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Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλ-

λοντος και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ - 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος

Στη Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστάται 
Διεύθυνση «Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και 
Εφαρμογής Σχεδιασμού - Παρατηρητήριο», που είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον 
έλεγχο και τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομη-
μένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας 
αυτού. 

Άρθρο 2

Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχου Δόμησης - 

Περιφερειακά Παρατηρητήρια και Τμήματα 

Ελέγχου Δόμησης - Τοπικά Παρατηρητήρια 

1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται ως όργα-
νο της Περιφέρειας, Περιφερειακή Διεύθυνση «Ελέγχου 
Δόμησης - Περιφερειακά Παρατηρητήρια», σύμφωνα 
με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), με κατά τόπον 
αρμοδιότητα αυτή της οικείας Περιφέρειας. 

2. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας συνιστάται 
ως όργανο της Περιφέρειας Τμήμα «Ελέγχου Δόμησης - 
Τοπικά Παρατηρητήρια», με κατά τόπον αρμοδιότητα 
αυτή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τα οποία 
υπάγονται ως υπηρεσίες στην αντίστοιχη Περιφερειακή 
Διεύθυνση «Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατη-
ρητήρια». 

3. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται εντός έξι 
(6) μηνών κατόπιν προτάσεως των αρμοδίων Υπουργών 

Οικονομικών, Διοκητικής Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η στελέ-
χωση, το αναγκαίο προσωπικό, η κατάρτισή του, η υλι-
κοτεχνική υποδομή, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό 
με την οργάνωση και λειτουργία των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων «Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακών Παρα-
τηρητηρίων» και των αντίστοιχων Τμημάτων - Τοπικών 
Παρατηρητηρίων. 

Άρθρο 3

Συμβούλια Παρακολούθησης

Δομημένου Περιβάλλοντος - Ετήσιες εκθέσεις

1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται επταμελές 
«Συμβούλιο Παρακολούθησης του Δομημένου Περιβάλ-
λοντος», για τη μελέτη και αξιοποίηση δεδομένων και 
στοιχείων που αφορούν στο Δομημένο Περιβάλλον και 
την υποβολή προτάσεων προς το οικείο Περιφερειακό 
Συμβούλιο. Συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περι-
φερειάρχη και αποτελείται από:

α. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελ-
λάδος (ΕΝ.Π.Ε.), 

β. έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος Κ.Ε.Δ.Ε., 

γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), 

δ. έναν (1) εκπρόσωπο καθηγητή οποιασδήποτε βαθ-
μίδας από Πανεπιστήμιο της οικείας Περιφέρειας, 

ε. έναν (1) εκπρόσωπο μη κυβερνητικής περιβαλλο-
ντικής οργάνωσης,

στ. έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
(ΣΑΔΑΣ) ή του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων Χωρο-
τακτών ΣΕΠΟΧ ή Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πο-
λεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ΣΕΜΠΧΠΑ και

η. έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχα-
νικών Ελλάδος ή του Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών. 

2. Τα Τοπικά Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλο-
ντος συντάσσουν, ανά τρίμηνο, έκθεση για την πορεία 
προόδου των θεμάτων αρμοδιότητάς τους, την οποία 
υποβάλλουν στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο και στο 
οικείο Συμβούλιο Παρακολούθησης Δομημένου Περι-
βάλλοντος.

3. Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Δομημένου Περι-
βάλλοντος συντάσσουν ετησίως έκθεση για τα θέματα 
αρμοδιότητάς τους, στην οποία περιλαμβάνονται και οι 
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της υπαγωγής στη διαδικασία του άρθρου 117 του πα-
ρόντος νόμου των εκκρεμών ενώπιόν του διαδικασιών 
τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων 
διατηρητέων κτιρίων της παραγράφου 10 του άρθρου 
117 του παρόντος νόμου

6. Καταργούνται η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4315/
2014 (Α΄ 269) και τα άρθρα 1 έως και 30, εκτός από την 
παράγραφο 9 του άρθρου 30, καθώς και 38 και 39 του 
ν. 4178/2013.

