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Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και 

άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 1

Βασικές έννοιες

Για την εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί: 

α) «Σύστημα χωρικού σχεδιασμού»: το σύνολο των 
χωροταξικών και πολεοδομικών πλαισίων και σχεδίων 
που περιγράφονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 10, όπως 
αυτά διαρθρώνονται συστηματικά και ιεραρχούνται σε 
επίπεδα, με βάση τη γεωγραφική κλίμακα στην οποία 
αναφέρονται, την αποστολή και το περιεχόμενό τους.

β) «Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός» (χωροταξικός 
σχεδιασμός): ο σχεδιασμός, που εκπονείται σε εθνική ή 
περιφερειακή κλίμακα, με τον οποίο τίθενται οι μεσο-
πρόθεσμοι ή και μακροπρόθεσμοι στόχοι της ανάπτυξης 
και οργάνωσης του χώρου, καθώς και οι γενικές κατευ-
θύνσεις και οι αναγκαίες, όπου απαιτείται, ρυθμίσεις, για 
τη διαμόρφωση των οικιστικών περιοχών, των περιοχών 
ασκήσεως παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων και των περιοχών προστασίας. 

γ) «Ρυθμιστικός χωρικός σχεδιασμός» (πολεοδομικός 
σχεδιασμός): ο σχεδιασμός με τον οποίο καθορίζονται 
οι κανόνες για τη χρήση, τη δόμηση και την εν γένει 
εκμετάλλευση του εδάφους στον αστικό χώρο και την 
ύπαιθρο. 

δ) «Οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων»: οι πε-
ριοχές που αναπτύσσονται βάσει ολοκληρωμένου σχε-
διασμού προκειμένου να λειτουργήσουν κατά κύρια ή 
αποκλειστική χρήση ως οργανωμένοι χώροι ανάπτυξης 
παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ως 
οργανωμένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων νοούνται ιδί-

ως οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997(Α’ 254), οι 
Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δρα-
στηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 
(Α’ 160), οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρ-
θρου 41 του ν. 3982/2011, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής 
Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 
12 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και τα Ειδικά Σχέδια Χωρι-
κής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του 
άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204). 

ε) Βιώσιμη ανάπτυξη: η ανάπτυξη που συνθέτει κοι-
νωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 
με σκοπό την: 

αα) επίτευξη διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης με 
τη δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης και έμφαση 
στην καινοτομία και την αύξηση της απασχόλησης, 

ββ) εδαφική και κοινωνική συνοχή, δίκαιη κατανομή 
πόρων και άρση των αποκλεισμών, 

γγ) προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλ-
λοντος, της βιοποικιλότητας, του τοπίου και την αειφόρο 
χρήση των φυσικών πόρων.

Άρθρο 2

Διάρθρωση συστήματος χωρικού σχεδιασμού

1. Ο χωρικός σχεδιασμός ασκείται σε εθνικό, περιφε-
ρειακό και τοπικό επίπεδο και διακρίνεται, ανάλογα με 
το χαρακτήρα του, σε στρατηγικό ή ρυθμιστικό:

α. Στην κατηγορία του στρατηγικού χωρικού σχεδια-
σμού υπάγονται τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια του άρ-
θρου 5 και τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια του 
άρθρου 6.

β. Στην κατηγορία του ρυθμιστικού χωρικού σχεδια-
σμού υπάγονται τα πολεοδομικά σχέδια τα οποία εκπο-
νούνται σε τοπική κλίμακα και τα οποία διακρίνονται σε 
δύο επίπεδα σχεδιασμού. 

2. Στο πρώτο επίπεδο του ρυθμιστικού χωρικού σχε-
διασμού περιλαμβάνονται: 

α) Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια του άρθρου 7, τα οποία 
ρυθμίζουν τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση 
της εδαφικής περιφέρειας ενός Ο.Τ.Α., 

β) τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια του άρθρου 8, τα οποία 
αποτελούν υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμά-
των ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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«20. Παρατείνεται το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας 
των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων έως 
31.12.2017, για λόγους εξασφάλισης της δυνατότητας 
υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της 
τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 - 
2020. Για ισόχρονο διάστημα παρατείνεται και η διάρκεια 
θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων των καταργού-
μενων και συγχωνευόμενων φορέων, με αρμοδιότητα 
την υλοποίηση των αντίστοιχων Πράξεων, τη διενέργεια 
πράξεων εκκαθάρισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, 
καθώς και κάθε άλλης γεγενημένης έννομης σχέσης των 
καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων. Οι εκ-
κρεμείς δίκες των καταργούμενων και συγχωνευόμενων 
φορέων, σε περίπτωση μη αποπερατώσεώς τους κατά το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα, συνεχίζονται χωρίς καμία 
άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή 
τους, από τους φορείς στους οποίους μεταβιβάζονται οι 
αρμοδιότητές τους. 

Οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμ-
βάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους 
μέχρι και τις 31.12.2017. Οι συμβάσεις αυτές δεν μετα-
τρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες 
μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες 
των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο.».

Άρθρο 17

Η παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4430/2016 τροποποι-
είται ως εξής:

«2.α) Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης μετατρέπονται σε 
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων ή σε Κοιν.Σ.Επ. 
Ένταξης Ειδικών Ομάδων και οι Κοιν.Σ.Επ.. Συλλογικού 
και Παραγωγικού Σκοπού και οι Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής 
Φροντίδας μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και 
Κοινωνικής Ωφέλειας ή σε Συνεταιρισμό Εργαζομένων 
με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού τους και 
μετά την υποβολή αίτησης, η οποία κατατίθεται στο 
«Τμήμα Μητρώου» μέχρι 30.6.2017. Διαφορετικά, δια-
γράφονται αυτοδίκαια από το Γενικό Μητρώο Κοινωνι-
κής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

β) Οι υφιστάμενοι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιο-
ρισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του ν. 2716/1999 (Α’ 96) 
εγγράφονται αυτοδίκαια στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ως Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, χω-
ρίς αίτησή τους.

γ) Οι Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο 
άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 14 
του ν. 4019/2011, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να 
φέρουν την ιδιότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας υποχρεούνται μέχρι 31.3.2017, να υπο-
βάλουν αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, διαφορετικά 
διαγράφονται αυτοδίκαια από αυτά.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο 
τύπος της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγρά-
φου αυτής.».

Άρθρο 18

Η παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«9. Αν Κοιν.Σ.Επ. ή Συνεταιρισμός Εργαζομένων δια-
γραφούν από το Μητρώο με πρωτοβουλία της Διοίκη-
σης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, 
οφείλουν εντός ενενήντα (90) ημερών από την κοινοποί-
ηση σε αυτούς της πράξης διαγραφής, να ενεργήσουν 
τη νόμιμη μετατροπή της Κοιν.Σ.Επ. ή του Συνεταιρισμού 
Εργαζομένων σε μορφή επιχείρησης που τα μέλη επι-
θυμούν ή να προβούν στη λύση της. Σε κάθε περίπτω-
ση, μετά τη λύση ή πριν τη μετατροπή σε άλλη νομική 
μορφή, τίθεται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 
22 του παρόντος. Οι ανωτέρω ενέργειες οφείλουν να 
γνωστοποιούνται από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισμό 
Εργαζομένων στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλ-
ληλέγγυας Οικονομίας.».

Άρθρο 19

Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3. Όλες οι πράξεις που εντάσσονται στα Περιφερειακά 
ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ) 
ανά οικεία περιφέρεια. Από 1.1.2018 οι πράξεις που 
εντάσσονται στα Τομεακά ΕΠ εγγράφονται σε μία (1) 
συλλογική απόφαση (ΣΑΕ) ανά ΕΠ.». 

Άρθρο 20

Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουρ-
γός Επικρατείας αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδι-
οτηλεόρασης νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.»

Άρθρο 21

Ορισμοί, όροι και προϋποθέσεις 

για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων

1. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του 
άρθρου 38 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), όπως αυτό προστέ-
θηκε με το άρθρο 42 του ν. 4409/2016 (Α’ 136), ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας εξειδικεύονται οι ορισμοί και καθορίζονται 
οι κατηγορίες και οι προδιαγραφές των Πράσινων Ση-
μείων και των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και 
Διαλογής στην Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.).».

