
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 



Σημείωμα: Πατήστε CTRL + Κλικ στον κάθε  νόμο 
 

Α. ΝΟΜΟΙ 
 

1. Νόµος 1650/1986 (ΦΕΚ 160Al18-10-1986)  
Για την προστασία του περιβάλλοντος 
 

2. Νόµος 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α19-10-2001)  
Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες 
διατάξεις.  
Άρθρο 9: Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.)  
 

3. Νόµος 2242/1994 (ΦΕΚ 162Α13-10-1994)  
Πολεοδόµηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, 
προστασία φυσικού δοµηµένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις 
 

4. Νόµος 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α125-4-2002)  
Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτηση ς και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες 
διατάξεις 
 

 
Β.  Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

 
1. Κοινή Υπουργική Απόφαση 25535/3281/2002 (ΦΕΚ 14638/20-11-

2002)  
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας των 
έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ 
κατηγορίας σύµφωνα µε την υπ’αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κλπ (8’ 1022) 
 

2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 10228/5-8-2002)  
Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 της αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του 
Ν. 3010/2002 «Εναρµόνιση του Ν. 1650/86 µε της Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ 
Κ.α. (Α’ 91 ) 
 

3. Κοινή Υπουργική Απόφαση 110141703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 3328/20-3-
2003)  

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 
4 του 1650/1986 (Α’ 160) της αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 
«Εναρµόνιση του Ν. 1650/1986 µε της Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και της 
διατάξεις» (Α’ 91) 
 

4. Κοινή Υπουργική Απόφαση 1726/2003 (ΦΕΚ 55281 8-5-2003)  
Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης, 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και έγκρισης επέµβασης ή παραχώρησης 
δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσια της έκδοσης άδειας εγκατάστασης 
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 



 
5. Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 13918/29-9-2003)  

Καθοριςµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήΊων σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 της αντικαταστάθηκε µε της 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002 
 

6. Κοινή Υπουργική Απόφαση 137271724/2003 (ΦΕΚ 10878/5-8-2003)  
Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων µε της βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά 
διατάγµατα 
 

7. Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 6788/25-10-1990)  
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών 
περιβαλλοντικών µελετών (Ε.Π.Μ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το 
Ν.1650/1986 
 

8. Κοινή Υπουργική Απόφαση 1661/1994 (ΦΕΚ 7868/20-10-1994)  
Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αρ. 69269/5387 Κοινής 
Απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και 
Τουριςµού 
 

 
Γ.  Προεδρικό Διάταγμα 

 
1. Προεδρικό Διάταγµα 256/1998 (ΦΕΚ 190Al12-8-1998)  
Συµπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α' 116) «Περί κατηγοριών 
µελετών» 
 

 
Δ.  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

 
1.  Εγκύκλιος 17/59862/1687/21.4.1994 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  

Οδηγίες για την εφαρµογή διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/90.  
 

2. Εγκύκλιος 31/68241/2655/22.6.1994 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Οδηγίες για την εφαρµογή διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/90.  
 

3. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 90200/4313/12.12.1994 (ΥΠΕΧΩΔΕ) 
Χωροθέτηση υφισταµένων βιοµηχανιών-βιοτεχνιών.  
 

4. Εγκύκλιος 17/57963/166417.4.1995 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Προέγκριση χωροθέτησης σε γήπεδα που υφίστανται ήδη κατασκευασµένα µη 
νόµιµα κτίρια.  
 

5. Εγκύκλιος 9/1810/458/30.1.1996 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Περιεχόµενο φακέλου για την προέγκριση χωροθέτησης έργων και 
δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ µε αριθµό 
69269/5387/24.10.90 (ΦΕΚ 678Β/25.1 0.90).  



 
      6.   Εγκύκλιος 32172562/2748/12.6.1996 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διευκρινίσεις για τη χωροθέτηση δικτύου διανοµής φυσικού αερίου.  
 

7. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. Δ6/Φ1/0IΚ.7626/17.5.1996 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Εγκύκλιος περί διαδικασιών έκδοσης προεγκρίσεων χωροθέτησης και εγκρίσεων 
περιβαλλοντικών όρων έργων ενεργειακής αξιοποίησης ανανεωσίµων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) και έργων εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΕ).  
 

8. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 75834/2957/5.7.1996 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Συνεκτίµηση των προτεινόµενων από Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες γης, στη 
διαδικασία των σηµειακών χωροθετήσεων.  
 

9. Εγκύκλιος αρ. πρωτ.18146/3200/13.6.1997 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Χρονική ισχύς προέγκρισης χωροθέτησης. 
 

10. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 60570/10.2.1998 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για 
βιοµηχανικές - βιοτεχνικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
1650/86 (Α' 160) της ΚΥΑ 69269/5387/90 (Β' 678) και της ΚΥΑ 95209/94 (Β' 
871).  
 

11. Εγκύκλιος 67515/25-2-1998 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Χωροθέτηση υφιστάµενων έργων και δραστηριοτήτων. Ερµηνεία των σχετικών 
διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/1990.  
 

12. Εγκύκλιος 9/4747/1100/3.3.1998 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Οδηγίες για την εξέταση υποβαλλόµενων φακέλων κστά τη διαδικασία 
προέγκρισης χωροθέτησης αιολικών σταθµών παραγωγής ενέργειας.  
 

13. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 55151/2773/8.7.1998 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διαδικασία έγκρισης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) σε 
προστατευόµενες περιοχές.  
 

14. Εγκύκλιος 10/5-3-1998 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Έκδοση άδειας οικοδοµής για την κατασκευή έργων και εγκαταστάσεων 
Βιολογικού Καθαρισµού.  
 

15. Μόνιµη Εγκύκλιος Π.Θ.Π. -1η Á.Π. 3321.3/6/99/12-10-1999 
(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)  

Ρύπανση θάλασσας και ακτών µε απορρίµµατα. 
 

16. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 19727/4668/30-7-1999 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Χρονική ισχύς προέγκρισης Χωροθέτησης τουριστικών εγκαταστάσεων.  
 

17. Εγκύκλιος αρ.πρωτ. 108037/1-9-1999 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Ρύθµιση θεµάτων αδειοδότησης της ΚΥΑ 69269/5387/90 για τα έργα: Γεωργικής 
Υδραυλικής-Υδρογεωτρήσεις, Φράγµατα - Λιµνοδεξαµενές και δικτύων 
ύδρευσης.  
 



18. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. οικ. 73261/30-11-1999 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διευκρινίσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ξενοδοχειακών µονάδων σε 
οικισµούς που έχουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί.  
 

19. Εγκύκλιος αρ.πρωτ. 106048/25-2-2000 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διευκρινίσεις για τις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
(ΕΥΠΕ).  
 

20. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 107002/5-4-2000 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διευκρινίσεις για δραστηριότητες του άρθρου 4 της ΚΥΑ 69269/5387/90 
(υδρευτικά-αποχετευτικά δίκτυα).  
 

21. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. ΟΙΚ.109658/31-8-2000 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Δήλωση των αρµοδίων αρχών για τον έλεγχο των περιοχών ΝΑτυΜ 2000 
(Παράρτηµα lα Τεχνικού Δελτίου Έργου Ταµείου Συ· νοχής).  
 

22. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 68285/2-10·2000 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Ερµηνεία και εφαρµογή του Π.Δ. 256/1998: Συµπλήρωση των διατάξεων του 
Π.Δ. 541/1978 (Α'116) «Περί κατηγοριών Μελετών».  
 

23. Εγκύκλιος 11/22-2-2000 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Κατευθύνσεις σχετικά µε την αξιολόγηση των φακέλων Προέγκρισης 
Χωροθέτησης και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιmώσεων αιολικών σταθµών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  
 

24. Εγκύκλιος 3/30-1-2001 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διευκρινίσεις για την εφαρµογή του άρθρου 8 της µε αριθµό 69269/5387/90 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 678Β/90).  
 

25. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. οικ. 100/61/2-2-2001 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διευκρινίσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.  
 

26. Εγκύκλιος 100761/2-2-2001 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διευκρινίσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.  
 

27. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 102220/29-3-2001 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων κατασκευής εσωτερικών δικτύων απορροής-
αποχέτευσης οµβρίων.  
 

28. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. OIK. 82712/9-4-2002 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων.  
 

29. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. OIK. 83754/22-5-2002 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 
69269/5387/24.10.90 (ΦΕΚ 678Β/90).  
 

30. Εγκύκλιος 4/22-1-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.  
 

31. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 12717/27-3-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  



Εφαρµογή του Ν.3010/02.  
 

32. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 106040/2-4-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης δασικών Χωριών.  
 

33. Εγκύκλιος 116793/14-5-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων 
της υποκατηγορίας 3 της ΚΥΑ 15393/2332/02.  
 

34. Εγκύκλιος οικ. 117266/27-5-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ 3 της ΚΥΑ Η.Π 
110141703/Φ/104/ΦΕΚ332/Β/2003 όσον αφορά την υποχρέωση ενηµέρωσης των 
αρµοδίων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης (εκποµπών και αποβλήτων) από τις 
δραστηριότητες του παραρτήµατος 11 του άρθρου 5 της υπ'αριθµ. Η.Π 
15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β' 1022).  
 

35. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. ΟΙΚ.117813/23-6-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ ΗΠ 110141703/Φ104/02.  
 

36. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. OIK. 126371/2331/18-6-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Εφαρµογή της ΚΥΑ ΗΠ 11 0141703/Φ1 04/14.3.2003 (ΦΕΚ 678Β).  
 

37. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 137195/20-10-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Κατάταξη έργων εντός Προστατευοµένων Περιοχών του Δικτύου Φύση 2000.  
 

38. Εγκύκλιος oIK.117813/23-6-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Εφαρµογή των διατάξεων της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/02.  
 

39. Εγκύκλιος 117421/2-7-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Κατάταξη δραστηριότητας σε κατηγορία (ΚΤΕΟ)  
 

40. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. oIK.137497/30-10-2003 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διευκρινίσεις για τις Γραµµές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.  
 

41. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 26/13-1-2004 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Συγκρότηση - Οργάνωση - Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).  
 

42. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. oIK.122343/19-1-2004 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διευκρινίσεις σχετικά µε θέµατα ορισµού. κατάταξης και διαδικασιών κατά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.165011986, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 301012002.  
 

43. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. OIK. 100402/154/19-1-2004 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Περιβαλλοντική αδειοδότηση µη κυρίων τουριστικών καταλυµάτων. 
 

44. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. 8111/01/04/23-1-2004 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)  

Έλεγχος εφαρµογής διατάξεων της ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712Β'/11-6-2002) 
σχετικά µε τα «µέτρα και τους όρους για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 



και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου».  
 

45. Εγκύκλιος αρ. πρωτ. OIK. 122838/2-2-2004 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διευκρινίσεις για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Υποσταθµών (Υ/Σ) 
ανύψωσης - υποβιβασµού τάσης 201150 KV.  
 

46. Εγκύκλιος ΟΙΚ. 122859/2-2-2004 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Περιεχόµενο φακέλου για την εφαρµογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 
11014/703/14.3.03 (ΦΕΚ 332Β/2003).  
 

47. Εγκύκλιος 8216/14/6-2-2004 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛIΑΣ) 
Εφαρµογή του Ν.3153/2003 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση λιµενικών έργων).  
 

48. Εγκύκλιος OIK. 130884/26-2-2004 (ΥΠΕΧΩΔΕ)  
Διευκρινίσεις σχετικά µε τον Πίνακα 9 της ΚΥΑ 15393/2332/02 (Βιοµηχανικές 
Εγκαταστάσεις).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ν 1650/1986 / Α-160 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
   
 
 
   Νόμος 1650 της 15/16.10.86. Για την 
   προστασία του περιβάλλοντος.- (Α' 160).  
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
                          ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 
                              Αρθρο 1. 
                              Σκοπός. 
 
   1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων  και  
 η   καθιέρωση   κριτηρίων   και   μηχανισμών  για  την  προστασία  του  
 περιβάλλοντος, έτσι ώστε  ο  άνθρωπος,  ως  άτομο  και  ως  μέλος  του  
 κοινωνικού  συνόλου,  να  ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, μέσα  
 στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της  
 προσωπικότητάς του. 
   Η προστασία του περιβάλλοντος, θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος  της  
 πολιτιστικής  και  αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής, υλοποιείται  
 κύρια μέσα από το δημοκρατικό προγραμματισμό. 
 
   2. Ειδικότερα, βασικοί στόχοι του νόμου αυτού είναι οι ακόλουθοι: 
    α) Η αποτροπή της  ρύπανσης  και  γενικότερα  της  υποβάθμισης  του  
 περιβάλλοντος  και  η  λήψη  όλων  των  αναγκαίων, για το σκοπό αυτόν,  
 προληπτικών μέτρων. 
    β) Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και από τις  διάφορες  μορφές  
 υποβάθμισης  του  περιβάλλοντος  και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις  
 οχλήσεις. 
    γ) Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του  εθνικού  χώρου  συνολικά  
 και  των  επί  μέρους γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και μέσα  
 από την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος. 
    δ) Η διασφάλιση της  δυνατότητας  ανανέωσης  φυσικών  πόρων  και  η  
 ορθολογική  αξιοποίηση  των  μη  ανανεώσιμων ή σπάνιων σε σχέση με τις  
 τωρινές και τις μελλοντικές ανάγκες και με κριτήρια την προστασία  του  
 περιβάλλοντος. 
    ε)   Η   διατήρηση   της   οικολογικής   ισορροπίας   των   φυσικών  
 οικοσυστημάτων και η διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας. 
    στ) Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 
 
   3. Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιδιώκονται. 
    α) Η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε  οι  
 χρήσεις  του  να γίνονται σύμφωνα με τις φυσικές ιδιότητές του και την  
 παραγωγική του ικανότητα. 
    β) Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών  θεωρούμενων  ως  
 φυσικών πόρων και ως οικοσυστημάτων. 
    γ) Η προστασία της ατμόσφαιρας. 
    δ) Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα  
 περιοχών  με  μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωμορφολογική  



 αξία. 
    ε) Η προστασία των ακτών των θαλασσών, των οχθών των  ποταμών,  των  
 λιμνών, του βυθού αυτών και των νησίδων ως φυσικών πόρων, ως στοιχείων     
 οικοσυστημάτων και ως στοιχείων του τοπίου. 
    στ) Ο καθορισμός της επιθυμητής και της επιτρεπόμενης ποιότητας των  
 φυσικών  αποδεκτών  καθώς  και  των κάθε ειδους επιτρεπόμενων εκπομπών  
 αποβλήτων, με την καθιέρωση και  χρησιμοποίηση  κατάλληλων  παραμέτρων  
 και   οριακών   τιμών,   ώστε   να   μην  προκαλείται  υποβάθμιση  του  
 περιβάλλοντος, με κριτήρια: 
    - την επιστημονική γνώση και εμπειρία 
    - την καλύτερη διαθέσιμη και οικονομικά εφικτή τεχνολογία. 
    - τις τοπικές συνθήκες και ιδιομορφίες του  περιβάλλοντος  και  του  
 πληθυσμού καθώς επίσης και τις ανάγκες ανάπτυξης. 
    - την προϋπάρχουσα διαμόρφωση συλλογικής χρήσης μιας περιοχής. 
    - τα υφιστάμενα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια. 
    ζ)  Η  ευαισθητοποίηση  και  ενεργοποίηση  των  πολιτών  στα θέματα  
 προστασίας  του  περιβάλλοντος  μέσα  από  τη  σωστή  πληροφόρηση  και  
 εκπαίδευση. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 2. 
                              Ορισμοί. 
 
