
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ορισμένου χρόνου από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 
για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την 
εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συ-
μπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών 
της χώρας έως και την κύρωσή τους.

2 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλ-
λοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174)
και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 από-
φασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία 
ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαι-
ολογητικών 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.

3 Συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 
347Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρή-
σεων της παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του 
ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομένου 
αναρτημένου δασικού χάρτη».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 158969/2987 (1)
  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ορισμένου χρόνου από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 
για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την 
εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συ-
μπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών 
της χώρας έως και την κύρωσή τους.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του 

ν. 3889/2010 (Α΄ 182) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντι-
κών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών 
Χαρτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 
13 παραγρ. 7, 15 παράγραφος 1 και 22 παράγραφοι 2 και 
3 αυτού, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες του άρθρου 
153 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 «Δασι-
κοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων» του ν. 4467/2017 (Α΄ 56) «Τροποποιήσεις 
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με αριθμ. 151585/323/2017 (Β΄ 347) «Καθο-
ρισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της 
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) 
κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».

3. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με αριθμ. 155973/999/17 (Β΄ 1491) «Τρο-
ποποίηση - συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 
(Β΄  347) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) κατά 
του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».

4. Τη διάταξη της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) όπως αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου δευτέρου του 
ν. 4462/2017 (Α΄ 39).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 8 έως 10, 11Β, 13 
και 20 του ν. 2190/1994 όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 
(Α΄  275) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως 
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) στη συνέχεια τρο-
ποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του 
ν. 4320/2015 (Α΄ 29).

8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 74).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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9. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145).
10. Την αριθ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 

«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 2076).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορι-

σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Τις διατάξεις του π.δ. 100/2014 (Α΄ 167 ) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
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, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βι-
ομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α΄ 114).

14. Το π.δ. 124/2016 (Α΄ 209) «Αποδοχή παραίτηση 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Το π.δ. 125/2016 (Β΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

16. Την Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο» 
(Β΄3722).

17. Την Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

18. Το γεγονός, ότι από την παρούσα εκτιμάται ότι θα 
προκληθεί δαπάνη ύψους περίπου 1.540.000,00 € το 
ανώτερο σε βάρος του κωδικού 60 του προϋπολογισμού 
της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και στον οποίο μεταφέρθηκε από τον 
κωδικό 53-20, όπου κατατίθεται το ειδικό τέλος άσκησης 
των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτη-
μένου δασικού χάρτη.

19. Το με αρ. πρωτ. ΔΣ 1170/25.01/1717261/06.06.2017 
έγγραφο της Ε.Κ.ΧΑ. ΑΕ με το οποίο βεβαιώνεται η διαθε-
σιμότητα των εν λόγω πιστώσεων ύψους 1.540.00,00 € 
(σχετική πρόβλεψη της δαπάνης μισθοδοσίας).

20. Την αριθμ. 36769/31-08-2017 Εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.

21. Την ΑΠ 1718956/30-06-2017 απόφαση της Ε.Κ.ΧΑ. 
Α.Ε. (ΑΔΑ 6Π0046Ψ84Η-ΕΦΡ) διάθεσης και μεταφοράς 
πιστώσεων, αποφασίζουμε:

1. Την πρόσληψη από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. 70 ΠΕ ΓΕΩΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ ειδικότητας Δασολόγων και 30 ΤΕ Δασοπόνων, 
σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 4467/1917 (Α΄ 56 ), με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ορισμένου χρόνου με σύναψη σχετικών συμ-
βάσεων, για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την 

εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλή-
ρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας 
έως και την κύρωσή τους.

2. Η διάρκεια απασχόλησης τους ορίζεται έως οκτώ 
(8) μήνες, μη επιτρεπόμενης της μετατροπής των συμ-
βάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. Το ακριβές χρονικό 
διάστημα της απασχόλησης τους θα οριστεί στην σχε-
τική προκήρυξη.

3. Το ως άνω προσωπικό μετά την πρόσληψη του από 
την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. και μετά από απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα κατανεμηθεί στις Διευ-
θύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
χώρας, σύμφωνα με την προκήρυξη των θέσεων (κατόπιν 
της σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυ-
ξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, ανά-
λογα με τις ειδικές ανάγκες της κάθε οργανικής μονάδας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Οικονομικών Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. οικ. 39142 (2)
Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 
2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμη-
σης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174) και τροποποίηση της αριθμ. 
2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των 
απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή 
στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση 
της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισο-
ζύγιο 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 Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98).

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-
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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 Πε-
ριβάλλοντος, 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 
Νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δό-
μησης - 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).

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’ αριθμ. 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’ αριθμ. 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 υπ’ αριθμ. οικ. 32969/20-7-2017 απόφαση 
«Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 
«Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης  - Περιβαλ-
λοντικό 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 Α΄/174).» (ΦΕΚ Β΄ 2184), όπως ισχύει». 
(ΦΕΚ Β΄/2537).

15. 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 τροποποίησή της με την αριθμ. 22268/29-4-2014 
απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της αριθμ. 
2254/30.8.2013 (Β΄ 2184) ...» (ΦΕΚ Β΄/1289).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:
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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 τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προ-
θεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή λήγει 
την 23-10-2017 με την πάροδο συνολικά πενήντα (50) 
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 Σεπτεμβρίου 2017 

Οι Υπουργοί

 Περιβάλλοντος και 
Οικονομικών Ενέργειας
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 160525/2210 (3)
Συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 
347Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρή-
σεων τής παραγράφου 1 του άρθρου 15 του 
ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομέ-
νου αναρτημένου δασικού χάρτη».

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του 

ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλ-
λοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δα-
σικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των 
άρθρων 15 παράγραφος 1 και 22 παράγραφοι 2 και 3 
αυτού που αναφέρονται στο περιεχόμενο τής παρούσας 
απόφασης, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώ-
θηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες του 
άρθρου 153 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄) «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιοοι-
κονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις».

2. Τη διάταξη της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου δευτέρου 
του ν. 4462/2017 (ΦΕΚ 39Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 
275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

5. Τις διατάξεις των:
α) π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α΄) «Καθορισμός και ανακα-

τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», άρθρο 1 με το 
οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α και 
άρθρου 6 του ιδίου π.δ. με το οποίο μεταφέρθηκε από 
το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυ-
ξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 
(άρθρο 1 π.δ. 352/1991, ΦΕΚ 124Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2, 
π.δ. 228/2002, ΦΕΚ 208Α΄).

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

γ) π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α΄) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών 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 Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

δ) π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209Α΄) «Αποδοχή παραίτησης 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Β΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Την Υ198 (ΦΕΚ 3722Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Σωκράτη Φάμελλο».

ζ) Υ29/08.10.2015 απόφαση τού Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168Β΄).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συμπληρώνουμε την παράγραφο Β του άρθρου 1 
της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347Β΄) κοινής υπουργι-
κής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την 155973/999/26.04.2017 (ΦΕΚ 1491Β΄) όμοια, με 
περίπτωση ζ΄, ως εξής:

ζ΄) αντιρρήσεις που υποβάλλονται από την Κεντρική 
Διοίκηση κατά την έννοια της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 
του άρθ. 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα με την 
151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347Β΄) κοινή υπουργική 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2017 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

 Περιβάλλοντος και 
Οικονομικών Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ  
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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