 207 Α') 
προστίθεται εδάφιο ώς εξής: 



  "Επίσης, µε τις αυτές ποινές τιµωρούνται και οι συµβολαιογράφοι που 
συντάσσουν, οι δικηγόροι που παρίστανται, οι υποθηκοφύλακες που 
µεταγράφουν συµβόλαια, κατά παράβαση της ώς άνω απαγορεύσεως, καθώς και 
οι µηχανικοί που συντάσσουν τεχνικά σχέδια προσαρτώµενα στα ώς άνω 
συµβόλαια". 
  18. Αστυνοµικό όργανο ή αρµόδιος υπάλληλος των πολεοδοµικών υπηρεσιών 
και δασικών υπηρεσιών, εφόσον από δόλο παραβαίνει τα καθήκοντά του 
σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας για τα αυθαίρετα ή της 
αντίστοιχης δασικής νοµοθεσίας, στην περιοχή ευθύνης του, τιµωρείται µε 
τις ποινές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 
1337/1983. 
  Οι ανωτέρω, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, παραπέµπονται 
υποχρεωτικώς στα αρµόδια κατά περίπτωση ανακριτικά ή πειθαρχικά 
συµβούλια µε το ερώτηµα της απόλυσης. 
  19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α' ) 
αντικαθίσταται ώς εξής: 
  "1. Απαγορεύεται η σύνδεση κτισµάτων και εγκαταστάσεων για τις οποίες 
απαιτείται οικοδοµική άδεια, µε κάθε είδους δίκτυα ύδρευσης, 
αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού 
αερίου, αν δεν προσκοµιστεί στους αρµόδιους φορείς αντίγραφο της 
οικοδοµικής άδειας επικυρωµένο από την αρχή που τη χορήγησε". 
  20. Η  παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 αντικαθίσταται ώς 
εξής: 
  "5. Οι υπάλληλοι των οργανισµών ή εταιριών παροχής, που παραβαίνουν 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πέραν, της πειθαρχικής τους ευθύνης, 
τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρις ενός (1) έτους και µε χρηµατική ποινή  
από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχµές µέχρι πέντε εκατοµµύρια 
(5.000. 000) δραχµές." 
  21. Στους δηµάρχους ή προέδρους κοινοτήτων και στους υπαλλήλους των 
οικείων Ο.Τ.Α., που εκδίδουν ψευδείς βεβαιώσεις σχετικά µε ύπαρξη 
κτισµάτων πριν την ισχύ του β.δ/τος 1.8.1955 " Περί Γενικού Οικοδοµικού 
Κανονισµού του Κράτους", προκείµενου να χρησιµοποιηθούν ως 
δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδοµικής άδειας ή τη σύνδεση του 
κτιρίου µε τα δίκτυα παροχής της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
ν.1512/1985, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 19 του παρόντος 
άρθρου, τιµωρούνται µε τις ποινές που προβλέπει η παράγραφος 5 του 
άρθρου 9 του ν.1512/1985, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται µε την 
προηγούµενη παράγραφο. 
  22. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 
94 Α'), η φράση "και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού 
Θεσσαλονίκης" αντικαθίσταται µε τη φράση "και του Συµβουλίου 
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του Νοµού Θεσσαλονίκης". 
  Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις έχει γνωµοδοτήσει η Εκτελεστική 
Επιτροπή του Οργανισµού Θεσσαλονίκης, µέχρι ενάρξεως της ισχύος του 
παρόντος συνεχίζεται και περατούται η σχετική διαδικασία από τον 
Οργανισµό Θεσσαλονίκης. 
  23. Στους παραβάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.2344/1940 
"περί αιγιαλού και παραλίας" (ΦΕΚ 154 Α'), όπως τροποποιήθηκε µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 1 του α.ν. 263/1988, ανεξαρτήτως των 
συντρεχουσών ποινικών ευθυνών, επιβάλλεται από την οικεία Λιµενική Αρχή 
πρόστιµο ύψους τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχµών και 
µέχρι δέκα εκατοµµύρια (1.000.000) δραχµές κατά τη διαδικασία του 
άρθρου 157 του ν.δ/τος 187/1973. 
  Σε σοβαρές περιπτώσεις παράνοµων προσχώσεων και αλλοιώσεων του 
αιγιαλού και της παραλίας ο Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας επιβάλλει 
πρόστιµο ύψους µέχρι εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) δραχµών, ύστερα 
από πρόταση της οικείας Λιµενικής Αρχής. 
  Σε περιπτώσεις που εκ των παράνοµων προσχώσεων προκαλείται ευρείας 
εκτάσεως οικολογική καταστροφή, λόγω τοξικότητος των υλικών της 
προσχώσεως, το παραπάνω πρόστιµο δύναται να ανέλθει µέχρι του ποσού των 
διακοσίων εκατοµµυρίων (200.000.000) δραχµών. 
  Τα παραπάνω πρόστιµα περιέρχονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και τηρούνται στον 
ειδικό λογαριασµό αυτού "Γαλάζιο Ταµείο". 



  Η αποκατάσταση της γενόµενης µεταβολής του φυσικού περιβάλλοντος υπό 
του υπαιτίου και (οπωσδήποτε προ της επιβολής του προστίµου) συνιστά 
ελαφρυντική περίπτωση. 
 
***  Η φράση "οπωσδήποτε προ της επιβολής του προστίµου" διαγράφηκε 
     µε την παρ. 4 άρθρ.27 Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  Η άσκηση προσφυγής κατά της αποφάσεως επιβολής προστίµου δεν 
αναστέλλει την καταβολή αυτού. 
  Ο υπαίτιος αλλοιώσεως του αιγιαλού και της παραλίας, κατά τα ανωτέρω, 
υποχρεούται σε άµεση αποκατάσταση αυτών στην προτέρα κατάσταση. 
 