   Κατά την έννοια του νόμου αυτού νοούνται ως: 
   1. Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και  
 στοιχείων   που   βρίσκονται   σε  αλληλεπίδραση  και  επηρεάζουν  την  
 οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία  των  κατοίκων,  
 την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες. 
   2.  Ρύπανση:  η  παρουσία  στο  περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους  
 ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας,  σε  ποσότητα,  
 συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις  
 στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα οικοσυστήματα ή υλικές  
 ζημιές  και  γενικά  να  καταστήσουν  το περιβάλλον ακατάλληλο για τις  
 επιθυμητές χρήσεις του. 
   3. Μόλυνση: η μορφή ρύπανσης που  χαρακτηρίζεται  από  την  παρουσία  
 παθογόνων μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν την  
 πιθανότητα παρουσίας τέτοιων μικροοργανισμών. 
   4.  Υποβάθμιση:  η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή  
 οποιασδήποτε άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι  πιθανό  να  
 έχει  αρνητικές  επιπτώσεις  στην  οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα  
 ζωής και στην  υγεία  των  κατοίκων,  στην  ιστορική  και  πολιτιστική  
 κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες. 
   5.  Προστασία του περιβάλλοντος: το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και  
 έργων που έχουν στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος  ή  
 την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του. 
   6.  Οικοσύστημα: κάθε σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και  
 στοιχείων του περιβάλλοντος που δρουν σε ορισμένο χώρο και  βρίσκονται  
 σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 
   7.   Φυσικός   αποδέκτης:   κάθε   στοιχείο  του  περιβάλλοντος  που  
 χρησιμοποιείται για την τελική διάθεση των αποβλήτων. 
   8. Υγεία: η κατάσταση πλήρους φυσικής,  διανοητικής  και  κοινωνικής  
 ευεξίας του ατόμου ή του συνόλου του πληθυσμού. 
   9.  Οικολογική  ισορροπία: η σχετικά σταθερή σχέση που διαμορφώνεται  
 με την πάροδο του χρόνου ανάμεσα στους παράγοντες και τα στοιχεία  του  
 περιβάλλοντος ενός οικοσυστήματος. 
   10.   Φυσικοί   πόροι:   κάθε   στοιχείο   του   περιβάλλοντος   που  



 χρησιμοποιείται ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από  τον  άνθρωπο  για  την  
 ικανοποίηση των αναγκών του και αποτελεί αξία για το κοινωνικό σύνολο. 
   11.  Απόβλητα:  κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή  
 άλλων μορφών ενέργειας) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή αντικειμένων  
 από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί,  
 εφόσον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση. 
   12. Διαχείριση αποβλήτων: το  σύνολο  των  δραστηριοτήτων  συλλογής,  
 διαλογής,   μεταφοράς,  επεξεργασίας,  επαναχρησιμοποίησης  ή  τελικής  
 διάθεσης αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες, με στόχο την  προστασία  του  
 περιβάλλοντος. 
   13.  Ουσίες: χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους όπως παρουσιάζονται  
 στη φυσική τους κατάσταση ή όπως παράγονται δευτερογενώς. 
   14. Παρασκευάσματα: μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δύο  ή  
 περισσότερες ουσίες. 
   15.   Επικίνδυνες   ουσίες   ή   παρασκευάσματα:   οι  ουσίες  ή  τα  
 παρασκευάσματα   που   είναι   τοξικές,   διαβρωτικές,    ερεθιστικές,  
 εκρηκτικές,  εύφλεκτες,  καρκινογόνες,  μεταλλαξιογόνες, ραδιενεργές ή  
 άλλες ουσίες που έχουν την  ιδιότητα  να  επιταχύνουν  την  καύση,  να  
 αλλοιώνουν  την φυσική κατάσταση του νερού, του εδάφους ή του αέρα και  
 να προσβάλλουν δυσμενώς τον άνθρωπο και όλα τα άλλα έμβια  όντα  καθώς  
 και το φυσικό περιβάλλον. 
   16.  Τοπίο: κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων  
 και στοιχείων του περιβάλλοντος που μεμονωμένα ή  αλληλοεπιδρώντας  σε  
 συγκεκριμένο χώρο συνθέτουν μια οπτική εμπειρία. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
                      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                      ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
                             "Αρθρο 3 
                Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων     
 
  1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού, τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, και κάθε κατηγορία μπορεί να 
κατατάσσεται σε υποκατηγορίες, καθώς και σε ομάδες κοινές για όλες τις 
κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Κριτήρια για 
την κατάταξη αυτή είναι: α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της 
δραστηριότητας, β) το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέμπονται, 
καθώς και κάθε άλλη επίδραση στο περιβάλλον, γ) η δυνατότητα να 
προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία 
και δ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος και η ανάγκη επιβολής περιορισμών 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
  Εάν ένα έργο ή δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω απόφαση 
και η αδειοδοτούσα αρχή θεωρεί ότι λόγω των επιπτώσεών του στο 
περιβάλλον θα έπρεπε να καταταγεί στην πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) 
κατηγορία, διαβιβάζει την αίτηση του ενδιαφερομένου στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, προκειμένου να κριθεί αν 
για το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία 
που προβλέπεται στο νόμο αυτόν για την πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) 
κατηγορία. Σε καταφατική περίπτωση το εν λόγω έργο ή δραστηριότητα 
κατατάσσεται προσωρινά στην κατηγορία πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) με α 



πόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος στο Υπουργείο. Για το έργο 
ή τη δραστηριότητα αυτή, το αρμόδιο όργανο δεν εκδίδει την προβλεπόμενη 
από τις κείμενες διατάξεις απόφαση έΥκρισης περιβαλλοντικών όρων πριν 
συμπληρωθεί η κανονιστική απόφαση του πρώτου εδαφίου για την κατάταξη 
του έργου ή της δραστηριότητας. 
 
  2. Η πρώτη (Α) κατηγορία περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες 
που λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της έκτασής τους είναι πιθανό να 
προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στα έργα και στις 
δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής επιβάλλονται κατά περίπτωση, με την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο, εκτός 
από τους γενικούς όρους και τις προδιαγραφές, ειδικοί όροι και 
περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
  Η δεύτερη (Β) κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα 
οποία, χωρίς να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται 
για την προστασία του περιβάλλοντος σε γενικές προδιαγραφές, όρους και 
περιορισμούς που προβλέπονται από κανονιστικές διατάξεις. 
 
  Η τρίτη (Γ) κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που 
προκαλούν μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 
  3. Προκειμένου να προστατευθεί ιδιαίτερα το περιβάλλον, η κατάταξη 
των έργων και δραστηριοτήτων μπορεί να διαφοροποιείται κατά περιοχή ή 
ανάλογα με τον φυσικό αποδέκτη των ρύπων και οχλήσεων, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα εγκεκριμένα χωροταξικά ή ρυθμιστικά σχέδια, τα προγράμματα 
και τα γενικά πολεοδομικά σχέδια ή οι θεσμοθετημένες ζώνες χρήσεων γης 
ή άλλες κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 
  4. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζεται αντιστοιχία της κατάταξης σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες των βιομηχανικών και βιοτεχνικών έργων και 
δραστηριοτήτων με τη διάκριση που αναφέρεται στις πολεοδομικές 
διατάξεις σε έργα ή δραστηριότητες υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης. 
Με την ίδια απόφαση μπορεί να εξειδικεύεται, για την εφαρμογή της 
πολεοδομικής νομοθεσίας, η κατάταξη των παραπάνω δραστηριοτήτων και 
έργων σε υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης." 
 
   *** Το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 Ν.3010/2002 
   ΦΕΚ Α 91/25.4.2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             "Αρθρο 4 
                    Εγκριση περιβαλλοντικών όρων      
 
  1.α. Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή τη 
μετεγκατάσταση υφισταμένων, τα οποία έχουν καταταγεί στις κατηγορίες 
που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, απαιτείται η έγκριση όρων για 
την προστασία του περιβάλλοντος. Εγκριση όρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος απαιτείται επίσης για την επέκταση, την τροποποίηση ή και 
τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων ή δραστηριοτήτων, που έχουν 
καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 



 
  β. Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η Διοίκηση επιβάλλει 
προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την 
πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, 
το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά. 
 
  γ. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για 
την έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση του έργου ή 
της δραστηριότητας. 
 
  δ. Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρέπει 
να τηρείται: 
 
  δα) η διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και 
αξιολόγησης του προτεινόμενου έργου ή δραστηριότητας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παρ. 6α και 10α και η δημοσιοποίηση της θετικής 
γνωμοδότησης ή της αρνητικής απόφασης επί της προκαταρκτικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 5. 
 
  δβ) η διαδικασία υποβολής και η αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ή Περιβαλλοντικής Εκθεσης, κατά περίπτωση, καθώς και η 
διαδικασία δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5. 
 
  2. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και 
δραστηριότητες της πρώτης (Α) κατηγορίας απαιτείται υποβολή Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 
  Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και του συναρμόδιου 
Υπουργού. Ως συναρμόδιος θεωρείται ο αρμόδιος Υπουργός για το έργο ή τη 
δραστηριότητα. Εάν από το έργο ή τη δραστηριότητα επέρχονται επιπτώσεις 
σε αρχαιότητες τ' σε δασικές εκτάσεις ή σε γεωργική γη υψηλής 
παραγωγικότητας ή στην παράκτια ή τη θαλάσσια ζώνη ή σε περίπτωση που 
το έργο ή η δραστηριότητα αφορά στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων ή στη δημιουργία χώρου επεξεργασίας και διάθεσης 
απορριμμάτων, τότε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων γίνεται 
αντίστοιχα και από τον Υπουργό Πολιτισμού ή Γεωργίας ή Εμπορικής 
Ναυτιλίας ή Υγείας και Πρόνοιας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση 
συναρμόδιου για το έργο ή τη δραστηριότητα Υπουργού, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η αρμοδιότητα έκδοσης 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (Α) κατηγορίας να μεταβιβάζεται στον Γενικό 
Γραμματέα Περιφέρειας. 
 
  Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων γνωμοδοτούν: α) 
κατά περίπτωση οι Οργανισμοί που έχουν συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση του 
άρθρου 3 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), του Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α') 
και του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α') και β) το οικείο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο. 
 
  3. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης (Β) κατηγορίας, 
απαιτείται η υποβολή είτε περιβαλλοντικής έκθεσης, με την οποία 
τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν την προστασία 
του περιβάλλοντος, είτε προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και 
αξιολόγηση που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. Α' της 
παρ. 10. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις 
δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής γίνεται με απόφαση του Νομάρχη, 
εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στην κανονιστική απόφαση που 



εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 10α σε συνδυασμό με τις παρ. 5 
και 6β. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν η αρμοδιότητα έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας 
αυτής να μεταβιβάζεται στον οικείο δήμο, εφόσον αυτός διαθέτει 
περιβαλλοντική υπηρεσία. 
 
  Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων στα έργα και στις δραστηριότητες 
που καθορίζονται με την κανονιστική απόφαση της παρ. 10α γνωμοδοτούν οι 
Οργανισμοί που έχουν συσταθεί, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του Ν. 
2508/1997 ή του Ν. 1515/1985 ή του Ν. 1561/1985, μέσα σε προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών. 
 
  4. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της τρίτης (η κατηγορίας 
απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με 
τις διατάξεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Η έγκριση 
των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου 
κοινότητας. Εφόσον πριν από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
κρίνονται πιθανοί ή διαπιστώνονται μετά τη λειτουργία του συγκεκριμένου 
έργου ή της δραστηριότητας κίνδυνοι και οχλήσεις που δεν καλύπτονται 
από τις διατάξεις που αφορούν την κατηγορία αυτή, ο δήμαρχος ή ο 
πρόεδρος της κοινότητας παραπέμπει το θέμα στον οικείο νομάρχη και για 
την έΥκριση περιβαλλοντικών όρων απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση 
περιβαλλοντικής έκθεσης. 
 
  5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4: α) για έργα 
ή δραστηριότητες τα οποία πραγματοποιούνται από κεντρικές υπηρεσίες 
Υπουργείων, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, ανεξάρτητα από την 
κατηγορία στην οποία υπάγονται, χορηγείται με κοινή από φαση των 
Υπουργών της παραγράφου 2 και β) για έργα ή δραστηριότητες τα οποία 
πραγματοποιούνται από υπηρεσίες της Περιφέρειας, εφόσον υπάγονται στη 
δεύτερη (Β) ή την τρίτη (Γ) κατηγορία, η έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 
 
  6.α. Για νέα έργα και δραστηριότητες ή τη μετεγκατάσταση, τον 
εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίηση των υφισταμένων, της πρώτης (Α) 
κατηγορίας, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, απαιτείται μαζί με την αίτηση και η 
υποβολή Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επί της Προμελέτης αυτής 
η αρμόδια για έγκριση περιβαλλοντικών όρων αρχή προβαίνει σε 
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της πρότασης που 
συνίσταται σε γνωμοδότηση ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την 
εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρήση των 
φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα, την παραγωγή 
αποβλήτων, τη ρύπανση και τις οχλήσεις, καθώς και τον κίνδυνο 
ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας. 
 
  β. Για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση 
λαμβάνονται υπόψη: 
 
  αα) Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, 
που προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά 
σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. 
 
  ββ) Η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής, που ενδέχεται να θιγεί 
από το έργο ή τη δραστηριότητα. 
 
  γγ) Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως το μέγεθος, η πολυπλοκότητα, η ένταση και η έκτασή 
τους, ο διασυνοριακός χαρακτήρας τους, η διάρκεια, η συχνότητα και η 
αναστρεψιμότητά τους. 
 
  δδ) Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη 



δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημόσιου συμφέροντος. 
 
  εε) Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε 
μία ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο ή τη 
δραστηριότητα. 
 
  γ. Μετά την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της 
πρότασης: 
 
  αα) είτε καλείται ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης ή αρμόδιος φορέας να 
υποβάλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για Εγκριση 
Περιβαλλοντικών Ορων, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να απαιτηθούν 
πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις για επί μέρους περιβαλλοντικά μέσα ή 
παραμέτρους. 
 
  ββ) είτε του γνωστοποιείται ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του 
έργου ή της δραστηριότητας όπως προτάθηκε. 
 
   
  δ. Προκαταρκτική εκτίμηση και αξιολόγηση απαιτείται και για τα έργα 
και τις δραστηριότητες της δεύτερης (Β) κατηγορίας που καθορίζονται με 
την κοινή απόφαση που προβλέπεται στην περίπτωση Α' της παραγράφου 10. 
 
  ε. Η Διοίκηση, προκειμένου να εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους, 
μπορεί, κατά το στάδιο της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και 
αξιολόγησης οποιασδήποτε πρότασης έργου ή δραστηριότητας, να απαιτήσει 
την υποβολή περιβαλλοντικής μελέτης ανώτερης κατηγορίας ή υποκατηγορίας 
και να υπαγάγει το έργο ή τη δραστηριότητα στη διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων ανώτερης κατηγορίας ή υποκατηγορίας από αυτήν που 
υπάγεται το έργο ή η δραστηριότητα, αν εκτιμάται ότι θα προκύψουν 
σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον από την πραγματοποίηση του. 
Αρμόδια προς τούτο είναι η αρχή που αξιολογεί την Προμελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και γνωμοδοτεί σχετικά. 
 
  στ. Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση δεν 
απαιτείται στις θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, στις 
βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, στις ναυπηγοεπισκευαστικές περιοχές, 
σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, στις Περιοχές Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ω.Α.Π.) του άρθρου 10 του Ν. 
2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α) και στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση προβλέπεται 
από νόμο ή εγκεκριμένο χωροταξικό ή πολεοδομικό ή ρυθμιστικό σχέδιο, 
στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών, 
βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, σύμφωνα με την περ. Α' της παρ. 1 
του άρθρου 12 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α'), καθώς και στις 
μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
  7. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μπορεί να εκδίδεται για 
ορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ίδια απόφαση, μετά την 
πάροδο του οποίου υπόκειται σε αναθεώρηση ή ανανέωση. Στην περίπτωση 
αυτή απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, μόνον εφόσον επέρχονται 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 
  8. Αν δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί 
από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή από την περιβαλλοντική 
έκθεση, το αρμόδιο όργανο για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλλει 
τους αρχικούς, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο 
ή η δραστηριότητα. 
 



  9.α. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις 
δραστηριότητες πρώτης (Α) κατηγορίας του άρθρου 3 χορηγείται μέσα σε 
ενενήντα (90) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο κατατεθείς 
φάκελος ήταν πλήρης και περιελάμβανε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας κατά περίπτωση, αν λόγω της σοβαρότητας ή της 
δυσχέρειας του έργου ή της δραστηριότητας δικαιολογείται η παράταση. 
 
  β. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις 
δραστηριότητες της δεύτερης (Β) και της τρίτης (Γ) κατηγορίας 
χορηγείται μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, 
εφόσον ο κατατεθείς φάκελος ήταν πλήρης και περιελάμβανε τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
 
  γ. Αν οι υπηρεσίες ή φορείς που γνωμοδοτούν, προκειμένου να εγκριθούν 
περιβαλλοντικοί όροι, δεν απαντήσουν μέσα στις προθεσμίες που 
καθορίζονται από το νόμο ή που τάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
μπορεί να χορηγηθεί και χωρίς τις γνωμοδοτήσεις αυτές, αμέσως μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας. 
 
  10.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
καθορίζονται: 
 
  αα) τα έργα και οι δραστηριότητες της δεύτερης (Β) κατηγορίας για τα 
οποία απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση. 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχετική ΥΑ Οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/2006) 
 
  ββ) οι αρμόδιες υπηρεσίες και η διαδικασία για την προκαταρκτική 
περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση, όταν απαιτείται, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η διαδικασία με την οποία οι αρμόδιες αρχές 
αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη βελτίωση ή τροποποίηση ή επέκταση ή 
εκσυγχρονισμό ενός έργου ή μιας δραστηριότητας και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα. 
 
  γγ) οι αρμόδιες υπηρεσίες και η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων, ο τύπος των απαιτούμενων μελετών και στοιχείων, η προθεσμία 
υποβολής τους και έκφρασης γνώμης των αρμόδιων αρχών, και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα. 
 
  β. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι 
προδιαγραφές και το περιεχόμενο των κάθε τύπου Προμελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) και Περιβαλλοντικής Εκθεσης για κάθε ομάδα έργων ή 
δραστηριοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να τις συνοδεύουν, το 
περιεχόμενο των φακέλων με βάση τους οποίους οι αρμόδιες αρχές 
αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση, 
τροποποίηση ή ανανέωση έργου ή δραστηριότητας, καθώς και ο συνδυασμός 
των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης της προαναφερόμενης 
απόφασης με τις διαδικασίες χορήγησης άλλων αδειών που απαιτούνται για 
τα έργα και τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3. 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχετική ΥΑ Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/2006) 
 
  γ. Με τις κοινές αποφάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α' και β' μπορεί 
να παρέχεται εξουσιοδότηση στους Γενικούς Διευθυντές των ίδιων ως άνω 
Υπουργείων, να ρυθμίζουν με κοινή τους απόφαση, που δημοσιεύεται στην 



Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λεπτομερειακά και τεχνικά ζητήματα. 
 
  δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων καθορίζονται οι αμοιβές για τις Προμελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και 
δραστηριοτήτων. 
 