ΤΜΗΜΑ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 126

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3889/2010 

1. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3889/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«5. Το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο επίτευξης των σκο-
πών και υλοποίησης των δράσεών του, με απόφαση του 
διοικητικού του συμβουλίου μπορεί να: 

α) συνάπτει δάνεια με πιστωτικά ιδρύματα της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής ή με το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, τα οποία αποπληρώνονται από μελλοντι-
κές εισφορές των Πράσινων Πόρων. Το προϊόν των δα-
νείων αυτών προστίθεται στους λοιπούς πόρους που 
διαχειρίζεται το Πράσινο Ταμείο. Η σχετική απόφαση 
του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνεται με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας,

β) συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο 
ή με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 
του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), με αντίστοιχη απεικόνιση στους 
προϋπολογισμούς τους».

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010 
(Α΄ 182) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Με την επιφύλαξη κάθε άλλης διαδικασίας που προ-
βλέπεται από ειδικές διατάξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφασίζει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντων ποσών στους δικαιούχους δυνάμει εκτελεστών 
δικαστικών αποφάσεων ή κατόπιν σχετικής εισήγησης 
της αρμόδιας, για την επιβολή του ποσού που πρέπει να 
επιστραφεί, δημόσιας υπηρεσίας».

Άρθρο 127

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 420/1987, 

του π.δ. της 27ης Σεπτεμβρίου/ 7ης Νοεμβρίου 

1985 και του ν. 4342/2015 

1. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 420/1987 (Α΄ 187), 
η οποία προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 30 του 
ν. 3175/2003 (Α΄ 207) και τροποποιήθηκε με την παρ. 5 
του άρθρου 13 του ν. 3661/2008 (Α΄ 89), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«5. Για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
των κτιρίων τα οποία περιλαμβάνουν περισσότερες από 
μία οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι αποφάσεις των γενικών 
συνελεύσεων των συνιδιοκτητών για την αλλαγή του 
συστήματος κεντρικής θέρμανσης και τη σύνδεση με το 
δίκτυο φυσικού αερίου ή την εγκατάσταση συστήματος 
τηλεθέρμανσης ή γεωθερμίας ή αντλιών θερμότητας ή 

άλλου συστήματος θέρμανσης λαμβάνονται, εφόσον 
προκύπτει ότι η πιο πάνω αλλαγή βελτιώνει την ενερ-
γειακή αποδοτικότητα του κτιρίου σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(Κ.Ε.Ν.Α.Κ.), με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων του 
συνόλου των συνιδιοκτητών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει 
αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό σχέσεων των συ-
νιδιοκτητών της οικοδομής. Με την ίδια πλειοψηφία 
λαμβάνεται κάθε άλλη σχετική απόφαση για την υλο-
ποίηση και ρύθμιση των παραπάνω αποφάσεων, ιδίως 
για την τροποποίηση ή αντικατάσταση των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων θέρμανσης, την αλλαγή εξοπλισμού, τις 
επεμβάσεις στις όψεις του κτιρίου, την όδευση σωλη-
νώσεων και αγωγών, την τοποθέτηση καπναγωγών και 
καπνοδόχων και εν γένει για κάθε απαραίτητη μεταρ-
ρύθμιση, μεταβολή ή επέμβαση στους κοινόκτητους 
και κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του 
ν. 2364/1995 (Α΄ 252). 