   "Av ο υπόχρεος δεν συµµορφωθεί, η αποκατάσταση γίνεται µε µέριµνα της 
αρµόδιας τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας και η σχετική δαπάνη 
καταλογίζεται σε βάρος του." 
 
*** Το όγδοο εδάφιο  αντικαταστάθηκε ως άνω µε  
    την παρ.4 άρθρ.27 Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
    ( Η προηγούµενη διάταξη είχε ως εξής: Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως,  
    στην αποκατάσταση προβαίνει η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου  
    Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και η σχετική δαπάνη 
    καταλογίζεται σε βάρος του υποχρέου). 
 
 
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εµπορικής Ναυτιλίας και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων καθορίζεται ο τρόπος και η 
διαδικασία αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην προτέρα 
κατάσταση, καθώς και ο τρόπος καταλογισµού της σχετικής δαπάνης σε 
βάρος του υποχρέου, στην περίπτωση που η αποκατάσταση γίνεται από την 
αρµόδια υπηρεσία. 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε τα άρθρα 82,100,337,340,382,418 του κωδικοποιητικού  
              διατάγµατος από 14.7.99 ΦΕΚ ∆ 580/27.7.99. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύµφωνα µε την παρ.9 άρθρ.12 Ν.3205/2003, τα ποσά που                      
προβλέπονται από το παρόν άρθρο εµπίπτουν στην  
ρύθµιση της παρ.8 του αυτού άρθρου και νόµου (3205/2003).  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                        'Αρθρο 4 
   
  1. Συνιστάται Ειδικό Σώµα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
(Ε.Σ.Ε.Π.Π.), που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων και του οικείου νοµάρχη ή περιφερειάρχη. 
Για την εποπτεία του Ε.Σ.Ε.Π.Π. από του Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων ειδική υπηρεσία υπαγόµενη απευθείας στον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, µε ανάλογη 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57 Α'). Η 
υπηρεσία αυτή, µεταξύ άλλων, συντονίζει τη δραστηριότητα του Ε.Σ.Ε.Π.Π. 
και των Κλιµακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων. Στην ίδια 
υπηρεσία παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες και υποβάλλουν προτάσεις τα 
πιο πάνω Κλιµάκια, το Ε.Σ.Ε.Π.Π. και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού 
Εφαρµογής ∆ιατάξεων Αυθαίρετων Κατασκευών (Ε.Υ.Σ.Ε.∆.Α.Κ.) του 
υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Με το 



προεδρικό διάταγµα του δεύτερου εδαφίου εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες 
της υπηρεσίας αυτής, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά τη στελέχωσή της, 
τον τρόπο και τόπο λειτουργίας της, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια. 
  2. Το Ε.Σ.Ε.Π.Π. έχει ως αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος από 
τις καταστροφές του δασικού πλούτου, τις καταπατήσεις των δηµόσιων 
εκτάσεων, τις παράνοµες κατατµήσεις της γής, τις αυθαίρετες κατασκευές, 
τις παράνοµες επεµβάσεις στα ρέµατα, στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας 
και σε κάθε άλλη παράνοµη δραστηριότητα, που µπορεί να έχει δυσµενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον (νερό, αέρα και έδαφος). Το  Ε.Σ.Ε.Π.Π. ασκεί 
επίσης τον έλεγχο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στις 
περιπτώσεις που επιβάλλονται τέτοιοι όροι σε έργα και δραστηριότητες. 
  3. Ειδικότερα, το  Ε.Σ.Ε.Π.Π., µέσα στα πλαίσια της αποστολής του, 
επισηµαίνει και καταγράφει τα προβλήµατα του νοµού ή και της 
περιφέρειας, συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση 
προγραµµάτων δράσης και προτεραιοτήτων, παρακολουθεί την εφαρµογή των 
προγραµµάτων αυτών και συντονίζει, όταν απαιτείται, τις σχετικές 
ενέργειες των διαφόρων νοµαρχιακών ή περιφερειακών υπηρεσιών, των 
Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆.. 
  4. ∆ύναται επίσης, σε περίπτωση αδυναµίας ή αδράνειας των κατά τόπο 
αρµόδιων υπηρεσιών ή των Ο.Τ.Α., να ενεργήσει πράξεις εκτέλεσης 
διοικητικών αποφάσεων, που έχουν καταστεί οριστικές, σχετικών µε την 
προστασία του περιβάλλοντος και να ζητήσει, για το σκοπό αυτόν, από τις 
τοπικές ή από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων να τεθούν στη 
διάθεση του τα αναγκαία µέσα, προσωπικό και πιστώσεις, καθώς επίσης και 
να ζητήσει τη συνδροµή των αρµόδιων δικαστικών και αστυνοµικών αρχών. 
  5. Η αρµοδιότητα του Ε.Σ.Ε.Π.Π. ασκείται µέσα στα όρια του νοµού ή 
και της περιφέρειας που λειτουργεί και εκτείνεται σε κάθε νοµαρχιακή ή 
περιφερειακή υπηρεσία, στους Ο.Τ.Α. και σε Ν.Π.∆.∆., των οποίων οι 
δραστηριότητες σχετίζονται µε την αρµοδιότητα του Ε.Σ.Ε.Π.Π.. Είναι 
δυνατόν σε νόµο ή περιφέρεια που δεν έχει συσταθεί Ε.Σ.Ε.Π.Π. να ασκεί 
τις αρµοδιότητες του Σώµατος για το νοµό ή την περιφέρεια αυτή το 
Ε.Σ.Ε.Π.Π. άλλου νοµού ή περιφέρειας, ύστερα από εντολή του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
  6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού 
ρυθµίζονται  ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της ανωτέρω αρµοδιότητας 
εντός του νοµού ή της περιφέρειας, καθώς και κάθε αναγκαία σχετικη 
λεπτοµέρεια. 
  7. Το Ε.Σ.Ε.Π.Π. συγκροτείται από υπαλλήλους πανεπιστηµιακής ή 
τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουν ικανή επιστηµονική κατάρτιση και 
εµπειρία σχετική µε µέρος ή το σύνολο των προβληµάτων του νοµού ή της 
περιφέρειας, καθώς και από το λοιπό αναγκαίο προσωπικό. Οι υπάλληλοι 
αυτοί φέρουν τον τίτλο του Ελεγκτή Προστασίας Περιβάλλοντος (Ε.Π.Π.) 
για όσο διάστηµα υπηρετούν στο Ε.Σ.Ε.Π.Π. 
  8. Οι Ε.Π.Π., καθώς και το λοιπό αναγκαίο προσωπικό, τοποθετούνται σε 
κάθε νοµαρχία  ή περιφέρεια, αποσπώµενοι από το υπουργείο στο οποίο 
οργανικά ανήκουν, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού 
κατά παρέκκλιση από τις κείµενες διατάξεις για µια διετία, που µπορεί 
µε αίτηση του υπαλλήλου και µε την ίδια διαδικασία να ανανεώνεται για 
µια ακόµη διετία. Ο χρόνος απόσπασης  λογίζεται για κάθε συνέπεια ως 
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που οι υπάλληλοι ανήκουν 
οργανικά. 
  9. Οι Ε.Π.Π., καθώς και το λοιπό αναγκαίο προσωπικό στήριξης, 
διατηρούν το µισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές και τα 
πάσης φύσεως επιδόµατα και απολαβές της οργανικής τους θέσης, τα οποία 
εξακολουθούν να καταβάλλονται από το φορέα από το οποίον αποσπώνται. 
Πέραν των ανωτέρω αποδοχών  τους µπορούν  να λαµβάνουν ειδικό επίδοµα 
ευθύνης, το οποίο µπορεί να αναπροσαρµόζεται ανά διετία, καθώς επίσης 
και αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση. Τα απαιτούµενα για το σκοπό 
αυτόν ποσά, καθώς και για την εκτός έδρας αποζηµίωση, διατίθενται από 
εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων ή από τα έσοδα του 



Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. 
  10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµοσιών Εργων καθορίζονται το ύψος του επιδόµατος 
ευθύνης, ο τρόπος καταβολής του και καθε σχετική λεπτοµέρεια. 
  11. Για τις ανάγκες στήριξης του Ε.Σ.Ε.Π.Π., δύναται, µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, να συνάπτεται 
σύµβαση µίσθωσης έργου µε επιστήµονες και άλλα ειδικευµένα άτοµα. 
  12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων καθορίζονται για κάθε νοµαρχία ή 
περιφέρεια, ανάλογα µε τη συχνότητα, την έκταση και το είδος των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, η σύνθεση, οι ειδικότητες και ο αριθµός 
των Ε.Π.Π. και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού, η ειδικότητα και ο 
βαθµός του προϊσταµένου και του αναπληρωτή του, καθώς και ο αριθµός και 
η ειδικότητα των ατόµων που µπορούν να απασχοληθούν µε σύµβαση µίσθωσης 
έργου. 
  13. Η στέγαση του Ε.Σ.Ε.Π.Π. σε κάθε νοµαρχία ή περιφέρεια, ο 
εξοπλισµός, τα µέσα µεταφοράς και εν γένει τα λειτουργικά του έξοδα 
καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Εργων ή του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. 
  14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων εγκρίνεται ο κανονισµός λειτουργίας του Ε Σ.Ε.Π.Π.. 
 
 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.11 άρθρ.9 Ν.2947/2001 ορίζεται ότι: 
  "  11. Από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 9 του 
παρόντος άρθρου, το Ειδικό Σώµα Ελεγκτών για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος (Ε.Σ.Ε.Π.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 
2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α'), καταργείται και οι προβλεπόµενες αρµοδιότητές 
του ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του 
παρόντος άρθρου". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 5 
 
  1. Επιτρέπεται η κατά κυριότητα παραχώρηση στο ∆ήµο Περάµατος, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, των δηµόσιων κτηµάτων που είναι 
καταχωρηµένα µε στοιχεία Β.Κ. 2115 και Β.Κ. 2116 στην εφορία δηµόσιων 
κτηµάτων Αθηνών. Η παραχώρηση τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση ότι ο ∆ήµος 
Περάµατος θα παραχωρήσει κατά κυριότητα σε δηµότες του τµήµατα των ως 
άνω ακινήτων, τα οποία κατέχουν αυθαίρετα και επί των οποίων αυτοί ή οι 
νόµιµοι δικαιοπάροχοί τους έχουν ανεγείρει πριν από την 31.12.1990 
οικοδοµή πρώτης κατοικίας και κατοικούν µονίµως, πριν από την ως άνω 
ηµεροµηνία, στην κατοικία αυτή και υπό τους ειδικότερους όρους της 
παραγράφου 3. 
 
 "Οι χώροι που προορίζονται από την πολεοδοµική µελέτη των ανωτέρω ΒΚ 
2115 και ΒΚ 2116 κτηµάτων που εγκρίθηκε µε το π.δ. 4.8.1993 (ΦΕΚ 1062 
∆ύ) για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, θεωρούνται αυτοδίκαια 
εισφερόµενοι για τους σκοπούς της αρµοδιότητας του φορέα για τον οποίο 
προορίζονται από το χρόνο παραχώρησης των εκτάσεων αυτών στο δήµο και 
δεν υπόκεινται σε απαλλοτρίωση. Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 12 του 
ν. 1337/1983, όπως ισχύουν, δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα ρύθµιση. 
Στις παραχωρούµενες εκτάσεις επιβάλλεται χρηµατική εισφορά, η οποία 
βεβαιώνεται από το δήµο και ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) της 
αντικειµενικής αξίας που έχει η παραχωρούµενη έκταση κατά το χρόνο της 
παραχώρησης. Τα χρήµατα αυτά διατίθενται από το δήµο για την κατασκευή 
των βασικών κοινοχρήστων πολεοδοµικών έργων".  