  ε. Για την περιβαλλοντική αξιολόγηση, δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε. και 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και δραστηριοτήτων του 
ιδιωτικού και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καταβάλλονται 
ανταποδοτικά τέλη υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.), ανάλογα με την κατηγορία και 
υποκατηγορία που κατατάχθηκε το έργο ή η δραστηριότητα και τον τύπο της 
Μ.Π.Ε. που απαιτείται για την περιβαλλοντική αξιολόγησή του. Τα ανωτέρω 
τέλη διατίθενται μέσω του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. για έργα και δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην αναβάθμιση, την προστασία και τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, καθορίζονται το ύφος, η 
διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω τελών, ο τρόπος απόδοσης τους στο 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
 
  11. Οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται μέσα σε έξι 
μήνες από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου." 
 
   *** Το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 Ν.3010/2002 
   ΦΕΚ Α 91/25.4.2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             "Αρθρο 5 
                Περιεχόμενο και δημοσιότητα Μελετών      
                   Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
  1. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
 
  α) Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας με πληροφορίες για το 
χώρο εγκατάστασης, το σχεδιασμό και το μέγεθος του. 
 
  β) Περιγραφή των στοιχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν 
σημαντικά από το προτεινόμενο έργο ή τη δραστηριότητα. 
 
  γ) Εντοπισμό και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
 
  δ) Περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
 
  ε) Σύνοψη των κύριων εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων 
λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης. 
 
  στ) Απλή (μη τεχνική) περίληψη του συνόλου της μελέτης. 
 
  ζ) Σύντομη αναφορά των ενδεχόμενων δυσκολιών που προέκυψαν κατά την 
εκπόνηση της μελέτης. 
 
  Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο της Μελέτης 



Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις που 
εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 10β του προηγούμενου άρθρου. 
 
  2. Η αρμόδια αρχή πριν από τη χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων ξεκινά τη διαδικασία δημοσιοποίησης με τη διαβίβαση στο οικείο 
Νομαρχιακό Συμβούλιο φακέλου με τη Μ.Π.Ε. και τα απαιτούμενα 
συνοδευτικά της στοιχεία, καθώς και τη γνωμοδότηση της Διοίκησης για 
την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση επί της 
Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) που υποβλήθηκε, όπου 
απαιτείται. 
 
  Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, πριν γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου του 
φακέλου της Μ.Π.Ε., υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του κοινού και των 
φορέων εκπροσώπησης του το φάκελο για να εκφράσουν τη γνώμη τους. 
 
  Η διαδικασία και ο τρόπος ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
 
  Με την ανωτέρω απόφαση μπορεί να καθορίζεται και άλλο όργανο ή 
υπηρεσία, το οποίο θέτει στη διάθεση του κοινού και των φορέων 
εκπροσώπησης του το φάκελο για να εκφράσουν τη γνώμη τους. 
 
  3. Οι αποφάσεις που αφορούν στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για 
έργα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις της 
Διοίκησης για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση 
επί των υποβαλλόμενων Π.Π.Ε., διαβιβάζονται στο οικείο ή στα οικεία 
νομαρχιακά συμβούλια προκειμένου να λάβουν γνώση και να ενημερώσουν 
τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους. Η διαδικασία ενημέρωσης 
των πολιτών καθορίζεται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου." 
 
   *** Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 Ν.3010/2002 
   ΦΕΚ Α 91/25.4.2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 6. 
                Ελεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 
                         Ανταποδοτικά τέλη. 
 
   1. Ο έλεγχος για την τήρηση  των  περιβαλλοντικών  όρων  ανήκει  στα  
 όργανα της υπηρεσίας που είναι αρμόδια, κατά τις οικείες διατάξεις, να  
 εγκρίνουν   την   ίδρυση,   λειτουργία   ή   πραγματοποίηση   έργου  ή  
 δραστηριότητας. Οπου, κατά την κείμενη νομοθεσία, ο  έλεγχος  για  την  
 τήρηση   των   περιβαλλοντικών   όρων  γίνεται  από  διανομαρχιακές  ή  
 περιφερειακές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν  έχουν  ή  όχι  και  την  
 αρμοδιότητα για την έγκριση της ίδρυσης, λειτουργίας ή πραγματοποίησης  
 του  αντίστοιχου  έργου ή δραστηριότητας, οι υπηρεσίες αυτές διατηρούν  
 την παραπάνω αρμοδιότητα ελέγχου. 
 
   2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων  μπορεί  
 αυτοτελώς  να διενεργεί ελέγχους για την παρακολούθηση της τήρησης των  
 περιβαλλοντικών όρων σε ολόκληρη τη χώρα. 
 
   3. Ελέγχους για την τήρηση των περιβάλλοντικών όρων  διενεργούν  και  
 τα κατά το άρθρο 26 Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος. 
 



   4.   Με   απόφαση  των  Υπουργών  Εθνικής  Οικονομίας,  Οικονομικών,  
 Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και άλλου κατά  περίπτωση  
 αρμόδιου  υπουργού,  ύστερα  από  εισήγηση  του οικείου νομάρχη, είναι  
 δυνατό να επιβάλλονται τέλη  σε  βάρος  των  επιχειρήσεων  που  ασκούν  
 δραστηριότητες   ή   εκτελούν  έργα  που  υπάγονται  στις  δύο  πρώτες  
 κατηγορίες του άρθρου 3, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα  κατασκευής  
 και  λειτουργίας  συγκεκριμένων  έργων και προγραμμάτων προστασίας του  
 περιβάλλοντος που προβλέπονται από τους περιβαλλοντικούς όρους σύμφωνα  
 με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5. Τα πιο πάνω έργα ή προγράμματα  
 προστασίας του περιβάλλοντος εκτελούνται από τους οργανισμούς  τοπικής  
 αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλους φορείς. 
   Τα τέλη αυτά καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος, το ρυπαντικό φορτίο  
 και  την ποσότητα των αποβλήτων του έργου ή της δραστηριότητας και δεν  
 μπορούν να  υπερβαίνουν  τα  πιο  πάνω  έξοδα.  Με  την  ίδια  απόφαση  
 καθορίζονται  ο  τρόπος  και ο χρόνος είσπραξης των τελών και απόδοσής  
 τους  στον  Ο.Τ.Α.  ή  φορέα  που  κατασκευάζει  ή  έχει  την   ευθύνη  
 λειτουργίας του έργου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθροα 6 παρ. 1 της Υ.Α. 8243/1113 (ΚΟΙΝΗ)  
                  της 26.2/8.3.91 (Β' 138): 
      "Οι  έλεγχοι  τήρησης  των  περιβαλλοντικών  όρων που εγκρίνονται  
 σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ. 1) της  παρούσας  απόφασης,  διενεργούνται  
 σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 1650/86". 
     
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
                    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                           ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
 
                               Αρθρο 7. 
                   Ποιότητα ατμόσφαιρας και δίκτυο 
                           παρακολούθησης. 
 
   1.  Με  πράξη  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  ύστερα  από εισήγηση των  
 Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος,  
 Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται  οι  κατευθυντήριες  ή  και  
 οριακές   τιμές  παραμέτρων  ποιότητας  της  ατμόσφαιρας,  οι  μέθοδοι  
 δειγματοληψίας  και  ανάλυσής  τους,   η   συχνότητα   δειγματοληψίας,  
 χρονοδιάγραμμα  για την επίτευξη των στόχων αυτών και οποιαδήποτε άλλη  
 λεπτομέρεια σχετική με τον καθορισμό της ποιότητας του αέρα. 
 
   2. Με όμοια πράξη μπορεί να καθορίζονται  οριακές  τιμές  παραμέτρων  
 ποιότητας  της ατμόσφαιρας σε μια περιοχή αυστηρότερες από εκείνες που  
 ορίζονται στην πράξη  της  προηγούμενης  παραγράφου,  ανάλογα  με  την  
 ευαισθησία  των  οικοσυστημάτων της περιοχής ή την ύπαρξη πολιτιστικών  
 στοιχείων. Η παραπάνω πράξη είναι  δυνατό  να  εκδίδεται  σε  εφαρμογή  
 περιφερειακού ή νομαρχιακού χωροταξικού σχεδίου ή γενικού πολεοδομικού  
 σχεδιου  ή  ζώνης  οικιστικού ελέχου βάσει του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33) ή  
 τομεακών μελετών προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
   3.  Το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  και   Δημόσιων   Εργων  
 εγκαθιστά  σε  αντιπροσωπευτικές  θέσεις εθνικό δίκτυο σταθμών για την  
 παρακολούθηση  της  ποιότητας  της   ατμόσφαιρας,   σύμφωνα   με   όσα  
 καθορίζονται   στην   πράξη  της  παραγράφου  1  και  παρακολουθεί  τη  
 λειτουργία τους. 



 
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρυ 1 παρ.1 περ.Γ' εδ.4 
               του Ν.2647/1998 (Α' 237/22.10.1998) ορίζεται ότι: 
    "1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς 
 μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες : 
 ..................................................................... 
     Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  
 Δημόσιων Εργων: 
  μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής και με 
 εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Νatura 
 2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της 
 φύσης, σε κοινοτικό ή εθνικό προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής 
 σημασίας: 
 ...................................................................... 
  4) Η εγκατάσταση, σε αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικαύ δικτύου, 
 σταθμών για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και η 
 παρακολούθηοη της λειτουργίας τους άρθρο 7 παρ. 3 του ν.1650/1986, ΦΕΚ 
 160 Α')". 
 
   4. Υφιστάμενοι σταθμοί παρακολούθησης της ποιότητας της  ατμόσφαιρας  
 είτε  του δημοσίου τομέα είτε άλλου φορέα που ελέγχεται από το Δημόσιο  
 εντάσσονται στο εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  
 και Δημόσιων Εργων, εφ' όσον έχουν τις προϋποθέσεις  που  καθορίζονται  
 στην πράξη της παραγράφου 1. 
   Οι   φορείς  αυτοί  έχουν  υποχρέωση  να  ενημερώνουν  το  Υπουργείο  
 Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων για  τις  μετρήσεις  τους  
 καθώς  και  να  συμμορφώνονται  προς τις υποδείξεις του που αφορούν τη  
 λειτουργία του δικτύου. 
   Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί  να  
 παρέχει επιχορήγηση στους πιο πάνω φορείς για τη λειτουργία τους. 
 
   5.  Νέοι σταθμοί για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας  
 τους οποίους εγκαθιστούν φορείς του δημόσιου τομέα  εναρμονίζονται  ως  
 προς  τις  προδιαγραφές λειτουργίας με το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου  
 Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και εντάσσονται σ'  αυτό,  
 με τις υποχρεώσεις της παρ. 4. 
 
   6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ενεργεί  
 διαβαθμονομήσεις  (ενιαίο  συντονισμό οργάνων) του εθνικού δικτύου και  
 αποφασίζει για την καταλληλότητα, τις ανάγκες των σταθμών του  εθνικού  
 δικτύου και τις υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας του. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                               Αρθρο 8. 
               Μέτρα για την προστασία της ατμόσφαιρας. 
 
   1.  Με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος  Χωροταξίας και  
 Δημόσιων Εργων και των κατά περίπτωση αρμόδιων  υπουργών  επιβάλλονται  
 σε  υφιστάμενα  και σε νέα έργα και δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο  
 άρθρο 3, καθώς και σε κάθε άλλη  δραστηριότητα  που  είναι  πιθανό  να  
 υποβαθμίσει  την  ατμόσφαιρα, περιορισμοί και μέτρα κατά κατηγορία και  
 περιοχή για την προστασία της. Οι περιορισμοί και τα μέτρα αυτά μπορεί  
 να διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος και το  μέγεθος  των  έργων  ή  
 δραστηριοτήτων,  τη σημασία τους για την εθνική οικονομία και με το αν  
 αφορούν νέα ή υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες. 



 
   2.  Οι  περιορισμοί  και  τα  μέτρα  της   προηγούμενης   παραγράφου  
 περιλαμβάνουν ιδίως: 
    α)   Οταν   πρόκειται  για  βιομηχανικές,  βιοτεχνικές,  λατομικές,  
 μεταλλευτικές,   γεωργοκτηνοτροφικές,   εμπορικές   και    τουριστικές  
 δραστηριότητες, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, κάθε είδους καύση ή  
 ανοιχτή  φωτιά,  αποθήκευση,  προκαλούν  οσμές:  αποστάσεις ασφαλείας,  
 εφαρμογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης,  χρήση  συγκεκριμένων  πρώτων  και  
 βοηθητικών  υλών  και καυσίμων, οριακές τιμές αέριων αποβλήτων, ωράρια  
 λειτουργίας, εγκατάσταση οργάνων ελέγχου της ποιότητας  και  ποσότητας  
 των  αέριων  αποβλήτων,  καυσίμων, πρώτων και βοηθητικών υλών, οργάνων  
 ελέγχου  της  καύσης,  καθορισμό  μεθόδων,  συνθηκών  και   συχνοτήτων  
 δειγματοληψιών   και  αναλύσεων  παραμέτρων  που  σχετίζονται  με  την  
 ποιότητα των χρησιμοποιούμενων καυσίμων, πρώτων και  βοηθητικών  υλών,  
 και  αέριων  αποβλήτων,  μεθόδους καταπολέμησης οσμών, καθορισμό ύψους  
 καμινάδων και πρότυπα παραγωγικών διαδικασιών. 
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετική η Υ.Α. 8243/1113 (ΚΟΙΝΗ) της 26.2/8.3.91 (Β'  
                  138), το άρθρο 1 της οποίας ορίζει τα ακόλουθα: 
  "Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων  
 8 (παρ. 2α) και 10 (παρ. 2) του Ν. 1650/86 και συγχρόνως η  εναρμόνιση  
 με  τις διατάξεις της υπ' αριθ.  87/217/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των  
 Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Μαρτίου 1987 "σχετικά  με  την  πρόληψη  
 και  την  μείωση  της  ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αμίαντο" που  
 έχει δημοσιευθεί στην  ελληνική  γλώσσα  στην  επίσημη  εφημερίδα  των  
 Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (L85  σελ.   40  της  28.3.1987),  ώστε με την  
 θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, όρων και περιορισμών  να  περιορίζονται  
 οι  δυσμενείς  επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις εκπομπές αμιάντου και  
 να προστατεύεται αποτελεσματικά η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον". 
 
    β) Οταν πρόκειται για οχήματα ή μηχανήματα:  οριακές  τιμές  αέριων  
 αποβλήτων, τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των οχημάτων ή μηχανημάτων  
 που  εισάγονται  ή κατασκευάζονται στην ημεδαπή, ώστε να περιλαμβάνουν  
 συστήματα  για  τη  μείωση  των   εκπομπών   καυσαερίων,   υποχρεώσεις  
 εισαγωγέων  και  εμπόρων  ανταλλακτικών  και  εξοπλισμού,  υποχρεώσεις  
 συνεργείων επισκευής και συντήρησης  σχετικές  με  τον  εξοπλισμό  που  
 χρησιμοποιούν  και  τα  προσόντα  του  προσωπικού που απασχολούνται σε  
 αυτά,  χρήση  υγραερίου  ή  βελτιωμένων  καυσίμων   και   περιορισμούς  
 κυκλοφορίας. 
 
    γ)   Οταν   πρόκειται   για   εγκαταστάσεις  και  μέσα  διακίνησης,  
 αποθήκευσης,διανομής και εμπορίας καυσίμων ή εκρηκτικών υλών, εφαρμογή  
 συστημάτων για τη μείωση των αέριων  αποβλήτων,  αποστάσεις  και  μέσα  
 ασφαλείας. 
 
    δ)  Οταν  πρόκειται  για κεντρικές θερμάνσεις: οριακές τιμές αέριων  
 αποβλήτων, συντήρηση - ρύθμιση  των  συστημάτων  κεντρικής  θέρμανσης,  
 χρήση  συγκεκριμένων καυσίμων, μόνωση λεβήτων και σωληνώσεων, εφαρμογή  
 αυτόματων συστημάτων ρύθμισης της  λειτουργίας,  καθορισμό  ύψους  και  
 κατασκευαστικών    λεπτομερειών    καπνοδόχων,   χρήση   ή   κατάργηση  
 καπνοσυλλεκτών και  υποχρεώσεις  και  προσόντα  επαγγελματιών  για  τη  
 συντήρηση - ρύθμιση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης. 
 
   3.  Οι  οριακές τιμές αέριων αποβλήτων της παραγράφου 2 καθορίζονται  
 με  κριτήριο  την  εφαρμογή  της  κατά   το   δυνατό   καλύτερης   και  
 οικονομικότερης  τεχνολογίας  και  είναι δυνατό να αφορούν οποιοδήποτε  
 τύπο, είτε έχουν καθορισθεί  είτε  όχι  οριακές  τιμές  ποιότητας  της  
 ατμόσφαιρας γι' αυτόν. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 



 
 
 
 
                             Αρθρο 9. 
              Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολούθησης. 
 
   1.  Με  πράξη  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  ύστερα  από εισήγηση των  
 Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων,  Περιβάλλοντος,  
 Χωροταξίας   και   Δημόσιων   Εργων  και  Βιομηχανίας,  Ενέργειας  και  
 Τεχνολογίας καθορίζονται οι κατευθυντήριες ή  και  οριακές  τιμές  των  
 οργανοληπτικών φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών, ραδιολογικών ή άλλων  
 χαρακτηριστικών  παραμέτρων  ποιότητας  νερών ή και στοιχείων υδατικού  
 οικοσυστήματος, οι μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των παραμέτρων,  
 οι συχνότητες δειγματοληψίας,  χρονοδιάγραμμα  για  την  επίτευξη  των  
 στόχων,   καθώς  και  οποιαδήποτε  άλλη  λεπτομέρεια  σχετική  με  τον  
 καθορισμό της ποιότητας των νερών. 
 
