
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 32969 
Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 

«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περι-

βαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 

174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 

απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο-

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικα-

σία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δι-

καιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του 

ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμη-

σης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α΄ 174)» (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως ισχύει.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄798).

2. Το υπ' αριθμ. 70/22-9-2015 π.δ/γμα «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄/114).

3. Την υπ' αριθμ. Υ2/22-9-2015 απόφαση «Σύσταση 
Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Β΄/2076).

4. Το υπ' αριθμ. 125/5-11-2016 π.δ/γμα «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ Α΄/210).

5. Το π.δ/γμα 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
(ΦΕΚ Α΄/167).

6. Το π.δ/γμα 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄/178).

7. Τις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της 
Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174), όπως ισχύει και ειδικότερα 
την παρ. 8 του άρθρου 10 και το άρθρο 28, όπως ισχύει 
μετά τη συμπλήρωση του με την παρ. 17 του άρθρου 10 
του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α΄/269).

8. Την υπ' αριθμ. 60069/2014 απόφαση «Παράταση 
προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπι-
ση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της 
αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του 
ν. 4178/2013» (ΦΕΚ Β΄/3534) «Αντιμετώπιση της Αυθαί-
ρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174)» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει». 
(ΦΕΚ Β΄/3534).

9. Την υπ' αριθμ. 4570/1-2-2016 απόφαση «Παράταση 
προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπι-
ση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποίηση της 
αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του 
ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης 
- Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
174/Α')» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄/201).

10. Την υπ' αριθμ. οικ. 47926/5-10-2016 απόφαση 
«Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλο-
ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και 
τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβο-
λής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή 
στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυ-
θαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α')» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει» 
(ΦΕΚ Β΄/3232).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

21 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2537

26039



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ26040 Τεύχος Β’ 2537/21.07.2017

11. Την υπ' αριθμ. οικ. 6155/3-2-2017 απόφαση «Πα-
ράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντι-
μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/174) και τροποποί-
ηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 
24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 174/Α')» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει». (ΦΕΚ Β΄/364).

12. Την υπ' αρίθμ. οικ. 21779/3-5-2017 απόφαση «Πα-
ράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντι-
μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 174) και τροποποί-
ηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 
24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α' 174)» (ΦΕΚ Β' 2184), όπως ισχύει». (ΦΕΚ Β΄/1544).

13. Την υπ' αρίθμ. οικ. 27002/6-6-2017 απόφαση «Πα-
ράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντι-
μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'174) και τροποποί-
ηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 
24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δό-
μησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α' 174)» (ΦΕΚ Β' 2184), όπως ισχύει». (ΦΕΚ Β΄/1977).

14. Την αριθμ. 2254/30-8-2013 απόφαση Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απα-

ραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 
24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης 
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 174/Α')» (ΦΕΚ Β΄/2184), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίηση της με την αριθμ. 22268/29-4-2014 από-
φαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της αριθμ. 
2254/30.8.2013 (Β' 2184)....»(ΦΕΚ Β΄/1289). 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 

«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλ-
λοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α΄/174), για τις 
κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 
παρατείνεται για εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθε-
σμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει την 
23η-9-2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα εννέα (49) 
μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση 
του ν. 4178/2013.

Άρθρο 2 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

Οι Υπουργοί 

 Περιβάλλοντος
Οικονομικών και Ενέργειας
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