
βάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικώς για τα κτίρια ευρισκό-
µενα σε εκτός σχεδίου περιοχή για την έλλειψη συµπλή-
ρωσης ταυτότητας του κτιρίου µε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
καθορίζεται το ύψος και η ειδική διαδικασία επιβολής κυ-
ρώσεων και είσπραξης του προστίµου µέσω του Πράσι-
νου Ταµείου.

Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

Μέχρι την έναρξη της πλήρους εφαρµογής του περι-
βαλλοντικού ισοζυγίου κατά τις διατάξεις του παρόντος
ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις και κανονιστικές
πράξεις σχετικώς µε τις αρµοδιότητες του Πράσινου Τα-
µείου, τη διαδικασία χρηµατοδότησης και ολοκλήρωσης
των έργων περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
Με υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-

ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής διαπιστώνεται
η έναρξη της πιλοτικής εφαρµογής των διατάξεων του
παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και η έναρξη εφαρµογής
των δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου κατά τις διατά-
ξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 48
Τροποποιήσεις των διατάξεων εκδόσεως

αδειών δόµησης

1.Το άρθρο 4 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 4
Άδειες Δόµησης

1. Άδεια δόµησης, κατά  την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249), απαιτείται για την  εκτέλεση οποι-
ασδήποτε εργασίας δόµησης, όπως:
α. Κατεδάφιση κατασκευών. Στην περίπτωση που κα-

τεδαφίζεται ολόκληρο κτίριο και όχι τµήµα αυτού, δεν α-
παιτείται να υποβληθεί διάγραµµα δόµησης.
β. Εκσκαφές ή επιχώσεις µεγαλύτερες του συν/πλην

0,80 µέτρα, επιστρώσεις, διαµορφώσεις οικοπέδων και
γηπέδων.
γ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των πα-

ραρτηµάτων τους.
δ. Κατασκευή πισίνας.
ε. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλα-

γή προς το δυσµενέστερο, στα στοιχεία του διαγράµµα-
τος δόµησης ή στα φορτία σχεδιασµού της στατικής µε-
λέτης ή αλλαγή µηχανολογικών εγκαταστάσεων ως
προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινό-
χρηστους χώρους.
στ. Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε µορφής ε-

γκατάστασης, που δεν ορίζεται µε τις παραγράφους 2
και 3.
ζ. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται µε

την παράγραφο 3ζ.

η. Κατασκευή υπόγειων δεξαµενών.
2. Έγκριση εργασιών  µικρής κλίµακας, απαιτείται για

τις ακόλουθες εργασίες σε  κτίρια που υφίστανται νόµι-
µα:
α. Δοκιµαστικές τοµές του εδάφους και εκσκαφή µετά

από έγγραφο της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
β. Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κατοικιών για

αυτοστέγαση µειονεκτικών και ειδικών οµάδων πληθυ-
σµού όπως εκάστοτε ορίζονται.
γ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσµατα µε τις απο-

λύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270),
εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υ-
ποστυλωµάτων και εφόσον έχουν την απαιτούµενη έ-
γκριση της αρµόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
δ. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχε-

δίου ή εντός οικισµού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, µετά
από έγκριση του δήµου της περιοχής και της αρµόδιας
Διεύθυνσης της περιφέρειας.
ε. Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευ-

νες, σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντι-
στήριξης.
στ. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνο-

δεύεται µε πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
ζ. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύµφωνα µε την παρά-

γραφο 2 του άρθρου 27 που απαιτείται για τη µετακίνηση
των ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων σε υ-
φιστάµενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστή-
ρα µε εσωτερικές διαστάσεις θαλάµου εκτός προδιαγρα-
φών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει
επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειµένου
να εξυπηρετηθούν άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα
άτοµα.
η. Κοπή δένδρων µέσα σε εγκεκριµένα ρυµοτοµικά

σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. που δεν προστατεύονται από τις δια-
τάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών
γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νο-
µοθεσίας ή της νοµοθεσίας για τις προστατευόµενες πε-
ριοχές ή άλλης συναφούς νοµοθεσίας.
θ. Υπόγειοι σταθµοί διανοµής ή µέτρησης και ρύθµισης

φυσικού αερίου.
ι. Τοποθέτηση ικριωµάτων. Σε αυτήν την περίπτωση α-

παιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και
υγείας του έργου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄305) και
δήλωση ανάληψης της ευθύνης από µηχανικό για την ε-
πίβλεψη του έργου.
ια. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
ιβ. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός

των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίµων
για την εγκατάσταση των συστηµάτων εισροών – εκρο-
ών.
ιγ. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευα-

σµένων δεξαµενών αερίου καυσίµου σε πρατήρια καυσί-
µων.
ιδ. Εξωτερικούς χρωµατισµούς ή αντικατάσταση κι-

γκλιδωµάτων ή επισκευή επιχρισµάτων ή επισκευή όψε-
ων µε χρήση ικριωµάτων ή/και σε περιοχές χαρακτηρι-
σµένες ως παραδοσιακοί οικισµοί, περιοχές φυσικού
κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδο-
σιακοί οικισµοί, παραδοσιακά τµήµατα πόλεων ή/και σε
κτίρια χαρακτηρισµένα ως µνηµεία, διατηρητέα κτίρια
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και στις ζώνες προστασίας τους αυτών.
ιε. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασµά-

των.
ιστ. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους ακάλυπτους

χώρους ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο ή στην
πρασιά ή στο δώµα ή στους ανοιχτούς εξώστες ή σε βε-
ράντες ισογείων και ορόφων.
ιζ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαµενής νερού ή πισίνας,

µέγιστης επιφάνειας 50 τ.µ., που εξυπηρετούνται µε ε-
ξωτερικά συστήµατα µηχανοστασίου τύπου compact και
δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από ο-
πλισµένο σκυρόδεµα και µε την προϋπόθεση ότι το ύψος
όλων των κατασκευών σε κανένα σηµείο δεν υπερβαίνει
περισσότερο από ένα (1,00) µέτρο από την οριστική
στάθµη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές
ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους µεγαλύτερες από ένα
(1,00) µέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαι-
τούµενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου.
Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρµόδιου µηχα-
νικού που αναλαµβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλε-
κτροµηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των
εγκαταστάσεων.
ιη. Τοποθέτηση κεραιών.
ιθ. Εσωτερικές διαρρυθµίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα

στοιχεία του φέροντος οργανισµού του κτιρίου.
κ. Η κατασκευή φυτεµένων δωµάτων και φυτεµένων ε-

πιφανειών.
κα. Τοποθέτηση εξωτερικής θερµοµόνωσης ή παθητι-

κών ηλιακών συστηµάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστά-
µενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.
κβ. Συντήρηση, επισκευή στεγών µε χρήση ικριωµά-

των.
κγ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδοµή µέχρι ύψους ενός

(1,00) µέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων
σε εκτός σχεδίου περιοχές και η περίφραξη µε πρόχειρη
κατασκευή (όπως συρµατόπλεγµα) σε οικόπεδα µη ρυ-
µοτοµούµενα σε εντός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επι-
τρέπεται οριοθέτηση µε πασσάλους των κορυφών οικο-
πέδου ή γηπέδου.
κδ. Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιερ-

γούµενα αγροκτήµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 4
του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270), µε επιφάνεια µέχρι δεκα-
πέντε (15) τετραγωνικά µέτρα και συνολικό ύψος µε τη
στέγη έως και τρία (3,00) µέτρα εφόσον δεν γίνεται χρή-
ση οπλισµένου σκυροδέµατος στην οροφή του και κατα-
σκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οι-
κοδοµή µία φορά για κάθε γήπεδο και µετά από έγκριση
της αρµόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
κε. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών όταν αυ-

τά δεν επηρεάζουν τη στατική επάρκεια του φέροντος
οργανισµού ανεξάρτητων ιδιοκτησιών.
κζ. Αντικατάσταση στέγης, στις ίδιες διαστάσεις, χω-

ρίς µεταβολή στον όγκο και χωρίς αύξηση στο τελικό ύ-
ψος του κτιρίου και της στέγης.
Η έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας εκδίδεται από

την αρµόδια υπηρεσία δόµησης, µετά από αίτηση του ι-
διοκτήτη ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα, η οποία συνο-
δεύεται από τεχνική έκθεση µηχανικού. Με απόφαση
του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης
της έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας και κάθε σχετι-
κό θέµα.