   2. Η ρύθμιση των θεμάτων της παραγράφου 1 μπορεί να  διαφοροποιείται  
 ανάλογα  με  το είδος του φυσικού αποδέκτη που πρέπει να προστατευθεί,  
 τις  επιθυμητές  χρήσεις  του,  τις  χρήσεις  γης  της  περιοχής  όπου  
 βρίσκεται, το είδος και την επικινδυνότητα της ρύπανσης. 
 
   3.  Με  όμοια  πράξη  είναι  δυνατό  να  καθορίζονται  οριακές τιμές  
 ποιότητας νερών αυστηρότερες από εκείνες που ορίζονται στην πράξη  της  
 παραγράφου  1  με  κριτήριο  την  ευαισθησία  των  οικοσυστημάτων  της  
 περιοχής. 
   Η  παραπάνω  πράξη  είναι  δυνατό  να  εκδίδεται  σε  εφαρμογή  είτε  
 περιφερειακού   ή   νομαρχιακού   χωροταξικού   σχεδίου  είτε  γενικού  
 πολεοδομικού σχεδίου ή ζώνης οικιστικού ελέγχου, βάσει  του  ν.  1337/ 
 1983,   είτε   τέλος  σε  εφαρμογή  τομεακών  μελετών  προστασίας  του  
 περιβάλλοντος. 
 
   4.  Το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων   Εργων  
 σχεδιάζει  και  εγκαθιστά  σε  αντιπροσωπευτικές  θέσεις εθνικό δίκτυο  
 σταθμών  μέτρησης  των  παραμέτρων  της  ποιότητας  των  νερών,   όπως  
 καθορίζετα  στην πράξη της παραγράφου 1 και παρακολουθεί τη λειτουργία  
 τους σε συνδυασμό με άλλους σταθμούς  μέτρησης  άλλων  παραμέτρων  του  
 νερού. 
 
   5.  Οι  διατάξεις  των  παρ.  4,  5  και 6 του άρθρου 7 εφαρμόζονται  
 αναλόγως και για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 10. 
 
                   Μέτρα για την προστασία των νερών. 
 
   1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Υγείας,  Πρόνοιας  και  Κοινωνικών  
 Ασφαλίσεων,  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και των κατά  
 περίπτωση αρμόδιων υπουργών επιβάλλονται σε υφιστάμενα ή σε  νέα  έργα  
 και δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, καθώς και σε κάθε άλλη  
 δραστηριότητα, που είναι πιθανό να υποβαθμίσει τα νερά, κατά κατηγορία  
 και περιοχή περιορισμοί και μέτρα για την προστασία τους. 
 
   2. Οι περιορισμοί και τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να  



 περιλαμβάνουν   ιδίως:   αποστάσεις  ασφαλείας,  εφαρμογή  τεχνολογίας  
 αντιρρύπανσης, χρήση συγκεκριμένων πρώτων και βοηθητικών  υλών  ή  και  
 καυσίμων,  οριακές  τιμές  υγρών  αποβλήτων,  χρησιμοποιούμενων νερών,  
 ωράρια λειτουργίας, εγκατάσταση  οργάνων  ελέγχου  της  ποιότητας  των  
 υγρών   αποβλήτων,   καυσίμων,  νερών,  πρώτων  και  βοηθητικών  υλών,  
 καθορισμό  μεθόδων,  συνθηκών  και   συχνοτήτων   δειγματοληψιών   και  
 αναλύσεων  παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα και ποσότητα των  
 χρησιμοποιούμενων καυσίμων, νερών, πρώτων και βοηθητικών  υλών,  υγρών  
 αποβλήτων,  όρους  και  προϋποθέσεις  συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης  
 ιλύων, μεθόδους τελικής διάθεσης  υγρών  αποβλήτων,  μήκος  υποβρύχιων  
 αγωγών και πρότυπα παραγωγικών διαδικασιών. 
 
   3.  Η  παράγραφος  3  του  άρθρου 8 εφαρμόζεται αναλόγως και για την  
 προστασία της ποιότητας των νερών. 
 
 
 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σχετική η Υ.Α. 55648/2210 (ΚΟΙΝΗ) της 29.4/13.5.91 (Β' 
               323), το άρθρο 1 της οποίας και ορίζει τα ακόλουθα: 
 "Με αυτήν την Υπουργική Απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων  
 του άρθρου 10 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του  Ν.  
 1650/86,  με  την  συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 18186/271/1988 Υπουργικής  
 Απόφασης, καθώς  και  η  συμμόρφωση  με  τις  οδηγίες  86/280/ΕΟΚ  του  
 Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "σχετικά με  
 τις  οριακές  τιμές  και  τους  ποιοτικούς  στόχους για τις απορρίψεις  
 ορισμένων  επικίνδυνων  ουσιών  που  υπάγονται  στον  κατάλογο  Ι  του  
 Παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ" και 88/347/ΕΟΚ του Συμβουλίου της  
 16ης  Ιουνίου  1988 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για την τροποποίηση του  
 παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά με  τις  οριακές  τιμές  
 και  τους  ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων  
 ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του Παραρτήματος της οδηγίας  76/ 
 464/ΕΟΚ"  που  έχουν  δημοσιευθεί  στην  Ελληνική  γλώσσα στην επίσημη  
 Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L. 181/16/4.7.1986) και (ΕΕ L.  
 158/35/25.6.1988) αντίστοιχα  και  ειδικότερα  με  τις  διατάξεις  που  
 αναφέρονται  στον  καθορισμό  μέτρων και περιορισμών για την προστασία  
 του  υδάτινου  περιβάλλοντος  από  τη  ρύπανση  που   προέρχεται   από  
 απορρίψεις  των  επικίνδυνων  ουσιών που αναφέρονται στο Παράρτημα του  
 άρθρου 6 της υπ' αριθμ. 73/1990 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου  (Α'  90)  
 για την αποτελεσματική προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος". 
 
 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετική η Υ.Α. 8243/1113 (ΚΟΙΝΗ) της 26.2/8.3.91 (Β'  
                  138), το άρθρο 1 της οποίας ορίζει τα ακόλουθα: 
  "Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων  
 8 (παρ. 2α) και 10 (παρ. 2) του Ν. 1650/86 και συγχρόνως η  εναρμόνιση  
 με  τις διατάξεις της υπ' αριθ.  87/217/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των  
 Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 19ης Μαρτίου 1987 "σχετικά  με  την  πρόληψη  
 και  την  μείωση  της  ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αμίαντο" που  
 έχει δημοσιευθεί στην  ελληνική  γλώσσα  στην  επίσημη  εφημερίδα  των  
 Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (L85  σελ.   40  της  28.3.1987),  ώστε με την  
 θέσπιση των κατάλληλων μέτρων, όρων και περιορισμών  να  περιορίζονται  
 οι  δυσμενείς  επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις εκπομπές αμιάντου και  
 να προστατεύεται αποτελεσματικά η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
                                  Αρθρο 11. 
 
                 Μέτρα για την προστασία του εδάφους. 



 
   1. Με κοινή απόφαση των  Υπουργών  Γεωργίας,  Υγείας,  Πρόνοιας  και  
 Κοινωνικών  Ασφαλίσεων,  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων  
 και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται τα  μέτρα  και  
 οι  τρόποι  προστασίας των εδαφών από τις φυσικές ζημιές και ιδίως από  
 διάβρωση, έλλειψη αερισμού, αποξήρανση, υπεργήρανση, καταστροφή δομής,  
 αλάτωση, αποκάλυψη δυσμενών οριζόντων, χημική εξάντληση, υπερλίπανση ή  
 ακατάλληλη λίπανση, προσθήκη τοξικών ουσιών από  τη  χρήση  λιπασμάτων  
 και  φυτοφαρμάκων,  για  τη  διατήρηση  και αύξηση της παραγωγικότητάς  
 τους. 
   2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών,  Υγείας  Πρόνοιας  και  
 Κοινωνικών  Ασφαλίσεων,  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων  
 και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα  από  εισήγηση  του  
 Υπουργείου   Περιβάλλοντος,   Χωροταξίας   και   Δημόσιων   Εργων  και  
 Βιομηχανίας,  Ενέργειας  και  Τεχνολογίας,  ύστερα  από  εισήγηση  του  
 Υπουργείου  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και γνώμη των  
 Ο.Τ.Α. καθορίζονται κατά περίπτωση οι χώροι οπου επιτρέπεται η  τελική  
 διάθεση  τοξικών  και  επικίνδυνων αποβλήτων και ιλύος. Με απόφαση του  
 οικείου νομάρχη,  ύστερα  από  γνώμη  των  Ο.Τ.Α.,  καθορίζονται  κατά  
 περίπτωση   οι   χώροι  όπου  επιτρέπεται  η  τελική  διάθεση  στερεών  
 αποβλήτων. Ειδικά, η διάθεση στερεών  αποβλήτων  από  μεταλλευτικές  ή  
 λατομικές δραστηριότητες μέσα στους μεταλλευτικούς ή λατομικούς χώρους  
 γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
   3.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Γεωργίας  και  Περιβάλλοντος,  
 Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να επιβάλλονται, κατά  περίπτωση,  
 η  χρήση  φυσικών λιπαντικών ουσιών ή μέσων για την προστασία ζώων και  
 φυτών από ασθένειες και  περιορισμοί  ή  απαγορεύσεις  στην  παραγωγή,  
 εισαγωγή  και  εμπορία  φυτοφαρμάκων  και  λιπασμάτων  που δημιουργούν  
 κίνδυνο ρύπανσης.  Με  όμοια  απόφαση  είναι  δυνατό  να  καθορίζονται  
 μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη διάθεση στη γεωργία της ιλύος που  
 προέρχεται από επεξεργασία αποβλήτων. 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχετική ΥΑ Η.Π.24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β΄/2006) 
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   Αρθρο 12. 
 
                           Στερεά απόβλητα. 
 
   1. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνεται με τρόπο ώστε: 
    α)  να  μη  δημιουργούνται κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον  
 και ενοχλήσεις από θόρυθο ή δυσοσμίες, 
    β) να μην προκαλείται  υποβάθμιση  στο  φυσικό  περιβάλλον  και  σε  
 χώρους   που   παρουσιάζουν   ιδιαίτερο  οικολογικό,  πολιτιστικό  και  
 αισθητικό ενδιαφέρον, 
    γ) να  εξοικονομούνται  πρώτες  ύλες  και  να  μπορεί  να  γίνει  η  
 μεγαλύτερη δυνατή επαναχρησιμοποίησή τους. 
 
   2.  Υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι οι  
 ΟΤΑ που μπορούν όμως να μη δέχονται τη  διαχείριση  στερεών  αποβλήτων  
 που  λόγω  της σύνθεσης, του ειδους ή της ποιότητας και ποσότητάς τους  



 δεν είναι δυνατό να διατεθούν μαζί με τα οικιακά. Στην περίπτωση  αυτή  
 υπόχρεοι  για  τη  διαχείριση  των στερεών αποβλήτων είναι τα φυσικά ή  
 νομικά πρόσωπα  από  τις  δραστηριότητες  των  οποίων  προέρχονται  τα  
 απόβλητα  ή  τρίτα πρόσωπα στα οποία μπορούν ν' αναθέτουν την εκτέλεση  
 των σχετικών εργασιών, μετά από άδεια  που  χορηγείται  και  στις  δύο  
 περιπτώσεις από τον οικείο νομάρχη. 
   Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων  
 Εργων  και  των  συναρμόδιων  Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών,  
 Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και  Γεωργίας  καθορίζονται  
 οι  όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας αυτής.  
 Προκειμένου  για  μεταλλευτικούς   ή   λατομικούς   χώρους,   υπόχρεοι  
 διαχείρισης  είναι  αυτοί  που  έχουν  το  δικαίωμα  εκμετάλλευσης του  
 ορυκτού στους χώρους αυτούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
   3. Η διαχείριση των  στερεών  αποβλήτων  σε  εθνικό  ή  περιφερειακό  
 επίπεδο  γίνεται  βάσει  σχεδιασμού  που  αποσκοπεί στη μελέτη και τον  
 καθορισμό  των  μεθόδων  διαχείρισης  καθώς  και  στη  χωροθέτηση  των  
 εγκαταστάσεων  διάθεσης  των  στερεών  αποβλήτων.  Κατά  το  σχεδιασμό  
 λαμβάνονται    υπόψη    οι    κοινωνικές,    οικονομικές,    τεχνικές,  
 περιβαλλοντικές και εν γένει οι ειδικές συνθήκες της περιοχής. 
   Με  την  ίδια απόφαση της παρ. 2 καθορίζονται οι αρμόδιοι φορείς για  
 την εκπόνηση του σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, οι όροι  
 και  η  διαδικασία  εκπόνησης  και  εφαρμογής  του   σε   εθνικό "ή  
περιφερειακό επίπεδο" [και περιφερειακό επίπεδο]. 
 
   ***η φράση "και περιφερειακό επίπεδο" αντικαταστάθηκε από τη φράση "ή  
περιφερειακό επίπεδο" με την παρ.10β)του άρθρου 33 του Ν.3164/2003 (ΦΕΚ Α΄  
176/02.07.2003)"Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή  
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις". 
 
   4.  Οι  υπόχρεοι  για  τη  διαχείριση  των  στερεών αποβλήτων φορείς  
 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 συντάσσουν σχέδιο  για  τον  τρόπο  
 λήψης  κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό των στερεών αποβλήτων, την  
 εφαρμογή μεθόδων για την ανακύκλωση και την επεξεργασία τους, τη  λήψη  
 από   αυτά  πρώτων  υλών  και  ενέργειας  και  για  κάθε  άλλη  μέθοδο  
 επαναχρησιμοποίησής τους. 
   Με την ίδια απόφαση της παρ. 2 καθορίζεται και το περιεχόμενο του εν  
 λόγω σχεδίου. 
 
   5. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη  στερεών  αποβλήτων  εντός  ή  
 εκτός  αστικών  περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. Ο κάτοχος  
 στερεών αποβλήτων τα παραδίδει στον υπόχρεο διαχείρισης σύμφωνα με την  
 παρ. 2. 
 
   6. Σε οποιονδήποτε παράγει ή  κατέχει  ή  και  διαχειρίζεται  στερεά  
 απόβλητα  που  λόγω  του  είδους,  της  σύνθεσης  ή  της ποιότητας και  
 ποσότητάς τους  είναι  ιδιαίτερα  επικίνδυνα  για  την  υγεία  και  το  
 περιβάλλον επιβάλλεται η τήρηση σχετικού βιβλίου. 
 
   7.  Παλαιά  μέσα  μεταφοράς  και μηχανήματα ή τμήματά τους που έχουν  
 εγκαταλειφθεί,  θεωρούνται  στερεά  απόβλητα  και   περιέχονται   στην  
 κυριότητα  του  οικείου  δήμου  ή  κοινότητας.  Η  διαδικασία  και  οι  
 προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως στερεών  αποβλήτων  καθορίζεται  με  
 απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  
 Δημόσιων Εργων. Με την επιφύλαξη των άρθρων 146 και 197-201 του Κώδικα  
 Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (ΝΔ 187/1973, ΦΕΚ 26)  πλοία,  πλοιάρια  και  
 πλωτά  γενικά ναυπηγήματα ως και τμήματά τους που έχουν εγκαταλειφθεί,  
 θεωρούνται στερεά απόβλητα και υπόκεινται  στη  ρύθμιση  του  παραπάνω  
 εδαφίου  της  παραγράφου  αυτής  είτε  βρίσκονται  στην  ξηρά είτε στη  
 θάλασσα. 
 
   8. Με κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  
 Δημόσιων  Εργων  και  του  κατά  περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να  
 απογορευθεί η εισαγωγή και  εμπορία  συσκευών  λειοτεμαχισμού  στερεών  



 αποβλήτων   (σκουπιδοφάγων)   για  την  αποτροπή  της  διατάραξης  της  
 λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος ή της σημαντικής φόρτισης των  
 εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή της ρύπανσης των νερών. 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχετική ΥΑ Η.Π.24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β΄/2006) 
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                             Αρθρο 13. 
                       Συσκευασία προϊόντων - 
                       Επιβάρυνση προϊόντων. 
                     Απόβλητα από μέσα μεταφοράς. 
 
   1. Με κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  
 Δημόσιων  Εργων  και  του  κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να  
 απαγορευθεί ή να  περιορισθεί  η  χρήση  ορισμένων  τύπων  συσκευασίας  
 προϊόντων,  εφόσον  λόγω  του  υλικού  κατασκευής,  του  όγκου  ή  της  
 ποσότητάς τους  είναι  αδύνατη  ή  ιδιαίτερα  δυσχερής  ή  δαπανηρή  η  
 εφαρμογή των γενικών αρχών και περιορισμών της παραγράφου 1 του άρθρου  
 12 και ιδίως η ανακύκλωσή τους. 
   Με  όμοια  απόφαση  μπορεί  να επιβάλλεται απαγόρευση της διαφήμισης  
 τέτοιων προϊόντων ή να τίθενται περιορισμοί για το υλικό και τα  λοιπά  
 χαρακτηριστικά της συσκευασίας καθώς επίσης και προθεσμία συμμόρφωσης. 
 