 
    *** Τα άνω  εντός " " εδάφια προστέθηκαν µε την παρ.4 
        άρθρ.29 Ν.2508/1997.  
 
"2. Ο ∆ήµος Περάµατος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει για 
έγκριση στον Υπουργό Οικονοµικών ειδικό κτηµατολογικό διάγραµµα και 
πίνακα, στα οποία θα αναφέρονται τα ονόµατα των φερόµενων ως δικαιούχων 
και θα αποτυπούνται οι προς παραχώρηση εκτάσεις κατά θέση, εµβαδόν και 
διαστάσεις, καθώς και πρόγραµµα πραγµατοποίησης της παραχώρησης. Τυχόν 
τροποποίηση του ανωτέρω κτηµατολογικού διαγράµµατος και του πίνακα θα 
υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονοµικών για νέα έγκριση".  
 
     *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω  µε την παρ.4 
         άρθρ.29 Ν.2508/1997.  
 
  
  3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται ύστερα από 
γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου  Περάµατος, καθορίζονται οι 
όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία παραχώρησης, ο τύπος του 
παραχωρητηρίου ή άλλου τίτλου κυριότητας και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 
Στους όρους παραχώρησης µπορεί να περιλαµβάνεται και η υποχρέωση των 
δικαιούχων να αποδεχθούν, πρίν από τη χορήγηση των τίτλων κυριότητας, 
τη µεταβολή της θέσης των κατεχοµένων, σύµφωνα µε το κτηµατολογικό 
διάγραµµα της παραγράφου 2, εφόσον η µεταβολή αυτή επιβάλλεται για την 
εν γένει εφαρµογή του ρυµοτοµικού σχεδίου. 
  4. Τα τµήµατα των ώς άνω δηµόσιων κτηµάτων, τα οποία δεν κατέχονται 
αυθαιρέτως ή που παραµένουν αδιάθετα µετά την πραγµατοποίηση του 
προγράµµατος αποκατάστασης, παραµένουν στην  κυριότητα του ∆ήµου 
Περάµατος και διατίθενται κυρίως για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων η 
χώρων για την ανέγερση κτιρίων δηµοτικών και εν γένει κοινής ωφέλειας. 
Εάν και µετά ταύτα παραµένουν εκτάσεις, δύνανται να διατεθούν για την 
αποκατάσταση αστέγων που δεν υπάγονται στην παράγραφο 1, µε ειδικούς 
όρους και προϋποθέσεις που προτείνονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
περιλαµβένονται στην απόφαση της παραγράφου 3. 
  5. Η παραχώρηση γίνεται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος 
πρός το ∆ηµόσιο ή τρίτους, εκτός τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα προς το 
∆ήµο Περάµατος.     
    
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
      
                        Αρθρο 6  
 
                                                   
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 48 του κωδικοποιητικού διατάγµατος 
              από 14.7.99 ΦΕΚ ∆ 580/27.7.99. 
 
   
    1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2β του άρθρου 4 του ν  
1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160 Α') 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  "Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για 
ορισµένα έργα η δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής να ανατίθεται στο 
Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας ή στο νοµάρχη. Ο Γενικός Γραµµατέας 
Περιφέρειας ή ο νοµάρχης χορηγεί την έγκριση ύστερα από εισήγηση της 
αρµόδιας περιφερειακής ή νοµαρχιακής υπηρεσίας αντίστοιχα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων και της κατά 
περίπτωση άλλης συναρµόδιας περιφερειακής ή νοµαρχιακής υπηρεσίας και 



γνώµη του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου". 
 
  "2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 
1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), προστίθενται τα εξής : 
 
  "Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απαιτούµενη µε βάση τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου προέγκριση χωροθέτησης πρέπει να εναρµονίζεται µε τις 
γενικές και τις ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που 
προκύπτουν από τυχόν εγκεκριµένα χωροταξικά σχέδια και προγράµµατα, 
καθώς και µε τις χρήσεις και τις λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής που 
προβλέπονται από τα εγκεκριµένα ρυθµιστικά και πολεοδοµικά σχέδια ή 
άλλα σχέδια χρήσεων γης. 
 
  Σε περίπτωση που δεν έχουν εγκριθεί τέτοια σχέδια και προγράµµατα και 
µέχρι της εγκρίσεως αυτών, η προέγκριση χωροθέτησης γίνεται µετά από 
συνεκτίµηση στοιχείων χωροταξικού σχεδιασµού της ευρύτερης περιοχής και 
ιδίως της συµβατότητας της αιτούµενης εγκατάστασης µε άλλες υφιστάµενες 
ή προγραµµατιζόµενες χρήσεις και λειτουργίες, της προστασίας των 
ανανεώσιµων ή µη φυσικών πόρων, των κατευθύνσεων των περιφερειακών και 
τοµεακών αναπτυξιακών προγραµµάτων και της ανάγκης προστασίας της 
απασχόλησης, ούτως ώστε να τεκµηριώνεται η καταλληλότητα του τόπου 
εγκατάστασης της αιτούµενης δραστηριότητας και να διασφαλίζεται η 
βιώσιµη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής". 
 
   *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 18 Ν.2732/1999 
       ΦΕΚ Α 154/30.7.1999. 
 