Με την ίδια πλειοψηφία και ανεξαρτήτως αν υπάρχει 
αντίθετη πρόβλεψη στον κανονισμό σχέσεων των συνι-
διοκτητών της οικοδομής λαμβάνονται και οι αποφάσεις 
για τη μόνιμη αποσύνδεση από το δίκτυο κεντρικής θέρ-
μανσης του κτιρίου κύριων μεμονωμένων ιδιοκτησιών 
στις οποίες οι ιδιοκτήτες τους προτίθενται να τοποθε-
τήσουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης 
με χρήση φυσικού αερίου ή να εγκαταστήσουν αυτό-
νομο σύστημα τηλεθέρμανσης ή γεωθερμίας ή αντλιών 
θερμότητας ή άλλο αυτόνομο σύστημα θέρμανσης. Και 
στην περίπτωση αυτή πρέπει να προκύπτει ότι η ανε-
ξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης βελτιώνει την 
ενεργειακή αποδοτικότητα της ιδιοκτησίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.). 

Η απόφαση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών δεν είναι 
αναγκαία, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αντίθετη πρόβλε-
ψη στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών της 
οικοδομής, όταν η τοποθέτηση ανεξάρτητης μόνιμης 
εγκατάστασης θέρμανσης διενεργείται από κύριες μεμο-
νωμένες ιδιοκτησίες σε υφιστάμενες οικοδομές οι οποίες 
δεν έχουν εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης».

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. 420/1987 
προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής: 

«6. Κάθε ιδιοκτήτης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανεξαρτή-
τως ποσοστού συνιδιοκτησίας και αντίθετης πρόβλεψης 
στον κανονισμό σχέσεων συνιδιοκτητών της πολυκατοι-
κίας, μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το διαχειριστή της 
πολυκατοικίας τη σύγκληση συνέλευσης συνιδιοκτητών 
με θέμα τη λήψη απόφασης για την αλλαγή του συστή-
ματος κεντρικής θέρμανσης ή την αποσύνδεση της 
ιδιοκτησίας του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης 
του κτιρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρα-
φο 5. Σε πολυκατοικίες όπου δεν υπάρχει διαχειριστής 
ή αν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκαλέσει 
εντός τριάντα (30) ημερών τη συνέλευση, ο ιδιοκτήτης 
συγκαλεί τη συνέλευση αναρτώντας πρόσκληση στην 
είσοδο του κτιρίου και καθορίζοντας τόπο συνεδρίασης 
εντός της πολυκατοικίας και ημερομηνία συνεδρίασης 
που πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από 
την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης.
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7. Αν η συνέλευση συνιδιοκτητών λάβει αρνητική 
απόφαση ή δεν λάβει απόφαση εντός τριάντα (30) ημε-
ρών από την ημερομηνία της πρώτης σύγκλησής της, ο 
ιδιοκτήτης που ζήτησε τη σύγκλησή της δικαιούται, με 
δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια και κατά τρόπο 
που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοι-
πών συνιδιοκτητών, να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία του 
από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με 
μόνωση των σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης που 
διέρχονται από την ιδιοκτησία του και να τη συνδέσει 
αυτόνομα με το δίκτυο φυσικού αερίου ή να εγκατα-
στήσει σε αυτήν αυτόνομο σύστημα θέρμανσης κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 5. Ο απαιτούμενος 
εξοπλισμός εγκαθίσταται σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπως 
ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις κατά περίπτωση, 
και τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας 
ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην 
αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη. Οι σωληνώσεις της 
παροχής μπορεί να διέρχονται από την πρόσοψη του κτι-
ρίου ή άλλους κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τους 
όρους των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων. Πριν από 
την έναρξη της εγκατάστασης αυτόνομου συστήματος 
θέρμανσης ο ιδιοκτήτης της αυτονομούμενης ιδιοκτη-
σίας γνωστοποιεί στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της 
πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα 
κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, τον τρόπο όδευσης 
των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του 
και το χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των 
εργασιών εγκατάστασης. 

8. Οριζόντια ιδιοκτησία που αυτονομείται με βάση 
τις διατάξεις της παραγράφου 7, απαλλάσσεται από 
τις δαπάνες κατανάλωσης καυσίμου του συστήματος 
κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου, υποχρεούται όμως 
να συμμετέχει στις κοινές δαπάνες προληπτικής συντή-
ρησής του και στις έκτακτες δαπάνες. Με απόφαση της 
πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας μπο-
ρεί να αποφασιστεί η πλήρης απαλλαγή των ιδιοκτησιών 
που αυτονομούνται».

3. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του 
άρθρου 2 του π.δ. 420/1987 εφαρμόζεται και για τις ορι-
ζόντιες ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί από το σύ-
στημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου χωρίς απόφαση 
της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών και έχουν συνδεθεί με 
το δίκτυο φυσικού αερίου ή έχει εγκατασταθεί σε αυτές 
αυτόνομο σύστημα θέρμανσης σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 2 του ίδιου προεδρικού διατάγματος. Στην 
περίπτωση αυτή, με την αποσύνδεση δεν πρέπει να θί-
γεται η θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιο-
κτητών και, περαιτέρω, πρέπει να έχει γίνει μόνωση των 
σωλήνων της κεντρικής θέρμανσης στις ιδιοκτησίες που 
έχουν αποσυνδεθεί. Η απαλλαγή του πρώτου εδαφίου 
αφορά σε δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3.3.1 του άρθρου 1 του 
από 27.9.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄ 631), όπως 
το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 
30 του ν. 3175/2003 (Α΄ 207), διαγράφονται οι λέξεις «με 
χρήση αερίων καυσίμων».

5. Η μη επιβάρυνση με δαπάνες λειτουργίας και έκτα-
κτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης, που προβλέπεται 
στην παρ. 3.3.1 του άρθρου 1 του από 27.9.1985 προε-
δρικού διατάγματος εφαρμόζεται και για τις οριζόντιες 
ιδιοκτησίες που έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα 
κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου με απόφαση της 
πλειοψηφίας των ιδιοκτητών και έχουν συνδεθεί με το 
δίκτυο φυσικού αερίου ή έχει εγκατασταθεί σε αυτές 
αυτόνομο σύστημα θέρμανσης σύμφωνα με την παρ. 
5 του άρθρου 2 του π.δ. 420/1987. Η μη επιβάρυνση 
που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο αφορά σε 
δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος νόμου.

6. Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015 
(Α΄ 143) η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4447/
2016 (Α΄ 241). 

Άρθρο 128 

Στην παρ.6 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 

(Α΄ 176) προστίθεται περίπτωση 6α ως εξής:

«6α) για τους ελέγχους του άρθρου 3 του ν. 3335/2005 
(Α΄ 95) η ημερήσια ελεγκτική αποζημίωση καθορίζεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας κατά παρέκκλιση των διατάξε-
ων του παρόντος. Η ως άνω αποζημίωση καταβάλλεται 
μέχρι τις 31.12.2017».

Άρθρο 129

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3175/2003 

1. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3175/2003 (Α΄ 
207) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής: 

«1Α. Δικαιώματα εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμι-
κού χαμηλής θερμοκρασίας, τα οποία έχουν εκμισθωθεί 
έως 29.8.2003, με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από 
αίτηση του μισθωτή, μπορεί να παρατείνονται ανά πε-
νταετία με τους ίδιους συμβατικούς όρους εως ότου 
συμπληρωθεί 35ετία, εφόσον τηρούνται οι όροι των 
σχετικών συμβάσεων μίσθωσης, οι όροι προστασίας 
του περιβάλλοντος και οι πρόσθετοι όροι που τίθενται 
από τις αποφάσεις ανανέωσης».

2. Η αίτηση της παραγράφου 1 μπορεί να υποβληθεί 
και για μισθώσεις οι οποίες έληξαν εντός του έτους 2017.

Άρθρο 130

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 

των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών 

ηλεκτρικής ενέργειας

1. Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παρα-
γωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της 
ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέ-
πονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της 
παρ. ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), 
ειδικά για το έτος 2016 μπορεί να υποβληθούν μέσα σε 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του προ-
ηγούμενου εδαφίου ή διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι 
ανακριβής, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζη-
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