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετική η Υ.Α. 31784/954 (ΕΣ-ΕΘΝ.ΟΙΚ) της 21.3/6.4.90 
     (Β' 251), στο άρθρο 1 της οποίας ορίζεται ότι: 
  "Με αυτή την Υπουργική απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή των  διατάξεων  
 του  άρθρου  13  (παρ. 1) του Ν. 1650/86 καθώς και η συμμόρφωση με τις  
 διατάξεις  της  οδηγίας  85/339/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  των   Ευρωπαϊκων  
 Κοινοτήτων  της 27ης Ιουνίου 1985 "Για τις συσκευασίες υγρών τροφίμων"  
 που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη  Εφημερίδα  των  
 Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (ΕΕ  L 176/18/6.7.85), ώστε να περιορισθούν οι  
 δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις συσκευσίες υγρών  τροφίμων  
 στον  τομέα  της  παραγωγής, της εμπορίας, της χρήσης, της ανακύκλωσης  
 και της επαναπλήρωσής τους καθώς  και  στον  τομέα  της  διάθεσης  των  
 μεταχειρισμένων   συσκευασιών   και   να   προωθηθεί  η  ελάττωση  της  
 κατανάλωσης ενέργειας και πρώτων υλών". 
 
   2.  Με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται  ύστερα από πρόταση του  
 Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων  Εργων  και  του  κατά  
 περίπτωση  αρμόδιου  υπουργού  είναι  δυνατό να επιβαρυνθούν με ειδικό  
 τέλος επιχειρήσεις του παράγουν και εισάγουν  προϊόντα  που  προκαλούν  
 ιδιαίτερα  προβλήματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων τους και ιδίως  
 ανακύκλωσης,  προκειμένου  να  καλυφθούν  τα  έξοδα   κατασκευής   και  
 λειτουργίας   συγκεκριμένων   έργων   ή  προγραμμάτων  προστασίας  του  
 περιβάλλοντος  που  εκτελούνται  από  τους  Ο.Τ.Α.   Το   τέλος   αυτό  
 καθορίζεται  ανάλογα  με  το  μέγεθος,  το  ρυπαντικό  φορτίο  και την  
 ποσότητα των αποβλήτων του έργου ή της δραστηριότητας και  περιέρχεται  
 στους  Ο.Τ.Α. για μελέτες και έργα διάθεσης ειδικών στερεών αποβλήτων.  
 Η διαδικασία είσπραξης του τέλους αυτού και απόδοσή τους  στον  Ο.Τ.Α.  
 καθορίζεται με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα. 
 
   3.   Με   κοινή   απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  Περιβάλλοντος,  
 Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού  
 ρυθμίζονται οι  τρόποι  διαχείρισης  στερεών  αποβλήτων  από  τα  μέσα  



 συγκοινωνιών και μεταφοράς. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            Αρθρο 14. 
 
                     Προστασία από το θόρυβο. 
 
   1.  Με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται  ύστερα από πρόταση των  
 Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων,  Περιβάλλοντος,  
 Χωροταξίας  και  Δημόσιων Εργων, καθορίζονται οι οριακές τιμές στάθμης  
 θορύβου και δονήσεων στους χώρους κατοικίας ή συνάθροισης  κοινού  και  
 τα  όρια  φόρτου  θορύβου  σε  αντιθορυβικές  ζώνες  με  κριτήριο  τον  
 περιορισμό της ενόχλησης και κατ' επέκταση την προστασία  της  υγείας,  
 καθώς και οι τρόποι μέτρησής τους. 
 
   2.  Με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  
 Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου  υπουργού  καθορίζονται  
 περιορισμοί  στην  παραγωγή,  εισαγωγή,  εμπορία και χρήση κάθε είδους  
 οχημάτων, μηχανημάτων ή οργάνων που κατά τη λειτουργία τους  προκαλούν  
 ηχητική  ενόχληση  ή που έχουν προορισμό την παραγωγή του ήχου. Με τις  
 αποφάσεις αυτές μπορεί να ορίζονται ιδίως  οι  οριακές  τιμές  στάθμης  
 θορύβου  και δονήσεων, οι τρόποι μέτρησής τους, η διαδικασία έγκρισης,  
 οι όροι ή και η πλήρης απαγόρευση παραγωγής, εισαγωγής,  εμπορίας  και  
 χρήσης ή λειτουργίας. 
   Με  όμοια  απόφαση  μπορεί  να  εξαιρούνται  από  τις  ρυθμίσεις της  
 απόφασης του προηγούμενου εδαφίου οχήματα, μηχανήματα ή όργανα για την  
 εκτέλεση μεγάλων ή ειδικών έργων. 
   Τέλος με όμοια απόφαση λαμβάνονται μέτρα καταπολέμησης του θορύβου ή  
 των δονήσεων και από τα οχήματα και μηχανήματα που έχουν ήδη  εισαχθεί  
 ή κατασκευασθεί στην Ελλάδα και λειτουργούν κατά το χρόνο επιβολής των  
 περιορισμών. 
 
   3.  Με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος  Χωροταξίας και  
 Δημόσιων Εργων  και  του  Υπουργού  Εμπορίου  μπορεί  να  επιβάλλονται  
 προδιαγραφές  ποιότητας  για την παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία υλικών  
 και εξαρτημάτων που προορίζονται για την καταπολέμηση  του  θορύθου  ή  
 των δονήσεων και να απαγορευθεί η κυκλοφορία τους, αν δεν τηρούνται οι  
 παραπάνω προδιαγραφές. 
 
   4.   Εργα  και  δραστηριότητες  που  προκαλούν  θόρυβο  είνα  ιδίως:  
 βιομηχανικές    και    βιοτεχνικές,    λατομικές    ή    μεταλλευτικές  
 δραστηριότητες,   εργοτάξια,  εργαστήρια,  κάθε  είδους  μηχανολογικές  
 εγκαταστάσεις,   αθλητικοί   χώροι,   κέντρα   διασκέδασης,    θέατρα,  
 κινηματογράφοι  και  χώροι ψυχαγωγίας. Τα υφιστάμενα ή νέα έργα και οι  
 δραστηριότητες  της  παραγράφου  αυτής  κατατάσσονται  σε   κατηγορίες  
 σύμφωνα με το άρθρο 3. 
 
   5.  Με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  
 Δημόσιων Εργων και του κατά  περίπτωση  αρμόδιου  υπουργού  μπορεί  να  
 επιβάλλονται  περιορισμοί  και  μέτρα  προστασίας  στα  έργα  και στις  
 δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου, που  περιλαμβάνουν  ιδίως:  
 οριακή τιμή στάθμης θορύβου στο περιβάλλον που επηρεάζεται από τα έργα  
 ή  τις  δραστηριότητες, τρόπο μέτρησής του, τεχνικά μέτρα μείωσης ήχου  
 και  δονήσεων  -  μεθόδους  μέτρησης   της   απόδοσής   τους,   ωράρια  
 λειτουργίας,  εγκατάσταση  οργάνων  παρακολούθησης της στάθμης θορύβου  
 και ελάχιστες αποστάσεις από κατοικίες ή χώρους συνάθροισης κοινού. 



 
   6.  Με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  
 Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου  υπουργού,  ύστερα  από  
 εισήγηση  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  ή  της  αρμόδιας  υπηρεσίας του  
 Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και γνώμη  του  
 νομαρχιακού  συμβουλίου, είναι δυνατό να ορίζονται αντιθορυβικές ζώνες  
 γύρω από υφιστάμενες ή νέες περιοχές βιομηχανικών εγκαταστάσεων,  γύρω  
 ή  κατά  μήκος  χώρων  όπου  κινούνται  μέσα  μεταφοράς, ιδίως δρόμων,  
 λιμανιών, αεροδρομίων, γύρω από  αρχαιολογικούς  χώρους  ή  ιστορικούς  
 χώρους  και  τοπία  η γύρω από χώρους κατοικίας, ανάπαυσης, νοσηλείας,  
 εκπαίδευσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
   Η παραπάνω απόφαση καθορίζει επίσης τα γεωγραφικά όρια της ζώνης, τα  
 αντιθορυθικά μέτρα  που  πρέπει  να  ληφθούν,  ώστε  να  τηρούνται  οι  
 επιτρεπόμενοι   φόρτοι  θορύβου  όπως  καθορίζονται  με  τα  προεδρικά  
 διατάγματα της παρ. 1, τους υπόχρεους εφαρμογής των  μέτρων,  κριτήρια  
 χωροθέτησης   νέων   εγκαταστάσεων   ή   δραστηριοτήτων,   όρους   και  
 προϋποθέσεις περαιτέρω  ανάπτυξης  άλλων  δραστηριοτήτων  προϋποθέσεις  
 περαιτέρω  ανάπτυξης  άλλων δραστηριοτήτων μέσα στην αντιθορυβική ζώνη  
 και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με τον προορισμό της ζώνης. 
   Η  απόφαση  αυτή  βασίζεται  σε  ειδική  μελέτη,   της   οποίας   οι  
 προδιαγραφές  καθορίζονται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  
 Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Η εκπόνηση της μελέτης γίνεται  από  το  
 Υπουργείο  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και Δημόσιων Εργων ή άλλο φορέα  
 του δημόσιου τομέα ή από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. 
 
 
 
 
 
| 





 
Ν 2947/2001 / Α-228 Ολυμπιακή Φιλοξενία Ολυμπιακά Εργα κλπ διατάξεις  ,  
   
 
 
   ΦΕΚ Α'228 9.10.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2947 
   Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, 'Εργων Ολυμπιακής  
   Υποδομής και άλλες διατάξεις   
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                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                     ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
 
                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
                     ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
                     ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 
                              Αρθρο 1 
 
               Θέματα Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων       
 
  1. Στο άρθρο 2 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α), όπως ισχύει σήμερα, 
επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
 
  α. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 καταργείται και οι περιπτώσεις στ' 
και ζ' αναριθμούνται ως περιπτώσεις ε' και στ'. 
 
  β. Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 1, όπως 
αναριθμείται με το νόμο αυτόν, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "Στον Αγιο Κοσμά και την ευρύτερη περιοχή του, περιοχή υποδοχής του 
Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοιας και των έργων υποστήριξής του." 
 
  γ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2, μετά τις λέξεις "Κλειστό 
Γυμναστήριο Περιστερίου", προστίθενται οι λέξεις "στις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις του Γυμναστικού Συλλόγου "Εθνικός"." 
 
  δ. Το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 2 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση Ολυμπιακών 
αθλητικών και συνοδευτικών εγκαταστάσεων σε γήπεδα που βρίσκονται σε 
περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών 
κάτω των 2.000 κατοίκων, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, μετά από αίτηση του κατά 
περίπτωση αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση του έργου και γνώμη του 
Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος." 
 
  ε. Μετά την περίπτωση ε' της παραγράφου 2 προστίθεται περίπτωση στ' 
ως εξής: 
 



  "στ. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 επιτρέπεται η 
τοποθέτηση προσωρινών εγκαταστάσεων στην περιοχή Μετόχι της Πάρνηθας, 
στην περιοχή της Πλατείας Δημαρχείου Αθήνας και στην ευρύτερη περιοχή 
της Πλαζ Βουλιαγμένης. Για την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων αυτών 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5του νόμου 
αυτού." 
 
  στ. Οι πινακίδες "Αθήνα - Ελευσίνα 2", "Αθήνα - Πειραιάς 2" και 
"Αθήνα -Κορωπί 3" του διαγράμματος 1: 25.000 που συνοδεύει το άρθρο 
αυτό, αντικαθίστανται με νέες πινακίδες που έχουν θεωρηθεί από τον 
Προϊστάμενο του Οργανισμού Αθήνας και στις οποίες απεικονίζονται και οι 
παραπάνω ρυθμίσεις. 
 
  2. α. Στο δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως γ'της παραγράφου 1 του 
άρθρου 3 του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει σήμερα η φράση "Το μέγιστο 
ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% στην περιοχή του 
Φαληρικού 'Ορμου" αντικαθίσταται με τη φράση "Το μέγιστο ποσοστό 
κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% στην ευρύτερη περιοχή του 
Φαληρικού 'Ορμου". 
 
  β. Στο πέμπτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
του Ν. 2730/1999, όπως ισχύει σήμερα, η φράση "Για την περιοχή του 
Φαληρικού 'Ορμου, ο μέσος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 0,03 "αντικαθίσταται με τη φράση "Για την ευρύτερη περιοχή του 
Φαληρικού'Ορμου, ο μέσος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 0,05". 
 
  3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 2730/1999 
προστίθενται τα εξής: 
 
  "Με τα προεδρικά διατάγματα των προηγούμενων παραγράφων μπορεί επίσης 
να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές 
μελέτες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 
17.7/16.8.1923, εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για το 
σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων 
του παρόντος άρθρου. 
 
  Στις περιπτώσεις αυτές η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών 
διαταγμάτων έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις 
διατάξεις του Ν.Δ. 17.7/ 16.8.1923." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
                             Αρθρο 2 
 
                    Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας            
 
  1. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγωνωντου 2004 κα θορίζονται οι 
ακόλουθες περιοχές υποδοχής εγκαταστά σεων φιλοξενίας εκπροσώπων Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) (χωριά τύπου) και προσωπικού ασφαλείας, 
όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και απεικονίζονται στο 
διάγραμμα υπό κλίμακα 1 :25.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του 
Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε 
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως: 
 
  α. Οι περιοχές των καταλυμάτων του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας, του 



Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (Δ' και 
Ε' Παιδικές Εξοχές), του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Παιδικές 
Κατασκηνώσεις Οίκου Ναύτη), των Προσκόπων και του Δήμου Αθηναίων στον 
Αγιο Ανδρέα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής. Στις παραπάνω περιοχές 
επιτρέπεται η επισκευή, μετασκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 
μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων 
έργων υποδομής. Εφόσον απαιτηθεί η ανέγερση νέων μόνιμων κτιριακών 
εγκαταστάσεων ή η επέκταση των υφισταμένων, ο συνολικός συντελεστής 
δόμησης για καθεμιά από τις προαναφερόμενες εκτάσεις δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 0,3 και το συνολικό ποσοστό κάλυψης το 15%, αντίστοιχα. 
Οι περιοχές αυτές, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα 
λειτουργήσουν ως οργανωμένα θέρετρα και χώροι αναψυχής για τις ανάγκες 
των οικείων φορέων. 
 
  β. 'Εκταση 80 στρεμμάτων στο χώρο του στρατοπέδου Παπαστάθη στο Δήμο 
Αχαρνών Αττικής. Ο συντελεστής δόμησης-για το σύνολο των οικοδομήσιμων 
χώρων της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1. Το ποσοστό 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων πρέπει να ανέρχεται σε 40% 
τουλάχιστον στο σύνολο της έκτασης. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των 
Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων 
πολεοδομικού κέντρου. 
 
  γ. 'Εκταση στην περιοχή της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. 
Ο συντελεστής δόμησης της έκτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,3 και 
το ποσοστό κάλυψης το 30%. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση των 
Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων 
εκπαίδευσης και ως χώρος εγκατάστασης διοικητικών υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
  (δ. Εκτάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου Αμαρουσίου, ιδιοκτησίας του Ο.Ε.Κ. 
και ιδιοκτησίας ιδιωτών στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. 
 "Ο μέσος συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων 
των παραπάνω εκτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 και ο συντελεστής 
δόμησης κάθε οικοδομικού τετραγώνου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβαίνει το 2." 
  Το ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 
πρέπει να ανέρχεται σε 40% τουλάχιστον στο σύνολο των παραπάνω 
εκτάσεων. 
  "Στο ανωτέρω ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δεν 
προσμετράται η έκταση που περιλαμβάνεται στην καθορισμένη ζώνη του 
ρέματος." 
Η περιοχή του Ο.Ε.Κ., μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, 
θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων πολεοδομικού κέντρου, ενώ οι 
υπόλοιπες περιοχές ως χώροι αμιγούς κατοικίας). 
 
*** Η περ. δ',η οποία είχε τροποποιηθεί με την παρ.2β άρθρ.11         
    Ν.3010/2002,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.4 άρθρ.6 Ν.3207/2003, 
    ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.2α άρθρ.11 Ν.3010/2002,ορίζετο ότι: 
"2α. Το διάγραμμα 1 :25.000 που συνοδεύει την περίπτωση δ' της παρ. 1 
του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α') αντικαθίσταται με νέο 
διάγραμμα όμοιας κλίμακας που έχει θεωρηθεί από τον προϊστάμενο του 
Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας με την από 26.2.2002 πράξη του 
και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα 
νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως". 
 
  ε. 'Εκταση του Ο.Τ.Ε. στο Δήμο Παλλήνης Αττικής. Ο συντελεστής 
δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων της έκτασης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 0,8. Το ποσοστό πρασίνου και κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων πρέπει να ανέρχεται σε 60% τουλάχιστον στο σύνολο της έκτασης. 
Στο παραπάνω ποσοστό συνυπολογίζεται και το εσωτερικό δίκτυο οδών και 



πλατειών των οικοδομικών τετραγώνων. Η περιοχή αυτή, μετά την τέλεση 
των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής χρήσεων 
γενικής κατοικίας. Εφόσον ο συντελεστής δόμησης που θα πραγματοποιηθεί 
υπερβαίνει το 0,7, ο Ο.Τ.Ε. ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα οφείλει να 
καταβάλει στον οικείο Δήμο ή να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων για λογαριασμό του, ποσό δραχμών ίσο προς το 10% της 
αντικειμενικής αξίας του πέραν του 0,7 πραγματοποιούμενου συντελεστή 
δόμησης. Το ποσό αυτό εγγράφεται υπό ίδιο κωδικό αριθμό στον 
προϋπολογισμό του οικείου Δήμου και διατίθεται αποκλειστικά για την 
κάλυψη πολεοδομικών αναγκών και για την εκτέλεση κοινόχρηστων και 
κοινωφελών έργων και έργων αναβάθμισης του περιβάλλοντος στην εδαφική 
περιφέρεια του παραπάνω Ο.Τ.Α.. Η καταβολή του ποσού αυτού αποτελεί 
προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας οικοδομής. 
 