  3. Με την έναρξη εκπόνησης µελέτης προστασίας περιβάλλοντος και 
χωροταξικής µελέτης (άρθρα 18 έως 24 του ν. 1650/1986), καθώς και 
µελέτης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (άρθρο 29 του ν. 1337/1983), ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µε απόφασή του 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να αναστείλει 
τη χορήγηση οικοδοµικών αδειών και τις οικοδοµικές εργασίες στην 
περιοχή µελέτης ή σε τµήµατα αυτής. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο 
αναστολή επιβάλλεται για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα (1) έτος, το οποίο 
µπορεί να παραταθεί για ένα (1) έτος ακόµη, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι 
εργασίες εκπόνησης των µελετών έχουν προοδεύσει σηµαντικά. 
  4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 
αντικαθίστανται ως εξής: 
  5. Η πράξη εφαρµογής συντάσσεται µε την ακόλουθη διαδικασία που 
προωθείται παράλληλα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 του νόµου αυτού για 
την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης. 
  α. Κατά τη σύνταξη του κτηµατογραφικού διαγράµµατος της πολεοδιµικής 
µελέτης οι κύριοι ή νοµείς ακινήτων υποχρεούνται, κατόπιν προσκλήσεως, 
να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήµο ή κοινότητα 
προσκοµίζοντας συγχρόνως τίτλους κτήσεως, πιστοποιητικό µεταγραφής, 
ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και τοπογραφικό 
διάγραµµα. Η παράλειψη υποβολής της ως άνω δήλωσης συνεπάγεται τα εξής: 
  α1. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν 
δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του οικείου δήµου ή κοινότητας 
µε το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας. 
  β1. ∆εν χορηγείται άδεια οικοδοµής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή 
κυρωµένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού του 
ανωτέρω εδαφίου (α1). 
  β. Με βάση τα στοιχεία της προηγούµενης περίπτωσης α, συντάσσεται το 
κτηµατογραφικό διάγραµµα εφαρµογής και ο πίνακας εφαρµογής. 
  γ. Μετά τη σύνταξη της πράξης εφαρµογής καλούνται οι φερόµενοι 
ιδιοκτήτες, µέσα σε προθεσµία που αναφέρεται σε σχετική πρόκληση, να 
λάβουν γνώση της πράξης εφαρµογής και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις. 
  6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 
Εργων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο 
χρόνος και ο τρόπος δηµοσιότητας της πρόκλησης για υποβολή δηλώσεων 
ιδιοκτησίας, το περιεχόµενο αυτών, οι προθεσµίες υποβολής και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια". 



  5. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 
12 του ν. 1337/983 προστίθενται τα εξής: 
  "Για τα ακίνητα αυτά δεν ισχύουν οι διατάξεις περί χρησικτησίας". 
  6. Τα προεδρικά διατάγµατα, που εκδόθηκαν κατά τα έτη 1929-1936, 
καθώς και τα παραχωρητήρια που αφορούν την περιοχή "Παληό" Καβάλας, 
αποτελούν οριστικούς τίτλους κυριότητας και οι παραχωρηθείσες µε αυτά 
εκτάσεις θεωρούνται ότι δεν ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το ∆ηµόσιο 
ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν εκνίκηση τρίτων επί των ανωτέρω 
εκτάσεων. 
  Η µε αριθµό 48021/3-11-1972 απόφαση του Νοµάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 
320/22-11-1972), µε την οποία εγκρίθηκε το ρυµοτοµικό σχέδιο της 
παραπάνω περιοχής όπως µεταγενέστερα αναθεωρήθηκε µε το π.δ. της 
13-4-1982 (ΦΕΚ 228 ∆'), θεωρείται από της εκδόσεώς της έγκυρη και 
ισχυρή. 
  7. Οι σεισµόπληκτοι των Νοµών Μεσσηνίας, Ηλείας Ζακύνθου, Πρεβέζης, 
Κιλκίς-Πέλλας και της περιοχής Αγίας Τριάδος Πατρών, που εντάχθηκαν στο 
πρόγραµµα αποκατάστασης των ζηµιών τους µε τις Πράξεις Υπουργικού 
Συµβουλίου 131/1-10-86, όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθµ. 140/19-10-87 
και 112/9-11-88 όµοιες της, 101/1-11-88, όπως τροποποιήθηκε µε την 
αριθµ. 34/13-3-90 όµοιά της 74/29-6-90, 20/7-2-91, όπως τροποποιήθηκε 
µε την αριθµ. 29/4-3-92 όµοιά της και 3/9-1-91 αντίστοιχα, δύνανται, 
εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, να 
υποβάλουν αίτηση χορήγησης δανείων αποκατάστασης των ζηµιών τους. 
  8. Οι αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί µετά από τη λήξη των προθεσµιών 
που ορίσθηκαν µε τις προαναφερόµενες Πράξεις Υπουργικού Συµβουλίου, 
θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν  νόµιµα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της 
νοµοθεσίας αποκατάστασης σιεσµοπλήκτων. Με απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων για αποκατάσταση και 
κάθε σχετική λεπτοµέρεια για εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
  Για τους σεισµόπληκτους των Νοµών Πρεβέζης, Κιλκίς και Πέλλας και της 
περιοχής Αγίας Τριάδος Πατρών που εντάχθηκαν στο πρόγραµµα 
αποκατάστασης των ζηµιών τους, µε τις πράξεις Υπουργικού Συµβουλίου 
74/29-6-90, 20/7-2-91, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 29/4-3-92 όµοιά 
της, και 3/9-1-91, αντίστοιχα και για τις περιπτώσεις που για τα δάνεια 
που έλαβαν έχουν καταβάλει στις τράπεζες τόκους µαζί µε τις δόσεις, οι 
τόκοι αυτοί αφαιρούνται από το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό των δανείων 
τους. 
  Οι τόκοι των δανείων αυτών καταβάλλονται στις τράπεζες µε χρέωση του 
λογαριασµού του ν 128/1975. 
  9. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 113 της 24/26- 8- 1967 
αντικαθίσταται ως ακολούθως : 
  "1. Προϊστάµενος της Υπηρεσίας του Ειδικού Ταµείου Μονίµων 
Οδοστρωµάτων Αθηνών (Ε.Τ.Μ.Ο.Α.) ορίζεται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων υπάλληλος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων ή του Ειδικού Ταµείου 
Μονίµων Οδοστρωµάτων Αθηνών, του κλάδου ∆ιοικητικού ΠΕ µε Α' βαθµό". 
  10. Το άρθρο 3 του ν. 1283/1982 (ΦΕΚ 114 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
                    