3. Δεν απαιτείται Άδεια  Δόµησης ή έγκριση εργασιών
µικρής κλίµακας, για τις ακόλουθες εργασίες:

α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές
που δεν µεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρί-
ου ή τις όψεις του, συµπεριλαµβανοµένων των κατα-
σκευών που απαιτούνται για τη µετακίνηση ή την κάθε
µορφής εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία ή εµποδι-
ζόµενων ατόµων. Δεν συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή
ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.
β. Εξωτερικούς χρωµατισµούς ή αντικατάσταση κι-

γκλιδωµάτων ή επισκευή επιχρισµάτων ή επισκευή όψε-
ων χωρίς χρήση ικριωµάτων.
γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων και επενδύσεων τοί-

χων ή οροφών.
δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή ή τµηµατική αντι-

κατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµά-

των και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγµα.
στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριω-

µάτων.
ζ. Μικρές διαµορφώσεις του εδάφους µέχρι συν/πλην

0,80 µέτρων από το φυσικό έδαφος.
η. Τοποθέτηση κλιµατιστικών και επιτοίχιων λέβητων

αερίου για θέρµανση και παραγωγή ζεστού νερού χρή-
σης, σε υφιστάµενα κτίρια σύµφωνα µε την παράγραφο
10 του άρθρου 16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων
λεβήτων αερίου για θέρµανση ή παραγωγή ζεστού νε-
ρού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών,
εγκατάσταση συστηµάτων τροφοδοσίας, ρύθµισης και
µέτρησης φυσικού αερίου (ρυθµιστές, µετρητές, παρο-
χετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστηµάτων Συµπαρα-
γωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικό-
τητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθµοί διανοµής ή µέτρησης
και ρύθµισης φυσικού αερίου σύµφωνα µε το άρθρο 17.
θ. Τοποθέτηση ηλιακών θερµοσιφώνων σύµφωνα µε

την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19.
ι. Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’

οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερµοµόνω-
σης ή θερµοµόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών η-
λιακών συστηµάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κου-
φωµάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καµινάδων
στις εξωτερικές όψεις υφιστάµενων κτιρίων χωρίς χρή-
ση ικριωµάτων. Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ
48 ωρών, έγγραφη ενηµέρωση για την εκτέλεσή τους,
της αρµόδιας Υπηρεσίας Δόµησης, που γνωστοποιείται
στο οικείο αστυνοµικό τµήµα.
Για τις ανωτέρω εργασίες της παρούσας περίπτωσης

όπου απαιτείται η χρήση ικριωµάτων απαιτείται: α) κατά-
θεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και υγείας του έρ-
γου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄305) και δήλωση ανά-
ληψης της ευθύνης από µηχανικό για την επίβλεψη του
έργου και β) έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας
της παραγράφου 3.
Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρότα-

ση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα-
τικής Αλλαγής, µπορούν να καθορίζονται επιπλέον των
παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου δεν απαιτείται
άδεια δόµησης, αλλά έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας
ή ενηµέρωση της αρµόδιας Υ.ΔΟΜ. µε την επιφύλαξη
των περιπτώσεων των παραγράφων 1 και 3.

4. Για τις ακόλουθες  περιπτώσεις οι εργασίες εκτε-
λούνται χωρίς άδεια δόµησης σύµφωνα µε τους όρους
που ορίζει η αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης και ύστερα από
δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρµόδιο µηχανικό,
που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνοµικό τµήµα:
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α) κατεδάφιση κατασκευών ή κτιρίων, που χαρακτηρί-
ζονται επικινδύνως ετοιµόρροπα σύµφωνα µε τις ισχύ-
ουσες διατάξεις περί επικινδύνων οικοδοµών, µε την επι-
φύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του παρόντος
νόµου,
β) εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που καθορίζονται

από την αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης, σε κτίριο ή κατα-
σκευές που έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνες, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις,
γ) κατεδάφιση ή αποκατάσταση κατασκευών που έ-

χουν κριθεί οριστικά αυθαίρετες κατά τις ισχύουσες περί
αυθαιρέτων διατάξεις.

5. Αυθαίρετη και κατεδαφιστέα  είναι κάθε κατασκευή
που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί:
α) χωρίς οικοδοµική άδεια ή άδεια δόµησης ή έγκριση

εργασιών µικρής κλίµακας ή έγγραφη ενηµέρωση, όπως
ορίζονται στο παρόν άρθρο,
β) καθ’ υπέρβαση της οικοδοµικής άδειας ή της άδειας

δόµησης,
γ) µε βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε και
δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων και

των µέγιστων ανοχών όπως αυτές καθορίζονται.
6. Σε περίπτωση αυθαίρετης  κατασκευής, που τηρεί

τις ισχύουσες  πολεοδοµικές διατάξεις ή αυτές  που ί-
σχυαν κατά το χρόνο  κατασκευής της, αυτή είναι δυνα-
τόν να νοµιµοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση
της άδειας δόµησης.
Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας

δόµησης, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κα-
τεδαφιστέα.
Πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε

περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόµησης, που βρίσκεται
σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραµµα της οικοδοµής,
ο συντελεστής δόµησης και ο συντελεστής όγκου.