  στ. Η έκταση των εγκαταστάσεων της Σχολής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα 
του Δήμου Αχαρνών Αττικής. Στην έκταση αυτή επιτρέπεται η επισκευή, 
μετασκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μόνιμων κτιριακών 
εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής. 
Εφόσον απαιτηθεί η ανέγερση νέων μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων ή η 
επέκταση των υφισταμένων, ο συνολικός συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 0,3 και το ποσοστό κάλυψης το 20%. Η περιοχή αυτή, μετά 
την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής 
εκπαιδευτικών λειτουργιών και λοιπών εγκαταστάσεων του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης. 
 
  ζ. Δύο εκτάσεις του Ο.Λ.Π. στο χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένος 
Πειραιά και στις θέσεις Παλατάκι και Ακτή Βασιλειάδη, αντίστοιχα. Ο 
συντελεστής δόμησης για καθεμία από τις παραπάνω εκτάσεις δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 1,2 και το ποσοστό κάλυψης το 50%. Στις περιοχές αυ- τές 
επιτρέπεται η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 
ειδικής τουριστικής υποδομής, μετά από έγκριση των περιβαλλοντικών τους 
όρων και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που 
καθορίζονται με τις εγκριτικές αποφάσεις της επόμενης παραγράφου, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων των αναγκαστικών νόμων 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α'), 
1559/1950 (ΦΕΚ252 Α') και του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ40Α'). 
 
  η. 'Εκταση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Ξενοδοχείο Ταμείου 
Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού) στην περιοχή Ν. 
Φαλήρου του Δήμου Πειραιά. Στην παραπάνω έκταση επιτρέπεται η επισκευή, 
μετασκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μόνιμων κτιριακών 
εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής. 
 
  2. α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που 
εκδίδονται ύστερα από πρόταση των φορέων της προηγούμενης παραγράφου ή 
του έλκοντος εξ αυτών δικαιώματα και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, οριοθετούνται σε χάρτη κλίμακας 
1 :5.000 οι παραπάνω περιοχές και καθορίζονται και εγκρίνονται 
ειδικότερα οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, οι 
τυχόν ειδικότερες χρήσεις γης και οι τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις και 
υποχρεώσεις, η γενική διάταξη των σχετικών εγκαταστάσεων και των 
συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων, καθώς και τα προβλεπόμενα δίκτυα 
υποδομής. 
 
   
"β. Ειδικά για τις περιπτώσεις β', δ' και ε' της προηγούμενης 
παραγράφου, με τις αποφάσεις αυτές εγκρίνεται επιπλέον ή τροποποιείται 
και το ρυμοτομικό σχέδιο των παραπάνω περιοχών." 
 
*** Το πρώτο εδάφιο της περ. β αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2δ άρθρ.11         
Ν.3010/2002,ΦΕΚ Α 91/25.4.2002. 
 
  Στις περιπτώσεις αυτές, η υποβολή της πρότασης έχει τα αποτελέσματα 



παραίτησης των δικαιούχων από την κυριότητα, νομή και κατοχή των 
εκτάσεων που καθορίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι από το ρυμοτομικό 
σχέδιο. Κατά τα λοιπά, η δημοσίευση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων 
έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 
17.7./16.8.1923 (ΦΕΚ 228 Α). Η εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων γίνεται 
με πρωτοβουλία και ευθύνη των οικείων φορέων, οι οποίοι, για το σκοπό 
αυτόν, προβαίνουν στην εκτέλεση των έργων διαμόρφωσης του χώρου, καθώς 
και στην εκτέλεση των έργων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στις 
εγκριτικές αποφάσεις της παρούσας παραγράφου. Διατάξεις που προβλέπουν 
την υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα δεν έχουν εφαρμογή στις 
περιπτώσεις πολεοδόμησης με βάση την παράγραφο αυτή. 
 
  γ. Αν η πρόταση υποβάλλεται από πρόσωπο στο οποίο δεν ανήκει η 
κυριότητα της έκτασης, υπογράφεται υποχρεωτικώς και από τον κύριο 
αυτής. 
 
  δ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κίνηση της σχετικής διαδικασίας 
είναι η συνυποβολή, μαζί με την πρόταση του οικείου φορέα, αντιγράφου 
συμβολαίου ή άλλης εγγράφου συμφωνίας, που έχει συναφθεί μεταξύ αυτού 
και της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων- Αθήνα 2004 Α.Ε., από 
την οποία να προκύπτει ότι ο προς ρύθμιση χώρος πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες φιλοξενίας εκπροσώπων Μ.Μ.Ε. ή 
προσωπικού ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή νων Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 
Η κατασκευή των παραπάνω εγκαταστάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 
βραδύτερο μέχρι της 30ής Απριλίου 2004. Για το σκοπό αυτόν, στη σχετική 
συμφωνία περιέχονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που 
εξασφαλίζουν την τήρηση της προθεσμίας αυτής, ο τρόπος παρακολούθησης 
του χρονοδιαγράμματος του έργου, οι παρεχόμενες ασφάλειες και εγγυήσεις 
και οι τυχόν τμηματικές και συνολικές ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται 
σε περίπτωση υπερημερίας του φορέα εκτέλεσης του έργου, καθώς και κάθε 
άλλη σχετική λεmομέρεια. 
 
  ε. Οι διατάξεις του από 5/13.2.1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 707 
Δ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 14 
του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α), όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, 
και οι διατάξεις των άρθρων 4 έως και 7 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α), 
όπως εκάστοτε ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές που 
οργανώνονται οικιστικά σύμφωνα μετο άρθρο αυτό. 
 
  
3.α. Οι οικοδομικές άδειες για τις μόνιμες κτιριακές εγκαταστάσεις, που  
θα ανεγερθούν στις περιοχές της παραγράφου 1, χορηγούνται σύμφωνα με τη  
διαδικασία και από την υπηρεσία που ορίζεται στην παρ. 1 περίmωση β' του  
άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως αντικαθίσταται με το νόμο αυτόν, ύστερα  
από αίτηση του κυρίου της έκτασης ή του έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα 
"και αφορούν και τις κατά περίπτωση καθοριζόμενες μεταολυμπιακές χρήσεις  
των κτιριακών εγκαταστάσεων." 
 
*** Η εντός " " φράση προστέθηκε  με την παρ.6 άρθρ.82 Ν.3057/2002,ΦΕΚ   
    Α 239/10.10.2002. 
 
 
 "Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για την έκδοση  
οικοδομικών αδειών για την ανέγερση νέων οικιστικών συγκροτημάτων και εν  
γένει κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη φιλοξενία της  
Ολυμπιακής οικογένειας ή των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή  
των επίσημων χορηγών της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004, εκτός ξενοδοχείων.  
Στις περιπτώσεις αυτές η υποβολή του φακέλου συνοδεύεται από βεβαίωση  
της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 ως προς την καταλληλότητα της αιτούμενης  
θέσης για την Ολυμπιακή χρήση, τη συμβατότητα της εγκατάστασης με τις  
προδια γραφές της Ολυμπιακής φιλοξενίας που καθορίζονται α πό τη Διεθνή  
Ολυμπιακή Επιτροπή, τη δυνατότητα έγκαιρης ολοκλήρωσης των σχετικών  
εργασιών για τις ανάγκες τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς  



και τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη ή του  
έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα και της Α.Ε. Ο.Ε.Ο.Α. ΑΘΗΝΑ 2004 για τη  
χρησιμοποίηση της αιτούμενης εγκατάστασης για τις ανάγκες της Ολυμπιακής  
φιλοξενίας." 
 
*** Το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.6  
άρθρ.82 Ν.3057/2002,ΦΕΚ  Α 239/10.10.2002. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5 άρθρ.9 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003 
    ορίζεται ότι: 
5. Για τυχόν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις ή ενημερώσεις της οικοδομικής  
άδειας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου(*** Νέου Μουσείου Ακρόπολης),  
αρμόδια είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του  
άρθρου 2 του Ν. 2947/2001. 
 
 
  β. Σε όλες τις περιοχές της παραγράφου 1 επιτρέπεται η τοποθέτηση 
προσωρινών κατασκευών (λυομένων ή μεταφερομένων), καθώς και η 
εγκατάσταση βασικών δικτύων τοποθετημένων με ήπιες (αντιστρεπτές) 
μεθόδους κατασκευής. Για την τοποθέτηση των παραπάνω κατασκευών, αντί 
της απαιτούμενης για τις μόνιμες εγκαταστάσεις οικοδομικής άδειας, 
απαιτείται έγκριση εργασιών που χορηγείται από την υπηρεσία που 
ορίζεται στην παρ. 1 περίπτωση β' του άρθρου 5 του Ν. 2730/ 1999, όπως 
τροποποιείται με το νόμο αυτόν. Στην εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι 
απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν οι κατασκευές 
αυτές, καθώς και ο χρόνος διατηρήσεώς τους, ο οποίος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. 
 "Οι αρμοδιότητες που καθορίζονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της  
   περιπτώσεως αυτής ασκούνται μέχρι 31.3.2005." 
 
*** Το εντός¨" " εδάφιο προστέθηκε  με την παρ.6 άρθρ.82 Ν.3057/2002,ΦΕΚ   
    Α 239/10.10.2002. 
 
  γ. Οι διατάξεις της προηγούμενης περιπτώσεως έχουν εφαρμογή και για 
την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών και δικτύων προσωρινού χαρακτήρα 
σε ακίνητα που βρίσκονται σε άλλες περιοχές του Ν. Αττικής και τα οποία 
θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας εν όψει των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 
 
 
 "4. 'Εκταση του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. στο χώρο της χερσαίας  
ζώνης  
λιμένα Ελευσίνας -όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 
1: 1 000 που επισυνάπτεται -στη θέση Καλυμπάκι εντάσσεται και χωροθετείται ως  
περιοχή υποδομής έργων Ολυμπιακής υποδομής για την κατασκευή των αναγκαίων  
εγκαταστάσεων και λοιπών έργων υποστήριξης της Επισκευαστικής Βάσης (κτίρια - 
υπόστεγα) πλωτών και χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος, σύμφωνα με την  
Εγκριτική Απόφαση υπ' αριθμ.: 8221.Τ 03/02/2004/29.4.2004 της Γενικής  
Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής  
Ναυτιλίας και κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του  
Ν. 2987/2002 (ΦΕΚ 27 Α)." 
 
*** Η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.12 άρθρ.10 Ν.3254/2004,ΦΕΚ Α 137/22.7.2004. 
  
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με τις παρ.2 και 3 άρθρου άρθρου 19 Ν.3467/2006, ΦΕΚ Α  
128/21.6.2006,ορίζεται ότι:  
1. Κτηριακές εγκαταστάσεις και κατασκευές που ανεγέρθηκαν ή τοποθετήθηκαν  
μέχρι 31.12.2004 στις περιο χές των καταλυμάτων των Υπουργείων Δημόσιας  
Τάξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Δ΄ και Ε΄ Παιδικές Εξοχές), Εθνικής  
Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στον �γιο Ανδρέα  
του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής και των οποίων η χρήση παραχωρήθηκε με σύμβαση  
στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004, για τις ανάγκες φιλο  
ξενίας εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και του προσωπικού  



ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, σύμφωνα με τις  
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α΄), διατηρούνται κατά  
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Οι οικοδομικές άδειες των κτηριακών  
εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται με απόφαση του Γενικού  
Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και σύμφωνη γνώμη του Ρυθμιστικού Σχεδίου  
Αθήνας και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαγορεύσεις, υποχρεώσεις  
και απαιτήσεις ασφάλειας και αισθητικής που πρέπει να πληρούν, καθώς και το  
χρόνο διατήρησής τους. 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
                             Αρθρο 3 
 
                  Χωροθέτηση έργων ηλεκτροδότησης      
 
  1. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 χωροθετούνται τα 
ακόλουθα έργα ηλεκτροδότησης στην Αττική, όπως αυτά αναλυτικά 
αναφέρονται κατωτέρω και απεικονίζονται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 
1:50.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού 
Σχεδίου Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με 
το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 
 
  1. Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως 400/150 KV Αργυρούπολης. 
 
  2. Εναέρια γραμμή 400 KV Λαυρίου -Αργυρούπολης. 
 
  3. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Αμαρουσίου και τροφοδοτικές του γραμμές 
από τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως Αγ. Στεφάνου και Παλλήνης. 
 
  4. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Ελληνικού και τροφοδοτικές του γραμμές 
από τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως Αργυρούπολης και τον Υποσταθμό Βάρης. 
 
  5. Υποσταθμός 150/20 ΚΥ Αργυρούπολης. 
 
  6. Υποσταθμός 150/20 KV στο Καλλιστήρι Ασπροπύργου και οι 
τροφοδοτικές του γραμμές από Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως Κουμουνδούρου. 
 
  7. Υποσταθμός 150/20 KV Ολυμπιακού Χωριού. 
 
  8. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Φαληρικού Δέλτα και οι τροφοδοτικές του 
γραμμές από Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως Αργυρούπολης και το Κέντρο 
Διανομής Καλλιθέας. 
 
  9. Κέντρο Διανομής 150/20 KV  "Κορυδαλλού" και τροφοδοτικές του γραμμές  
από  
Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως Κουμουνδούρου και Υποσταθμό Ρουφ. 
 
*** Η λέξη "Νίκαιας" του στοιχ.9 αντικαταστάθηκε με την λέξη "Κορυδαλλού" 
    ως άνω με την παρ.2 δ' άρθρ.7 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
  10. Κέντρο Διανομής 150/20 KV Βριλησσίων και τροφοδοτικές του 
γραμμές από τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως Αγ. Στεφάνου και Παλλήνης. 
 
  2. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων του παρόντος άρθρου 
γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β' της 



παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2730/1999. 'Οπου στις διατάξεις της ανωτέρω 
περιπτώσεως αναφέρεται η Γ.Γ.Α., νοείται αντίστοιχα η αρμό δια υπηρεσία 
της Δημόσιας Επιχείρησης Hλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.). 
 
  3. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 13 του Ν. 2730/1999, όπως 
τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και για την κατασκευή 
των έργων του άρθρου αυτού. 
 
  4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για την ανέγερση των εγκαταστάσεων 
του παρόντος άρθρου σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 
κατοίκων και οικισμών προ του 1923, καθορίζονται με αποφάσεις του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, μετά από αίτηση 
της Δ.Ε.Η. και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλαντος. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
                             Αρθρο 4 
 
             Χωροθέτηση οδικών αξόνων στις Ολυμπιακές Πόλεις         
 
  1. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 , στις τέσσερις 
Ολυμπιακές πόλεις (Βόλος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) χωροθετούνται 
τα παρακάτω οδικά έργα, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω και 
απεικονίζονται στα διαγράμματα υπό κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκαν από 
τον Προϊστάμενο της Δ.Μ.Ε.Ο. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων 'Εργων και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση 
δημοσιεύονται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 
 
  1) Περιφερειακός Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου από Α/Κ Λαρίσης 
έως Αγριά και συνδέσεις Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου. 
 
  2) Πεταλοειδής οδός πόλεως Ηρακλείου και επέκταση προς τη Λεωφόρο 
Κνωσού. 
 
  3) Ανισόπεδος κόμβος μεταξύ των οδών   Δημοκρατίας, Πεταλοειδούς και 
Εθνικής Αντιστάσεως και ανάπλαση Λεωφόρου Κνωσού μέχρι Βενιζέλειο 
Νοσοκομείο. 
 
  4) Δυτική περιμετρική οδός του Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου και 
σύνδεση με Παλιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.). 
 
  5) Δυτική παραλιακή Λεωφόρος πόλεως Ηρακλείου. 
 
  6) Ανισόπεδος κόμβος Γιόφυρου Ηρακλείου και συνδέσεις. 
 
  7) Ανάπλαση - βελτίωση Δυτικής εισόδου πόλεως Ηρακλείου και συνδέσεις 
με οδικό δίκτυο.. 
 
  8) Σύνδεση αεροδρομίου Θεσσαλονίκης με οδό Θεσσαλονίκης - Ν.Μουδανιών. 
 
  9) Διαπλάτυνση οδού Λαγκαδά από το Στρατόπεδο "Παύλου Μελά" 
Θεσσαλονίκης έως τον κόμβο εσωτερικής περιφερειακής οδού. 
 
  10) Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου από κόμβο Κ13 (Φοίνικας) 
έως κόμβο Αεροδρομίου και συνδετήριες οδοί Πόντου και Μαρίνου Αντύπα. 



 
  11) Περιμετρικές οδοί Εθνικού Σταδίου Πατρών (οδοί Ρίτσου και 
Σεφέρη). 
 
  12) Αρτηρία εισόδου Πατρών από κόμβο Κ4 της περιμετρικής οδού Πατρών 
έως το λιμάνι Πάτρας με κάλυψη χειμάρρου Διακονιάρη. 
 
  13) Αναβάθμιση και βελτίωση οδού, Εθνικό Στάδιο  Κλάους 
 
  14) Παράκαμψη Αρχαίας Ολυμπίας. 
 