2. Στο άρθρο 11 του ν. 4042/2012 προστίθενται οι πα-
ρακάτω ορισμοί:

«21. Πράσινο Σημείο: ορίζεται χώρος οργανωμένος 
από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και 
διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλι-
σμό, ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα 
ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα 
αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για 
ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Τα Πράσινα 
Σημεία (ΠΣ) διακρίνονται σε μικρά και σε μεγάλα ανάλο-
γα με τον όγκο και τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων 
υλικών που δέχονται, τη λειτουργία τους και την έκταση 
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που καταλαμβάνουν. Στα Πράσινα Σημεία δύνανται να 
πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθη-
τοποίησης του κοινού.

22. Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής Στην 
Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.): ορίζεται χώρος οργανωμένος από 
φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για τον 
οποίον ισχύουν κατά τα λοιπά όσα ισχύουν για τα Πρά-
σινα Σημεία και επιπλέον πραγματοποιούνται υποχρε-
ωτικά δράσεις εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή.

23. Γωνιά Ανακύκλωσης: ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτι-
κός χώρος πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες ενα-
ποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά 
απόβλητα τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον 
οικείο O.T.A. Α’ βαθμού.

24. Κινητό Πράσινο Σημείο: ορίζεται το αυτοκινούμενο 
ή ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά 
μέσα συλλογής, όπως κάδοι ή container για κάθε επιμέ-
ρους υλικό που συλλέγεται.».

3. Στο Κεφάλαιο Α’του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4042/2012, 
προστίθεται άρθρο 44Α ως εξής:

«Άρθρο 44Α
1. Τα Μικρά Πράσινα Σημεία χωροθετούνται σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο και διέπο-
νται από τους κατωτέρω όρους και περιορισμούς:

α) Εγκαθίστανται με απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου μετά από την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οικ.37674/2016 
(Β’ 2471) Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υπο-
δομών α/α 9β, σε οικόπεδα ή γήπεδα που ανήκουν στον 
οικείο δήμο ή που ενοικιάζονται από αυτόν ή που του 
παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν, εντός ή εκτός σχε-
δίου πόλεως, εντός οριοθετημένων οικισμών ή οικισμών 
προϋφιστάμενων του 1923 ή σε γήπεδα του άρθρου 8Α 
του π.δ. 31/1985 (Δ’ 270), όπως ισχύει. Απαγορεύεται η 
εγκατάστασή τους στις περιοχές των άρθρων 2 και 9 
του από 6.3.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 166) όπως 
ισχύει, καθώς και στις περιοχές που διέπονται από ειδικές 
προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, την πολιτι-
στική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά.

β) Τα Μικρά ΠΣ καταλαμβάνουν μέγιστη έκταση 1000 
τ.μ. και αποτελούν υπαίθριους - περιφραγμένους χώρους 
που φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και υποδομές. Για 
την ανέγερση τυχόν υποστηρικτικών τους κτισμάτων, 
όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών 
και εξοπλισμού, τηρούνται οι επιτρεπόμενοι όροι και 
περιορισμοί δόμησης της περιοχής σε συνδυασμό με τις 
προδιαγραφές που διέπουν τα ΠΣ. Σε κάθε περίπτωση 
τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις του Νέου Οικοδομικού 
Κανονισμού και οι διατάξεις περί εγκρίσεων αδειών δό-
μησης, όπως ισχύουν.

γ) Επιτρέπεται η εγκατάσταση Μικρών ΠΣ εντός υφι-
στάμενων κτιρίων εφόσον είναι επιτρεπτή η χρήση γης 
βάσει της περίπτωσης α’ και εφόσον τηρούνται οι σχε-
τικές προδιαγραφές.

2. Τα Μεγάλα Πράσινα Σημεία, χωροθετούνται σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο και 
διέπονται από τους κατωτέρω όρους και περιορισμούς:

α) Εγκαθίστανται με απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου μετά από την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οικ.37674/2016 
(Β’ 2471) Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υπο-
δομών α/α 9β, σε οικόπεδα ή γήπεδα που ανήκουν 
στον οικείο δήμο ή που ενοικιάζονται από αυτόν ή 
που του παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν, εντός ή 
εκτός σχεδίου πόλεως και σε γήπεδα του άρθρου 8Α 
του π.δ. 31/1985 (Δ’ 270), όπως ισχύει. Στις εντός σχεδί-
ου περιοχές επιτρέπεται η εγκατάστασή τους μόνο στις 
περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, χονδρεμπο-
ρίου και ιδιαίτερων χρήσεων συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών των άρθρων 5, 6, και 7 του από 6.3.1987 
προεδρικού διατάγματος (Δ’ 166) οι οποίες βρίσκονται 
εκτός αστικού ιστού. Τα μεγάλα πράσινα σημεία απαγο-
ρεύεται να εγκατασταθούν σε περιοχές που διέπονται 
από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, 
την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά 
πλην των περιπτώσεων που διέπονται από ειδικές προ-
στατευτικές διατάξεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλό 
βαθμό προστασίας, όπως Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου 
(ΖΟΕ) μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και 
γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου.

β) Τα Μεγάλα ΠΣ αποτελούν υπαίθριους - περιφραγ-
μένους χώρους που φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό 
και υποδομές. Για την ανέγερση των υποστηρικτικών 
τους κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου 
φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, τηρούνται οι επιτρε-
πόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής σε 
συνδυασμό με τις προδιαγραφές που διέπουν τα ΠΣ. 
Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις 
του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και οι διατάξεις περί 
εγκρίσεων αδειών δόμησης, όπως ισχύουν.

γ) Επιτρέπεται η εγκατάσταση Μεγάλων ΠΣ εντός 
υφιστάμενων κτιρίων εφόσον είναι επιτρεπτή η χρήση 
γης βάσει της περίπτωσης α’ και εφόσον τηρούνται οι 
σχετικές προδιαγραφές.

3. Τα Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής 
Στην Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.), εγκαθίστανται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα για τα ΠΣ στις παραγράφους 1 και 2 του 
παρόντος και διέπονται από τους ίδιους όρους και περιο-
ρισμούς. Επιπλέον αυτών, η έκταση που καταλαμβάνουν 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 τ.μ. και εντός 
του χώρου δύναται να ανεγερθεί κατάλληλη αίθουσα 
για την εξυπηρέτηση του εκπαιδευτικού σκοπού της 
εγκατάστασης.

4. Οι γωνίες ανακύκλωσής της αποτελούν ελεύθερους - 
μονίμως προσβάσιμους χώρους από τους πολίτες, χωρίς 
περίφραξη ή οποιεσδήποτε κατασκευές. Η εγκατάστασή 
τους επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρού-
σα παράγραφο υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαγορεύ-
εται ρητώς από ειδικότερες διατάξεις, ενώ δεν χρήζει 
οικοδομικής ή περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την 
επιφύλαξη των κατωτέρω οριζομένων:

α) Επιτρέπεται η εγκατάσταση γωνιών ανακύκλωσης 
εντός οριοθετημένων κοινόχρηστων χώρων του σχε-
δίου πόλης ή εν τοις πράγμασι κοινοχρήστων χώρων 
οικισμών, όπως πλατείες και χώροι πρασίνου, εφόσον 
ο χώρος που καταλαμβάνουν δεν ξεπερνά το 15% της 
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συνολικής έκτασης του κοινόχρηστου χώρου. Στην πε-
ρίπτωση που ο χώρος πρασίνου υπάγεται στις διατάξεις 
της δασικής νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η έγκριση 
του δασαρχείου.

β) Επιπλέον της ανωτέρω περίπτωσης, επιτρέπεται η 
εγκατάστασή τους σε τμήμα οικοδομήσιμων εκτάσεων 
ανεξαρτήτως αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, εφό-
σον αποτελεί διακριτό τμήμα αδόμητου οικοπέδου και 
σε καμία περίπτωση ακάλυπτο χώρο δομημένου οικο-
πέδου με την εξαίρεση των περιπτώσεων της επόμενης 
παραγράφου.

γ) Στις περιπτώσεις κοινωφελών, δημόσιων ή μεγάλων 
ιδιωτικών κτιρίων, όπως σχολεία, αθλητικά κέντρα, χώροι 
συνάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, επιτρέπεται η 
εγκατάστασή τους σε τμήμα του ακάλυπτου χώρου του 
οικοπέδου, εφόσον αυτό είναι απευθείας προσβάσιμο 
από τα οχήματα συλλογής.