                       Αρθρο 3 
 
  Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων µπορεί στους ιδιώτες που 
ορίζονται ως µέλη ή πρόεδροι των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων, να ανατίθενται καθήκοντα 
πλήρους απασχόλησης και να καθορίζεται η αµοιβή αυτών από την ανάληψη 
των καθηκόντων τους. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την 1η 
Νοεµβρίου 1993". 
  11. Στις εκπονούµενες ειδικές χωροταξικές µελέτες, µελέτες γενικών 
πολεοδοµικών σχεδίων, επέκτασης και αναθεώρησης οικισµών πληθυσµού άνω 
των 2.000 κατοίκων και πολεοδόµησης και επέκτασης σχεδίων οικισµών 
πληθυσµού κάτω των 2.000 κατοίκων, που η προκήρυξη για την ανάθεσή τους 
είχε γίνει πρίν από τις 2.11.1989 για τις τρείς πρώτες κατηγορίες 



µελετών και πριν από τις 20-11-1989 για την τέταρτη κατηγορία και 
ειδικότερα για τις ποσότητες εργασιών που δεν είχαν παραληφθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες µέχρι τις παραπάνω ηµεροµηνίες, ο υπολογισµός των 
αµοιβών γίνεται σύµφωνα µε τις υπ' αριθµ. 71943/6056/2.11.1989, 
71936/9767/2.11.1989, 71937/9768/2.11.1989 και 79003/10389/20.11.1989 
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, 
των οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής: 
 
    
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.              Αθήνα 2-11-1989 
                                Αριθ. Πρωτ.: οικ. 71943/6056 
 
                            ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
  ΘΕΜΑ: Εφαρµογή του συντελεστή λ στις αµοιβές Ειδικών Χωροταξικών 
Μελετών (ΕΧΜ). 
 
  Εχοντας υπόψη: 
  1. Το ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" ΦΕΚ 137 Α'. 
  2. Την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε περί έγκρισης προδιαγραφών για την 
εκπόνηση ΕΧΜ µε αριθµό 62592/2980/10-9-86. 
  3. Την Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε "περί παρεκκλίσεων από τις 
διατάξεις του ν. 716/77 για την ανάθεση ΕΧΜ" µε αριθµό 
76182/4702/15-12-87. 
  4. Την γνωµοδότηση του ΚΣΧΟΠ µε αριθµό Συν, 34 Πρ. 500 από 1-11-89, 
 
 
                         αποφασίζουµε 
 
  1. Στις εκπονούµενες Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες καθώς και σε όσες 
ανατίθενται από την ηµεροµηνία υπογραφής της Απόφασης αυτής, ο 
υπολογισµός της αµοιβής γίνεται µε εφαρµογή του συντελεστή λ για τις 
εργασίες που πρόκειται στο εξής να παραληφθούν από τις Υπηρεσίες. 
  Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται από τον τύπο: λ=0,0015 (µ1+µ2), όπου 
τα µεγέθη µ1 και µ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την 
οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: 
  µ1: το ηµεροµίσθιο του εργοδότη ειδικευµένου χωµατουργού, 
  µ2. το ηµεροµίσθιο τεχνίτη. 
  Τα παραπάνω ηµεροµίσθια λαµβάνονται χωρίς προσαύξηση για εργοδοτικές 
επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από την Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών 
∆ηµοσίων Εργων (Ε∆Τ∆Ε). 
  Ο συντελεστής λ λαµβάνεται πάντα µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
∆ηλαδή, η αµοιβή ισούται µε αυτή που αναφέρεται στη σύµβαση 
πολλαπλασιαζόµενη µε το λόγο λ1:λ2 όπου οι συντελεστές λ1 και λ2 
αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο και εκφράζουν: 
  λ1: ο ισχύον συντελεστής λ τη χρονική περίοδο της παραλαβής των 
εργασιών, 
  λ2: ο ισχύον συντελεστής λ κατά την υπογραφή της Απόφασης αυτής. 
  2. Οι αµοιβές που έχουν καταβληθεί, συµπεριλαµβανοµένων και των 
προκαταβολών, αφαιρούνται από την τελικά υπολογιζόµενη ως άνω αµοιβή. 
 