  2. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 13 του Ν. 2730/1999, όπως 
τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται και για την κατασκευή 
των παραπάνω έργων, καθώς και για τα έργα επέκτασης του αεροδρομίου της 
Νέας Αγχιάλου, όπως αυτό απεικονίζεται σε διάγραμμα υπό κλίμακα 
1:25.000 που θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, και του οποίου αντίτυπο σε 
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
                             Αρθρο 5 
 
             'Εκδοση οικοδομικών αδειών για τις Ολυμπιακές       
                       κτιριακές εγκαταστόσεις 
 
  1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "β. Για την κατασκευή των μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων που 
περιλαμβάνονται στα Ολυμπιακά έργα της παραγράφου 1 και στην περίπτωση 
ε' της παραγράφου 2 του άρθρου, 2 του νόμου αυτού, όπως αυτές εκάστοτε 
ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι 
οικοδομικές άδειες των εγκαταστάσεων αυτών χορηγούνται από την Ειδική 
Υπηρεσία Δημοσίων 'Εργων "Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Ε. 2004" του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, που συγκροτήθηκε με το 
υπ' αρ. 158/2000 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 139Α), όπως αυτό ισχύει, μέσα 
σε εξήντα (60) ημέρες από τότε που υποβάλλεται σε αυτήν πλήρης φάκελος 
για έκδοση της άδειας. Στην αρμοδιότητα της παραπάνω υπηρεσίας ανήκει 
επίσης η έκδοση οικοδομικών αδειών για τη μετασκευή, επισκευή, 
εκσυγχρονισμό, προσθήκη και επέκταση των μόνιμων Ολυμπιακών αθλητικών 
και συνοδευτικών εγκαταστάσεων που ανατίθενται στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, βάσει της προβλεπόμενης 
στην παράγραφο 11 του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000 πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημόσιων 'Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και λοιπά δικαιολογητικά που 
πρέπει να υποβληθούν για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των παραπάνω 
εγκαταστάσεων, η σχετική διαδικασία θεώρησης ή ελέγχου, ο χρόνος ισχύος 
και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοια απόφαση 
συγκροτείται Ειδική Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, 
αποτελούμενη από τρεις αρχιτέκτονες μηχανικούς, με ισάριθμους 
αναπληρωτές, που διαθέτουν τουλάχιστον δεκαπενταετή εμπειρία από της 
κτήσεως άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 'Εργο της παραπάνω επιτροπής 
είναι ο έλεγχος της αισθητικής των κτιριακών εγκαταστάσεων της παρούσας 



παραγράφου και της ένταξής τους στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον της 
ευρύτερης περιοχής, σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται από τις 
ισχύουσες διατάξεις. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζονται οι 
ειδικότερες αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής, ο κανονισμός 
λειτουργίας της, η διαδικασία ελέγχου των σχετικών μελετών και κάθε 
σχετική λεπτομέρεια. Κατά των πράξεων της παραπάνω επιτροπής δεν χωρούν 
ενστάσεις." 
 
  2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
  "2.α. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για 
την έκδοση οικοδομικών αδειών κατασκευής νέων μόνιμων αθλητικών 
εγκαταστάσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου και στις οποίες θα διεξαχθούν Ολυμπιακά αθλήματα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του 
παρόντος νόμου. Η σχετική αίτηση για την έκδοση της άδειας υποβάλλεται 
στην υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου είτε από τον κύριο του έργου 
είτε από τον έλκοντα εξ αυτού δικαιώματα, 
 
  β. Οι κτιριακές και λοιπές αθλητικές εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως εάν 
εντάσσονται ή μη στην Ολυμπιακή προετοιμασία, και οι βοηθητικοί χώροι 
τους που έχουν ανεγερθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου χωρίς 
την κατά νόμο οικοδομική άδεια και ανήκουν στη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού ή σε εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου ή σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στους οποίους 
έχουν παραχωρηθεί βάσει των νόμων 2503/1997 και 2880/ 2001, θεωρούνται 
νομίμως υφιστάμενες, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις που ίσχυαν 
κατά τον χρόνο κατασκευής τους ή αντίστοιχα αυτές που ισχύουν σήμερα. Η 
νομιμότητα της κτιριακής εγκατάστασης διαπιστώνεται με σχετική απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας Τεχνικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 
 
  γ. Αυθαίρετες εγκαταστάσεις της προηγούμενης περιπτώσεως, που δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης, μπορούν να εξαιρούνται οριστικά 
από την κατεδάφιση, εφόσον έχουν ανεγερθεί σε δομήσιμους χώρους και 
ταυτόχρονα δεν είναι επικίνδυνες από στατική άποψη και δεν παραβλάπτουν 
το άμεσο ή ευρύτερο περιβάλλον με τη χρήση που έχουν. Η απόφαση για την 
εξαίρεση ή μη από την κατεδάφιση εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα 
Αθλητισμού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής 
Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Για τον έλεγχο της 
στατικής επάρκειας λαμβάνονται υπόψη οι προδιαγραφές σύνταξης μελετών 
που εφαρμόζονται για την έκδοση οικοδομικών αδειών, Οι απαιτούμενοι 
έλεγχοι ακολουθούντους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής 
των αυθαίρετων κτιρίων. Η απόφαση περιέχει την τοποθεσία και την 
τεχνική περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και τα στοιχεία των 
σχετικών διαγραμμάτων που τηρούνται στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού. Με την παραπάνω απόφαση μπορεί να επιβάλλονται στους 
ιδιοκτήτες ή κατόχους ή στους έλκοντες εξ αυτών δικαιώματα, πρόσθετοι 
όροι που αποσκοπούν στη στατική ενίσχυση και στη λειτουργική ή 
μορφολογική βελτίωση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος κτίσματος. 
 
  δ. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή 
αντίστοιχα της διαπιστωτικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού 
που προβλέπεται στην περίπτωση β', επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών 
αδειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για περαιτέρω προσθήκες και 
επεκτάσεις, καθώς και για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων και γενικά 
οποιωνδήποτε οικοδομικών εργασιών, Η έκδοση οικοδομικών αδειών 
προσθηκών και επεκτάσεων και εν γένει οικοδομικών αδειών για τη 
βελτίωση, την επισκευή, τη μετασκευή και τον εκσυγχρονισμό των παραπάνω 
εγκαταστάσεων γίνεται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 



Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και του αρμόδιου για θέματα αθλητισμού 
Υφυπουργού Πολιτισμού ορίζονται οι απαραίτητες μελέτες, σχέδια και 
λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση των οικοδομικών 
αδειών των παραπάνω εγκαταστάσεων και η σχετική διαδικασία θεώρησης ή 
ελέγχου, ο χρόνος ισχύος και η διαδικασία αναθεώρησης των αδειών, καθώς 
και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να 
συνιστάται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Γραφείο ή Τμήμα Εκδόσεως 
Οικοδομικών Αδειών και να καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές του 
και η διάρθρωση των διοικητικών μονάδων του, τα προσόντα των 
προϊσταμένων και ο τρόπος αναπλήρωσης αυτών, ο αριθμός και τα προσόντα 
του προβλεπόμενου προσωπικού." 
 
  3. α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων 'Εργων και Πολιτισμού μπορούν να τροποποιούνται και να 
συμπληρώνονται τα προεδρικά διατάγματα 158/2000 "Σύσταση Ε.Υ.Δ.Ε. 
μελέτης και κατασκευής Ολυμπιακών 'Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Ε. 2004)" (ΦΕΚ 139 
Α') και 220/2000 "Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων 'Εργων για τον 
προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων 
(Ε,Υ.Δ.Ε./ΑΟΕΕ)" (ΦΕΚ 190 Α'), όπως εκάστοτε ισχύουν, ως προς τις 
Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω 
ειδικών υπηρεσιών, τη διάρθρωση των τμημάτων της Προϊσταμένης Αρχής και 
τα προσόντα των προϊσταμένων των επί μέρους τμημάτων και γραφείων, 
καθώς και τον αριθμό και τα προσόντα του προβλεπόμενου προσωπικού, 
 
  β. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
'Εργων μπορεί να συνιστάται στην "Ε.Υ.Δ.Ε./Ο.Ε. 2004" Τμήμα Εκδόσεως 
Οικοδομικών Αδειών και να καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητές του 
και η διάρθρωση των διοικητικών μονάδων του, τα προσόντα των 
προϊσταμένων του προσωπικού αυτού, ο αριθμός του προσωπικού και κάθε 
σχετική λεπτομέρεια, Για τη στελέχωση του τμήματος αυτού επιτρέπεται η 
απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, καθώς και 
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, Η 
απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και του 
οικείου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, 
Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2004. Το 
αποσπώμενο προσωπικό λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις 
επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές 
της οργανικής του θέσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 
2 του άρθρου 10 του Ν, 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'). 
 
  Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας 
για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα του αποσπωμένου. 
 
  γ. Μέχρι τη σύσταση του τμήματός της περιπτώσεως β' της παρούσας 
παραγράφου, οι σχετικές οικοδομικές άδειες εκδίδονται από την υπηρεσία 
και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση β' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130Α'), όπως ίσχυε πριν 
από την αντικατάστασή της με το παρόντα νόμο. 
 
  4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
'Εργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να 
ανατίθεται στην "Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων 'Εργων Κτιριακών", που έχει 
συσταθεί με το προεδρικό διάταγμα 565/1984 (ΦΕΚ 204 Α), όπως αυτό 
ισχύει μετά και την τελευταία τροποποίησή του με το προεδρικό διάταγμα 
2/1997 (ΦΕΚ 1 Α'), η εποπτεία, επίβλεψη, μελέτη, έλεγχος μελέτης, 
δημοπράτηση και κατασκευή μόνιμων ή και προσωρινών κτιριακών 
εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004 και οι οποίες ανατίθενται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, βάσει της προβλεπόμενης στην παρ. 11 
του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου. 
 



  5. Οι οικοδομικές άδειες για την κατασκευή, επισκευή, μετασκευή, 
επέκταση και εκσυγχρονισμό των σταθμών και των κάθε είδους κτιριακών 
εγκαταστάσεων του προαστιακού σιδηροδρόμου, που εξυπηρετεί τις 
διαδρομές της περιπτώσεως α' της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του Ν. 
2898/2001 (ΦΕΚ 71 Α'), χορηγούνται από την υπηρεσία και κατά τη 
διαδικασία της περιπτώσεως β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 
2730/1999, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, ύστερα από αίτηση 
του κυρίου του έργου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
                             Αρθρο 6 
 
                   Εκτέλεση των Ολυμπιακών έργων            
 
  1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 
Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 
 
  "Για τα Ολυμπιακά έργα και τα έργα υποδομής, που αναφέρονται στα 
προεδρικά διατόγματα 158/2000 (ΦΕΚ 139 Α), 159/2000 (ΦΕΚ 139 Α) και 
220/2000 (ΦΕΚ 190 Α), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, καθώς και για τις 
υπηρεσίες και προμήθειες που συνδέονται με τα έργα αυτά, οι προθεσμίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή για την ολοκλήρωση του ελέγχου των 
οικείων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη σύναψή τους, 
συντέμνονται σε τριάντα (30) ημέρες αντίστοιχα." 
 
  2. α. Δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμοί κοινής ωφέλειας 
προβαίνουν άμεσα και κατά απόλυτη προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών 
και στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους, που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες 
για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των Ολυμπιακών έργων και των 
έργων υποδομής που εξυπηρετούν τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. 
Εγκαταστάσεις που παρακωλύουν την εκτέλεση των έργων αυτών 
μετακινούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και οργανισμούς 
χωρίς καθυστέρηση, κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε άλλη σχετική 
διάταξη. 
 
  β. Σε περίπτωση παράλειψης των οφειλόμενων ενεργειών από όργανα των 
παραπάνω υπηρεσιών, επιχειρήσεων και οργανισμών, έχουν ανάλογη εφαρμογή 
οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του Ν. 1418/1984 "Δημόσια 
έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 23 Α), όπως αυτή προστέθηκε με 
την παράγραφο 11 του άρθρου 2του Ν. 2229/1994 "Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 138Α). Οι παραπάνω 
επιχειρήσεις και οργανισμοί ευθύνονται επίσης για οποιαδήποτε ζημία 
υποστεί ο κύριος του έργου από τη μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών. 
 
  3, α. Κατά του οριστικά έκπτωτου αναδόχου Ολυμπιακών έργων ή έργων 
υποδομής που εξυπηρετούν Ολυμπιακές εγκαταστάσεις επέρχονται αθροιστικά 
οι εξής συνέπειες: 
 
  ι) καθίσταται άμεσα απαιτητό το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής, 
 
  ιι) καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου ως ειδική ποινική ρήτρα, 
μέροςτης καrατεθειμένης εγγυήσεως για την καλή εκτέλεση του έργου, που 
αντιστοιχεί στο διπλάσιο του λόγου ΝΣ, όπου Σ το χρηματικό αντικείμενο 
της σύμβασης, όπως διαμορφώθηκε με τον τελευταίο εγκεκριμένο 
ανακεφαλαιωτικό πίνακα και Α το ανεκτέλεστο μέρος της σύμβασης, όπως 
αυτό προκύπτει ως διαφορά Σ-Π, όπου Π το σύνολο των πιστοποιούμενων 



εργασιών μέχρι την έκδοση της απόφασης για έκπτωση. Στους υπολογισμούς 
αυτούς δεν λαμβάνονται υπόψη οι αναθεωρήσεις τιμών και τα ποσά για 
απρόβλεπτα, 
 
  ιιι) καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου το σύνολο των ποινικών 
ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας για 
την αποπεράτωση του έργου. Το αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής με 
τους τόκους και οι πιο πάνω ποινικές ρήτρες αναζητούνται αμέσως με 
ισόποση κατάπτωση των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών προκαταβολής και 
καλής εκτέλεσης. 
 
  β. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να αναζητήσει τα παραπάνω 
ποσά μέσα σε ένα μήνα από την επικύρωση της έκπτωσης. 
 
  γ. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του έκπτωτου αναδόχου, που επέρχονται 
από την εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων, ανέρχονται κατ' ανώτατο 
όριο μέχρι καλύψεως των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών, χωρίς η τυχόν 
διαφορά δαπάνης των υπολειπόμενων εργασιών να βαρύνει αυτόν. 
 
  δ. Η άσκηση αιτήσεως θεραπείας ή προσφυγής κατά της απόφασης κήρυξης 
έκπτωτου του αναδόχου από τα παραπάνω έργα δεν αναστέλλει την εκτέλεση 
της απόφασης αυτής. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
        Αρθρο 7 
 
       Αναβάθμιση της αισθητικής και της εικόνας της Αθήνας        
                 και των άλλων Ολυμπιακών πόλεων 
 
  1. Για την αναβάθμιση της αισθητικής και της εικόνας της ευρύτερης 
περιοχής της Αθήνας καθορίζονται οι ακόλουθοι οδικοί άξονες και 
περιοχές πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων, όπως αυτές 
απεικονίζονται σε 32 διαγράμματα κλίμακας 1:25.000 που θεωρήθηκαν από 
τον Προιστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και των οποίων αντίτυπα 
σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως: 
 
  α. Οδικοί άξονες: 
 
  Πειραιώς, Αθηνών- Καβάλας, Κηφισίας, Βουλιαγμένης- Καραμανλή 
(Αλκυονιδών), Ηλιουπόλεως -Βασ. 'Ολγας - Εθν. Αντιστάσεως, Μεσογείων, 
Συγγρού -Καλλιρρόης- Βασ. Κωνσταντίνου, Ποσειδώνος, Λεωφ. Βασ. 
Γεωργίου, Λ. Βάρης -Κορωπίου, Σουνίου, παραλιακή σύνδεση Πειραιά 
-Δραπετσώνας -Κερατσινίου -Περάματος, Μαραθώνιος διαδρομή, Ολυμπιακός 
δακτύλιος, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, Αττική Οδός, Π. Ράλλη 
-Λαοδικείας - Σαλαμίνας, Θηβών, Ιερά Οδός, Γρ. Λαμπράκη, Σχιστού, 
Κηφισού, Αλεξάνδρας, Ακαδημίας, Πατησίων, Πανεπιστημίου, Καρόλου 
-Μάρνη, Κατεχάκη, καθώς και οι οδοί πρόσβασης προς τους χώρους 
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και τους χώρους τέλεσης Ολυμπιακών αθλημάτων. 
 



  β. Λοιποί χώροι παρεμβάσεων: 
 
  β 1. Ιστορικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά. 
 
  β2. Περιοχή ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων της πόλης των Αθηνών, 
όπως αυτή καθορίσθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 
Α). 
 
  β3. Σημαντικές κεντρικές πλατείες της πόλης των Αθηνών, εκτός αυτών 
που βρίσκονται στα Ιστορικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά και στην περιοχή 
ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. 
 
  β4. Παραλιακές ζώνες και ακτές. 
 
  β5. Σταθμοί μέσων μαζικής μεταφοράς (λιμάνια -χερσαίες ζώνες λιμένων, 
αεροδρόμια, σταθμοί μετρό, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, 
σιδηροδρομικοί σταθμοί και άξονες των γραμμών των μέσων σταθερής 
τροχιάς) και ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος αυτών, μέχρι βάθους 200 
μέτρων σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή ενός οικοδομικού 
τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. 
 
  β6. Είσοδοι και πύλες πόλεων Αθήνας -Πειραιά. 
 
  β7. Η περιβάλλουσα ζώνη των χαρακτηρισμένων αρχαι ολογικών χώρων και 
ιστορικών τόπων, μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο 
σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός 
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. 
 