7. Με απόφαση των  Υπουργών Εθνικής Άµυνας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής  Αλλαγής κα-
θορίζονται οι όροι  και η διαδικασία έκδοσης άδειας  δό-
µησης για την εκτέλεση στρατιωτικών  έργων ή εγκατα-
στάσεων.

8. Με απόφαση των  Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία
έκδοσης άδειας δόµησης, για την εκτέλεση έργων ή ε-
γκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών αεροδρο-
µίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθηµάτων της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας και των χώρων των ζωνών
λιµένων, ως και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»

2. Στην παρ. 3α του  άρθρου 6 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)
µετά τη  φράση «που εκδίδεται ύστερα  από αιτιολογική
έκθεση της  αρµόδιας υπηρεσίας και γνώµη  του» προ-
στίθεται η λέξη «αρµοδίου».

3. Η περίπτωση ιη΄  της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως  εξής: «ιη) το άρ-
θρο 27 παρ. 4».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),
µετά την περίπτωση  ιη΄ προστίθεται περίπτωση ιθ΄  ως
εξής:

«ιθ) τα άρθρα 29 έως 37».
5. Στο άρθρο 27 παρ. 4 του  ν. 4067/2012 (Α΄ 79) προ-

στίθεται εδάφιο  ως εξής:
«Για τα ανωτέρω τεµένη µπορεί να εγκρίνονται παρεκ-

κλίσεις ως προς το ύψος για την κατασκευή µεµονωµέ-
νων στοιχείων (µιναρέδων) µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύ-
στερα από γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρ-
χιτεκτονικής και έγκριση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 49
Τροποποιήσεις των διατάξεων περί Συµβουλίων
Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµικών Θεµάτων

1.Το δεύτερο εδάφιο  της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) τροποποιείται ως  εξής:

«Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφα-
το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηµατογραφικό απόσπα-
σµα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νοµιµότητας
των υφισταµένων κτισµάτων ή δικαιολογητικά υπαγω-
γής αυθαίρετων κτισµάτων ή χρήσεων σύµφωνα µε τις ι-
σχύουσες διατάξεις ρύθµισης ή τακτοποίησης αυθαιρέ-
των κατασκευών και χρήσεων σε περίπτωση προσθήκης,
και οι εγκρίσεις άλλων αρµόδιων υπηρεσιών και διοικητι-
κών οργάνων, καθώς και η γνωµοδότηση του Συµβουλί-
ου Αρχιτεκτονικής, όπου απαιτούνται.»

2. Στο άρθρο 20 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) µετά το
πρώτο εδάφιο  προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά στις νησιωτικές περιοχές αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου δύναται να συγκροτού-
νται Συµβούλια Αρχιτεκτονικής στην έδρα κάθε δήµου ό-
που λειτουργεί Υ.ΔΟΜ., τα οποία ονοµάζονται «Συµβού-
λια Αρχιτεκτονικής Αιγαίου».»

3. Το εδάφιο α΄ της  παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4030/
2011 (Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής:

«α. Για κάθε οικοδοµική εργασία σε κτίρια ή γήπεδα,
που βρίσκονται σε παραδοσιακά τµήµατα πόλεων, σε πα-
ραδοσιακούς οικισµούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιο-
χές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώ-
ρους και ειδικά κτίρια.»

4. Στο άρθρο 21 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στις νησιωτικές περιοχές αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τα Συµβούλια Αρχιτε-
κτονικής, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι αρµόδια
για τη γνωµοδότηση επί των αρχιτεκτονικών µελετών
για κάθε οικοδοµική εργασία για την άδεια της οποίας α-
παιτείται και η υποβολή αρχιτεκτονικής µελέτης κατά τις
κείµενες διατάξεις.»

5. Στο άρθρο 23 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθεται
περίπτωση  ε΄ ως εξής:

«ε. Κατοχή µελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της
παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) στην κα-
τηγορία µελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3316/
2005 (Α΄ 42).»

6. Στο άρθρο 26 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) προστίθε-
νται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:

«2. Συγκροτείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ) µε
απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών Ναυτιλίας και Αι-
γαίου και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής.

3. Συγκροτείται στο  Υπουργείο Μακεδονίας και Θρά-
κης  Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής  Μακεδονίας –
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