 
                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩ∆Ε 
                          Κ ΛΙΑΣΚΑΣ 
 
 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.              Αθήνα 2-11-1989 
                                    Αριθ. πρωτ.οικ. 71936/9767 
 
 
                                 ΑΠΟΦΑΣΗ 



    
  ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή αµοιβών Πολεοδοµικών Μελετών Επέκτασης 
Αναθεώρησης 
 
  Εχοντας υπόψη : 
  1. Το ν. 1558/1985, Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα (ΦΕΚ 137 Α'). 
  2. Το ν. 1337/1983 "Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων κ.λπ. (ΦΕΚ 33 
Α) και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 6 και 6 παρ. 7. 
  3. Την 19641/798/8-4-83 Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ για έγκριση 
προδιαγραφών Πολεοδοµικής Μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης, όπως 
τροποποιήθηκε µε την 35563/2641/10-6-1983 Απόφαση. 
  4. Την 19654/829/10-6- 1983 Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ για έγκριση 
Σύµβασης και Τιµολογίου Πολεοδοµικών Μελετών.              
  5. Την 38292/4566/28-5-1985 Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ για έγκριση 
τροποποίησης Προδιαγραφών και Τιµολογίου Πολεοδοµικών Μελετών. 
  6. Την 39710/1184/24-6-1987 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε για έγκριση 
τροποποίησης Προδιαγραφών και Τιµολογίου Πολεοδοµικών Μελετών. 
  7. Την υπ' αριθ. 487/31/1-11-89 γνωµοδότηση του ΚΣΧΟΠ, 
   
 
                          αποφασίζουµε, 
 
  1. Στις εκπονούµενες Πολεοδοµικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης και 
για τις ποσότητες εργασιών που δεν έχουν ακόµη παραληφθεί από τις 
αρµόδιες Υπηρεσίες, καθώς και σε όσες ανατίθενται από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της παρούσης και στο εξής: Ο υπολογισµός των αµοιβών γίνεται µε 
εφαρµογή του συντελεστή λ, µε αφετηρία τις τιµές τιµολογίου του πρώτου 
εξαµήνου του 1987. 
  Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται µε βάση τον τύπο: λ=0,0015(µ1+µ2), 
όπου τα µεγέθη µ1 και µ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά 
την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: 
  µ1: το ηµεροµίσθιο του εργάτη ειδικευµένου χωµατουργού. 
  µ2: το ηµεροµίσθιο του τεχνίτη. 
  Τα παραπάνω ηµεροµίσθια λαµβάνονται χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση για 
εργοδοτικές επιβαρύνσεις όπως αυτά προσδιορίζονται από την Ειδική 
Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Εργων. 
  Ο συντελεστής λ λαµβάνεται πάντοτε µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο. 
  Ητοι, η αµοιβή ισούται µε αυτή του 1987 (όπως καθορίζεται µε την 
397/10/4184/87 Απόφαση) πολλαπλασιαζόµενη µε το λόγο λ1:λ2, όπου λ2 ο 
συντελεστής του πρώτου εξαµήνου 1987 και λ1 ο εκάστοτε ισχύων τη 
χρονική στιγµή της παραλαβής των εργασιών, όπως ορίζεται στη σύµβαση. 
  2. Σε περίπτωση προκαταβολών ή ενδιαµέσων πληρωµών θα αφαιρούνται από 
την τελική υπολογιζόµενη ως άνω αµοιβή τα ποσά τα οποία έχουν ήδη 
καταβληθεί. 
 
                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ ∆ Ε 
                        Κ ΛΙΑΣΚΑΣ 
 
   "ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.              Αθγνα, 2-11-1989 
                                 Αριθµ. πρωτ.οικ. 71937/9768 
 
                             ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
  ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή αµοιβών µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων. 
 
  Εχοντας υπόψη : 
  1. Το ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα (ΦΕΚ 137 Α'). 
  2. Το ν. 1337/1983 "Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων κ.λπ." (ΦΕΚ 33 
Α') και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 6 και 6 παρ. 7. 
  3. Την 15632/1337/30-3-1983 Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ για έγκριση 
προδιαγραφών Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, όπως τροποποιήθηκε µε τις 
αποφάσεις 50232/3897/4-8-1983 και 35564/2612/10-6-1983 του Υπουργού 



ΧΟΠ. 
  4. Την 39710/4184/24-6-1987 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για 
έγκριση τροποποίησης Προδιαγραφών και Τιµολογίου Πολεοδοµικών Μελετών 
και µελετών Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου. 
  5. Την υπ' αριθµ. 487/34/1-11-1989 γνωµοδότηση ΚΣΧΟΠ. 
 
                          αποφασίζουµε 
 
  Ορίζεται τιµολόγιο για τις µελέτες Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων ως 
εξής: 
  για πόλεις από 2.001 έως 10.000 κατοίκους 6.000.000,0 δρχ. 
  για πόλεις από 10.001 έως 20.000 κατοίκους 9.000.000,0 δρχ. 
  - για πόλεις από 20.001 έως 40.000 κατοίκους 11.000.000,0 δρχ. 
  - για πόλεις από 40.001 έως 120.000 κατοίκους 21.000.000,0 δρχ. 
  2. Στις εκπονούµενες µελέτες Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και για τις 
ποσότητες εργασιών που δεν έχουν ακόµη παραληφθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες, καθώς και σε όσες ανατίθενται από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
παρούσης και στο εξής, ο υπολογισµός των αµοιβών γίνεται µε εφαρµογή 
του συντελεστή λ, µε αφετηρία τις τιµές του β' εξαµήνου του 1989. 
  Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται µε βάση τον τύπο: λ=0,0015(µ1+µ2), 
όπου τα µεγέθη µ1 και µ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά 
την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: 
  µ1: το ηµεροµίσθιο του εργάτη ειδικευµένου χωµατουργού, 
  µ2: το ηµεροµίσθιο του τεχνίτη. 
  Τα παραπάνω ηµεροµίσθια λαµβάνονται χώρες οποιαδήποτε προσαύξηση για 
εργοδοτικές επιβαρύνσεις όπως αυτά προσδιορίζονται από την Επιτροπή 
∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Εργων. 
  Ο συντελεστής λ λαµβάνεται πάντοτε µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο. Ητοι η αµοιβή θα ισούται µε αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1 
της παρούσης πολλαπλασιαζόµενη µε το λόγο λ1:λ2, όπου λ2 ο συντελεστής 
δευτέρου εξαµήνου του 1989 για τις εκπονούµενες µελέτες ή της 
ηµεροµηνίας υπογραφής της σύµβασης για τις νέες και λ1 ο εκάστοτε 
ισχύων τη χρονική στιγµή της παραλαβής των εργασιών, όπως ορίζεται στη 
σύµβαση. 
  2. Σε περίπτωση προκαταβολών ή ενδιαµέσων πληρωµών θα αφαιρούνται από 
την τελική υπολογιζόµενη ώς άνω αµοιβή τα ποσά τα οποία έχουν ήδη 
καταβληθεί. 
 