δ) Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίνεται η εγκατάσταση των γωνιών ανακύκλωσης 
μετά από τον προσδιορισμό σε τοπογραφικό διάγραμμα 
κατάλληλης κλίμακας, της θέσης, των ορίων, της διάτα-
ξης του εξοπλισμού και της απαραίτητης επίστρωσης 
του χώρου που καταλαμβάνουν.

ε) Στις περιπτώσεις εγκατάστασης γωνιών ανακύκλω-
σης σε ιδιωτικούς χώρους απαιτείται η έγγραφη σύμφω-
νη γνώμη του ιδιοκτήτη του χώρου, η οποία χορηγείται 
πριν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου της προηγούμενης περίπτωσης.

ζ) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κοπή δέντρων 
προκειμένου να εγκατασταθεί γωνία ανακύκλωσης.

η) Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης και διάταξης 
της εγκατάστασης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για 
τη μικρότερη δυνατή οπτική, ακουστική και αισθητική 
όχληση της περιοχής.

θ) Η γωνία ανακύκλωσης επιβάλλεται να γειτνιάζει με 
το δρόμο που χρησιμοποιούν τα οχήματα συλλογής.

ι) Στις περιπτώσεις χώρων που βρίσκονται σε παρα-
δοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, 
σε ιστορικούς τόπους και γενικά σε περιοχές που υπά-
γονται σε προστατευτικό καθεστώς βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η γνωμοδότηση του αρ-
μόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του ν. 4030/2011 
(Α’ 249) και του εκάστοτε αρμοδίου φορέα ή οργάνου. 
Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε έγγραφη ενημέρωση της 
οικείας Υπηρεσίας Δόμησης 48 ώρες πριν την έναρξη 
των εργασιών προσκομίζοντας τις τυχόν απαραίτητες 
γνωμοδοτήσεις.

5. Τα κινητά Πράσινα Σημεία λειτουργούν με απόφα-
ση, του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει προγράμματος το 
οποίο περιλαμβάνει τα καθορισμένα σημεία στους κοι-
νόχρηστους χώρους όπου θα βρίσκεται το όχημα και το 
χρονοδιάγραμμα σε εβδομαδιαία βάση. Το πρόγραμμα 
κοινοποιείται ευρέως στους πολίτες.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, δύ-
νανται να εξειδικεύονται τα ανωτέρω και να ρυθμίζεται 
κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

7. Με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 15 του 

ν. 1561/1985 (Α’ 148) δύνανται να τροποποιούνται και να 
καταργούνται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά 
με τους όρους και τους περιορισμούς εγκατάστασης των 
πράσινων σημείων.»

Άρθρο 22

Τροποποιήσεις περί των Νομικών Προσώπων 

που δύνανται να διενεργούν ενεργειακές 

επιθεωρήσεις

1. Η παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«4. Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρό-
σωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, των οποίων ένα 
τουλάχιστον μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος με σύμβαση 
εργασίας είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η μερίδα κάθε 
νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε 
μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο - Ενεργειακό 
Επιθεωρητή.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4409/2016 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«2. Για την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο, 
απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό 
σύστημα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, που 
τηρείται στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου 
και Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Πε-
ριβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας των παρακάτω 
δικαιολογητικών:

α) Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώ-
που.

β) Εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι Ενεργειακοί Επιθεω-
ρητές, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας.

γ) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νομικού 
προσώπου, το οποίο εκδίδεται από την Εφαρμογή του 
Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e- Παράβολο).».

Άρθρο 23

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3054/2002 

(Α’ 230)

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
5Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως 
εξής:

«1. Για την άσκηση της δραστηριότητας της Διάθεσης 
Βιοκαυσίμων απαιτείται Άδεια Διάθεσης Βιοκαυσίμων. Η 
άδεια αυτή χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, με τη μορφή 
ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 
ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης αντίστοι-
χης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε κράτος-μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε Συλλογικές 
Αγροτικές Οργανώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των 
νόμων 4015/2011 (A’ 210) και 4384/2016 (Α’ 78).».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιο-
ειδών προϊόντων χορηγείται σε νομικά πρόσωπα, με τη 
μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης 
ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ή άλλης 
αντίστοιχης μορφής, εφόσον το πρόσωπο εδρεύει σε 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».