                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
                         Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.              Αθήνα, 20-11-1989 
                                        Αριθ. πρωτ.: 79003/10389 
 
 
                              ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
  ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση αµοιβών µελετών πολεοδόµησης και επέκτασης σχεδίου 
οικισµών πληθυσµού κάτω των 2.000 κατοίκων" 
 
  Εχοντας υπόψη : 
  1. Το ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα (ΦΕΚ 137 Α')      
  2. Το π.δ. 24-4-1985 "Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της Χώρας 
µέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και 
περιορισµών δόµησής τους" όπως ισχύει (ΦΕΚ 181/∆/85, 133/∆/87, 
273/∆/89). 
  3 Το π.δ. 20-8-1985 "Πολεοδόµηση και επέκταση οικισµών της Χώρας 
µέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-4-85 π.δ/γµατος" όπως 
ισχύει (ΦΕΚ 414/∆/85,  ΦΕΚ 133/∆/87). 
  4. Την Γ.44468/4377/5-6-1986 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την 
έγκριση προδιαγραφών µελετών πολεοδόµησης και επέκτασης οικισµών 
πληθυσµού κάτω των 2.000 κατοίκων. 
  5. Την Γ. 44469/4378/5-6-1986 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την 



έγκριση σύµβασης µελετών πολεοδόµησης και επέκτασης σχεδίου οικισµών 
πληθυσµού κάτω των 2.000 κατοίκων. 
  6. Την Γ. 57081/6086/1-8-1986 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την 
έγκριση τιµολογίου αµοιβής µελετών πολεοδόµησης και επέκτασης οικισµών 
πληθυσµού µέχρι 2.000 κατοίκων. 
  7. Την 87706/224/23-12-86 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε για 
τροποποίηση του τιµολογίου αµοιβής µελετών πολεοδόµησης και επέκτασης 
οικισµών πληθυσµού µέχρι 2.000 κατοίκων, 
 
 
                            αποφασίζουµε, 
 
  1. Στις εκπονούµενες µελέτες πολεοδόµησης και επέκτασης οικισµών 
πληθυσµού κάτω των 2.000 κατοίκων και για τις ποσότητες εργασιών που 
δεν έχουν ακόµη παραληφθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες, καθώς και σε 
όσες µελέτες ανατίθενται από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας και 
στο εξής, ο υπολογισµός των αµοιβών γίνεται µε εφαρµογή του συντελεστή 
λ µε αφετηρία τις τιµές τιµολογίου του δευτέρου εξαµήνου 1986. 
  Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται µε βάση τον τύπο: λ=0,0015 (µ1+µ2), 
όπου τα µεγέθη µ1 και µ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά 
την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: 
  µ1: το ηµεροµίσθιο του εργάτη ειδικευµένου χωµατουργού 
  µ2: το ηµεροµίσθιο του τεχνίτη 
  Τα παραπάνω ηµεροµίσθια λαµβάνονται χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση για 
εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως αυτά προσδιορίζονται από την Ειδική 
Επιτροπή ∆ιαπίστωσης ∆ιακυµάνσεων Τιµών ∆ηµοσίων Εργων. Ο συντελεστής λ 
λαµβάνεται πάντοτε µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
  Ητοι η αµοιβή είναι ίση µε αυτή του 1986 όπως καθορίζεται µε την 
57081/6086/86 Απόφαση) πολλαπλασιαζόµενη µε το λόγο λ1:λ2, όπου λ2 ο 
συντελεστής του δεύτερου εξαµήνου του 1986 και λ1 ο εκάστοτε ισχύων τη 
χρονική στιγµή της παραλαβής των εργασιών, όπως ορίιζεται στη σύµβαση. 
  2. Σε περίπτωση προκαταβολών η ενδιαµέσων πληρωµών θα αφαιρούνται από 
την τελική υπολογιζόµενη ως άνω αµοιβή τα ποσά τα οποία έχουν ήδη 
καταβληθεί. 
 
                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε 
 
                       Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ' 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 48 του κωδικοποιητικού διατάγµατος 
              από 14.7.99 ΦΕΚ ∆ 580/27.7.99. 
                  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                  
                         'Αρθρο 7 
 
  Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι εξής 
διατάξεις: 
  α) το άρθρο 43 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α') και η παράγραφος 4 του 
άρθρου 42 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, 
  β) το από 27.8.1993 π.δ. (ΦΕΚ 1018 Α') και 
  γ) τα άρθρα 1-3 του από 16/30.8.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 416 ∆'). 
 
 
_____________________________________________________________________ 



                                                                      
 
 
 
 
 
 
                        'Αρθρο 8 
 
  Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
  Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους. 
 
              Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου 1994 
 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 
                        ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
  ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
       Α. ΠΕΠΟΝΗΣ                        Κ. ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 
 
     ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
     Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ                       Α. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ 
 
          ΓΕΩΡΓΙΑΣ                          ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
       Γ, ΜΩΡΑΙΤΗΣ                          Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ 
 
         ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                      ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
        ∆. ΛΙΒΑΝΟΣ                        Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 
 
        ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ                ΠΕΡΙΘΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΙπβ 
                                      ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
         ΣΤ.-ΑΓΓ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ         Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
  
    ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,         ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
    ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ              ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
        Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ                        Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 
 
                ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
                       Α. ΤΣΟΥΡΑΣ 
 
  θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 
               Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 1994 
 
               Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                     Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ 

 