  β8. Ζώνες ενοποίησης χώρων πρασίνου -πάρκων και πολιτιστικών και 
κοινωφελών λειτουργιών. 
 
  β9. Ο περιβάλλων χώρος των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των χώρων 
τέλεσης Ολυμπιακών αθλημάτων, που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 
2 του Ν. 2730/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, και μέχρι βάθους 200 μέτρων 
σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού 
τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. 
 
  β10. Η διαδρομή του ποδηλατικού αγώνα αντοχής στο Δήμο Αθηναίων, όπως 
αυτή αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω και απεικονίζεται σε διάγραμμα 
κλίμακας 1:10.000 που έχει θεωρηθεί από τον Προ'ίστάμενο της Διεύθυνσης 
Ειδικών 'Εργων Αναβάθμισης Περιοχών (Δ.Ε.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και του οποίου αντίτυπο 
σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως: Αθηνάς (Δημαρχείο), πλατεία Ομονοίας, Πατησίων, Λεωφ. 
Αλεξάνδρας, Ιπποκράτους, Κανάρη, Πατριάρχου Ιωακείμ, Ηροδότου, 
Γλύκωνος, Ξανθίππου, Ρογκάκου, Σαρανταπήχου, Παλιγγενεσίας, 
Δασκαλογιάννη, Κόνιαρη, Αθηναίων Εφήβων, Αναπήρων Πολέμου, Σουδίας, 
Γενναδίου, Βασ. Σοφίας, Αμαλίας, Διον. Αρεοπαγίτου, Αποστόλου Παύλου, 
Ερμού, Αθηνάς." 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.την ΥΑ υπ'Αριθ.38822 (ΦΕΚ Δ 916/15.10.04)"Οριοθέτηση  
περιοχής παρέμβασης στην εκτός σχεδίου περιοχή "Βοτσαλάκια» του Δήμου Πειραιά  
(Ν. Αττικής) και καθορισμός χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης αυτής"  
με την οποία οριοθετείται η περιοχή παρέμβασης στην εκτός σχεδίου περιοχή  
"Βοτσαλάκια» του δήμου Πειραιά (Ν. Αττικής), που εμπίπτει στο τμήμα της πόλης  
που έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με το από 27.7.1982π.δ/γμα (Δ 410)  
(Ιστορικό Κέντρο Πειραιά) και έχει καθοριστεί ως περιοχή παρέμβασης σύμφωνα  
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2947/2001 (Α 228). 
 
  2. Στους παραπάνω οδικούς άξονες και λοιπούς χώρους παρεμβάσεων, 
καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους (ιδίως πλατείες, άλση, χώρους 
πρασίνου, πεζοδρόμους, πεζοδρόμια, νησίδες και διαβάσεις κ.λπ.) και 



ιδιωτικούς χώρους (πρασιές, ακάλυπτοι χώροι οικοπέδων, στοές, δώματα, 
όψεις κτιρίων κλπ.) που βρίσκονται κατά μήκος των παραπάνω αξόνων και 
μέχρι βάθους ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου 
σχεδίου ή 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή 
εμπίπτουν στις προαναφερόμενες περιοχές παρεμβάσεων, με κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων 
και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδονται μετά από γνώμη 
του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να επιβάλλονται 
ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης και στη δόμηση, τη 
μορφολογία και την αισθητική των κτιρίων και των ακάλυπτων χώρων, 
ειδικοί όροι και περιορισμοί στάθμευσης, ειδικοί όροι φωτισμού, ειδικοί 
τρόποι σήμανσης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης, συμβατικής ή 
ηλεκτρονικής, καθώς και κάθε άλλος πολεοδομικός, αρχιτεκτονικός ή 
μορφολογικός όρος ή περιορισμός, που κρίνεται αναγκαίος για την 
αναβάθμιση της αισθητικής, της λειτουργικότητας και της εικόνας της 
πόλης της Αθήνας εν όψει της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 
Με τις ίδιες αποφάσεις οριοθετούνται οι συγκεκριμένες περιοχές 
παρέμβασης. 
 
  Οι ρυθμίσεις των παραπάνω αποφάσεων πρέπει να εναρμονίζονται με τις 
κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, με τις 
ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν περιοχές στις οποίες επιτρέπεται μόνο 
χρήση κατοικίας, καθώς και με τους όρους και περιορισμούς των 
εγκεκριμένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.). 
 
  3. Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις μπορεί να τάσσεται αποκλειστική 
προθεσμία για την απομάκρυνση των μη επιτρεπόμενων χρήσεων από τα 
κτίρια και τους λοιπούς χώρους που προσδιορίζονται στις προηγούμενες 
παραγράφους, μετά την πάροδο της οποίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων υπ' αρ. 44242/2361/17.4.1989 "Σφράγιση 
ακινήτων σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης" (ΦΕΚ 380 Β). 
 
  'Οπου στις διατάξεις της απόφασης αυτής αναφέρονται οι κατά τόπο 
αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος 
άρθρου νοούνται είτε οι κατά περίπτωση αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας είτε οι 
υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας 
Απικής είτε οι αρμόδιες για την εκτέλεση των έργων του άρθρου αυτού 
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
'Εργων.. 
 
  4. α. Με αποφάσεις των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιων για 
τη σφράγιση αρχών, που εκδίδονται κατόπιν αυτοψίας εντεταλμένων 
υπαλλήλων και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους κυρίους, νομείς ή 
κατόχους των ακινήτων, μπορεί να επιβάλλεται προσθέτως, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός, η απομάκρυνση από τους ακάλυπτους 
χώρους και τα προκήπια των οικοπέδων, καθώς και από τους κοινόχρηστους 
χώρους, οποιουδήποτε προσωρινού ή μόνιμου στοιχείου και αντικειμένου 
εξυπηρετεί τις κατά τα ανωτέρω μη επιτρεπόμενες χρήσεις ή αποτελεί 
προ.ίόν αυτών ή του οποίου η διατήρηση αντίκειται στους όρους και 
περιορισμούς που καθορίζονται με τις αποφάσεις της παραγράφου 2 ή 
προσβάλλει γενικότερα το περιβάλλον και την αισθητική εικόνα της πόλης. 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων δεν χωρούν ενστάσεις. 
 
  β. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υποχρέων εντός της κατά τα ανωτέρω 
τασσόμενης προθεσμίας, τα προαναφερόμενα στοιχεία και αντικείμενα 
αφαιρούνται και απομακρύνονται, χωρίς άλλη διατύπωση, μέσα σε προθεσμία 
ενός μηνός, από τις υπηρεσίες του οικείου οργανισμού τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, ο οποίος ενεργεί με τη συνδρομή των 
οικείων αστυνομικών αρχών και εντός της περιοχής δικαιοδοσίας των 
λιμενικών αρχών από τις υπηρεσίες του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης 



του λιμένα (Οργανισμού Λιμένος ή Λιμενικού Ταμείου), οι οποίες ενεργούν 
με τη συνδρομή της λιμενικής αρχής. Παρερχομένης απράκτου της 
προθεσμίας αυτής, τις σχετικές υποχρεώσεις αναλαμβάνουν οι αρμόδιες 
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, οι οποίες ενεργούν επίσης με τη 
συνδρομή των οικείων αστυνομικών αρχών. 
 
  γ. Ζημίες οι οποίες προκαλούνται εξαιτίας βλάβης των παραπάνω υλικών 
και αντικειμένων κατά την αφαίρεση, απομάκρυνση, φύλαξη ή απόδοση αυτών 
δεν αποκαθίστανται 
 
  δ. Η δαπάνη για την αφαίρεση και απομάκρυνση των παραπάνω υλικών και 
αντικειμένων βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων από τα οποία 
απομακρύνονται, καταλογίζεται δε εις βάρος αυτών μετά από ακρόασή 
τους και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδών. 
 
  5. Με τις αποφάσεις της παραγράφου 2 μπορεί να τροποποιείται ή να 
εΥκρίνεται ρυμοτομικό σχέδιο στις παραπάνω περιοχές με σκοπό τον 
καθορισμό κοινόχρηστων χώρων. Για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των 
χώρων αυτών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 6 έως και 10 του Ν. 
2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και εκάστοτε ισχύουν. 'Οπου από τις 
κείμενες διατάξεις απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την 
πραγματοποίηση των παρεμβάσεων και έργων του άρθρου αυτού, εφαρμόζεται 
η διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση β' της παρ.2 του άρθρου 2 του 
Ν. 2730/1999.'Οπου στις διατάξεις της ανωτέρω περιmώσεως αναφέρεται η 
Γ.Γ.Α., νοείται αντίστοιχα η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία για την 
εκτέλεση των έργων του παρόντος άρθρου. 
 
  6.α. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή και για 
τα έργα του παρόντος άρθρου. 
 
  β. Δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας για τις εργασίες 
αισθητικής αναβάθμισης των όψεων των κτιρίων, οι οποίες εκτελούνται από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'ΕΡΥων στις 
περιοχές της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 4/19.8.1978 
προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 423 Δ), όπως τροποποιήθηκε με το από 
2.3.1981 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 118 Δ). 
 
  7. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και 
για την έγκριση πολεοδομικών, μορφολογικών και αρχιτεκτονικών 
παρεμβάσεων στις ευρύτερες περιοχές της Αρχαίας Ολυμπίας και της 
χερσαίας ζώνης των λιμένων Πειραιά, Ηγουμενίτσας, Ελευσίνας, Κατάκολου, 
Λαυρίου, Ραφήνας, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Βόλου και Ηρακλείου, 
είτε και σε άλλα λιμάνια που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών 
της φιλοξενίας της Ολυμπιακής Οικογένειας και των επισκεπτών των 
Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς επίσης και έργων διάβασης πεζών (υπόγειων ή 
υπέργειων), έργων χώρων στάθμευσης οχημάτων (υπόγειοι χώροι, υπέργεια 
κτίρια), εφόσον δεν δημιουργούνται οποιασδήποτε μορφής προβλήματα στις 
δραστηριότητες και λειτουργίες των λιμένων, έργων πάσης φύσεως 
ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και οδικής πρόσβασης αυτών. Εφαρμόζονται 
επίσης και, για την έγκριση πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών και 
μορφολογικών παρεμβάσεων στις ακόλουθες περιοχές των πολεοδομικών 
συγκροτημάτων Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Βόλου και Ηρακλείου: .. 
 
  -Σημαντικές κεντρικές πλατείες. 
 
  -Παραλιακές ζώνες και ακτές και μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές 
χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε 
περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. 
 
  -Σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (λιμάνια -χερσαίες ζώνες λιμένων, 
αεροδρόμια, σταθμούς μετρό, σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, 



σιδηροδρομικούς σταθμούς και άξονες των γραμμών των τραίνων) και στον 
ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο αυτών, μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές 
εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε 
περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. 
 
  -Εισόδους και πύλες των ανωτέρω πόλεων. 
 
  -Στην περιβάλλουσα ζώνη των χαρακτηρισμένων αρχαιολογικών χώρων και 
ιστορικών τόπων και μέχρι βάθους 200 μέτρων σε περιοχές χωρίς 
εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού τετραγώνου σε περιοχές 
εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως. 
 
  -Σε ζώνες ενοποίησης χώρων πρασίνου -πάρκων και πολιτιστικών και 
κοινωφελών λειτουργιών. 
 
  -Στον περιβάλλοντα χώρο των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και των χώρων 
τέλεσης Ολυμπιακών αθλημάτων, που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 
2 του Ν. 2730/1999, όπως εκάστοτε ισχύει, και μέχρι βάθους 200 μέτρων 
σε περιοχές χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως ή ενός οικοδομικού 
τετραγώνου σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως 
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                             Αρθρο 8 
 
           Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός      
           χρήσεων γης στην περιοχή του Σταδίου Καραϊσκάκη 
 
 "1.α) Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν.  
Φαλήρου (Πειραιώς) στο χώρο του σταδίου γ. Καραϊσκάκη με τη μετατόπιση  
ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο  
διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης  
Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων  
Εργων και του οποίου το αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο  
αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 β) Τροποποιείται το περίγραμμα των κτιριακών εγκαταστάσεων του σταδίου όπως  
φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα." 
 
*** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.46 
    Ν.3130/2003,ΦΕΚ Α 76/28.3.2003. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5α άρθρ.7 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003, 
    ορίζεται ότι: 
"5.α. Το διάγραμμα 1:500 που συνοδεύει το άρθρο 46 του Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76  
Α'), με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του Ν. 2947/2001, αντικαθίσταται  
με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της  
Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του γπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας  
και Δημόσιων Εργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με  
τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην έκταση με στοιχεία α',  
β', γ', δ', ε', στ', ζ', η', θ', Ι, α', όπως φαίνεται στο παραπάνω  
διάγραμμα, καθορίζεται χώρος για την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών του  
σταθμού της εταιρείας Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Α.Ε. καθώς και  
για την ελεύθερη διέλευση του κοινού, με τη δημιουργία των απαραίτητων  
εγκαταστάσεων του σταθμού και δημιουργείται για το σκοπό αυτόν δουλεία  
διόδου υπέρ της εταιρείας Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών Πειραιώς Α.Ε". 
 



  2. Για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του 
Σταδίου Καραϊσκάκη, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, 
καθορίζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης: 
 
  α) ανώτατο ύψος κτιρίου: 27 μέτρα, 
 
  β) ανώτατο ύψος απολήξεων κλιμακοστασίου: 2,70 μέτρα (πέραν του 
ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους κτιρίου της περιπτώσεως α'), 
 
  γ) ανώτατο ύψος μεταλλικών στεγάστρων: 35 μέτρα, 
 
  δ) μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος πυλώνων ανάρτησης μεταλλικών στεγάστρων: 
40 μέτρα, 
 
  ε) ανώτατος συντελεστής δόμησης: 0,9, 
 
  στ) ανώτατο ποσοστό κάλυψης: 60%. 
 
  3. Στις εγκαταστάσεις του σταδίου αυτού, πλην των κυρίως αθλητικών 
χρήσεων, επιτρέπεται και η χωροθέτηση των ακόλουθων συμπληρωματικών 
λειτουργιών: Καταστημάτων αθλητικών ειδών, αιθουσών πολλαπλών αθλητικών 
χρήσεων, εντευκτηρίων, γραφείων, εστιατορίων, "αναψυκτηρίων και μικτών  
καταστημάτων τροφίμων" (αιθουσών εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής  
ενημέρωσης). 
Ο ανώτατος συντελεστής δόμησης των ανωτέρω χρήσεων δεν επιτρέπεται να  
υπερβαίνει το 10% του ανώτατου συντελεστή δόμησης που καθορίζεται στην  
περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 
 
*** Οι λέξεις "αιθουσών εξυπηρέτησης τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης" 
    στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 διεγράφησαν με το εδ.β΄ της παρ.1  
    άρθρ.46 Ν.3130/2003,ΦΕΚ Α 76/28.3.2003. 
 
***Οι λέξεις  "αναψυκτηρίων και μικτών καταστημάτων τροφίμων" 
   προστέθηκαν με την παρ.5 β'άρθρ.7 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
"Το ωράριο λειτουργίας των συμπληρωματικών εγκαταστάσεων και χρήσεων που  
προβλέπονται στον παρόντα νόμο καθορίζεται ελεύθερα χωρίς χρονικούς  
περιορισμούς και σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τις ώρες λειτουργίας των  
αθλητικών εγκαταστάσεων." 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 προστέθηκε με την παρ.5 β'άρθρ.7      
    Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
   
  4. α. Η περίπτωση β' της παραγράφου Γ της υπ' αρ. 14969/472/1.2.1988 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων (ΦΕΚ 
198 Δ'/4.3.1988) καταργείται και οι επόμενες περιπτώσεις γ' και δ' 
αναριθμούνται ως β' και γ' αντίστοιχα. Το διάγραμμα, που συνοδεύει την 
απόφαση αυτή, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 που έχει 
θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, στο οποίο 
απεικονίζεται και η ανωτέρω ρύθμιση και του οποίου αντίτυπο σε 
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
  β. Η περίπτωση (Ι) του εδαφίου δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του 
Ν. 2601/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "(Ι). Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων επί οικοπέδου που δεν ανήκει 
στο φορέα της επένδυσης, εφόσον έχει παραχωρηθεί προς τούτο η χρήση του 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από το Δημόσιο, 
τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τις ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών που έχουν καθεστώς ελεύθερης ζώνης, λοιπές ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και 
ΒΙΟΠΑ, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, οργανισμούς τοπικής ή 



νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, μη κερδοσκοπικά σωματεία ή ιδρύματα, καθώς 
και από τεχνολογικά πάρκα προκειμένου για ανέγερση ή επέκταση κτιρίων 
εντός τεχνολογικών πάρκων." 
 
  5. Η οικοδομική άδεια για το στάδιο αυτό χορηγείται από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις β', γ' 
και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2730/1999, όπως 
τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. 
 
  6. Οι εγκαταστάσεις του Σταδίου Καραϊσκάκη θα παραχωρηθούν, άνευ 
ανταλλάγματος, στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 
Α.Ε., για τις ανάγκες της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. 
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                             Αρθρο 9 
            Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος    
                            (Ε.Υ.Ε.Π.) 
 
              Ρύθμιση θεμάτων εργοταξιακών λατομείων 
                         εκτός Ν. Αττικής 
 
  Α. 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων "Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος" (Ε.Υ.Ε.Π.), η οποία 
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων. 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΒΛ.ΠΔ 165/2003 "Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση   
   της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος" 
 
  2. Αρμοδιότητες της Ε.Υ.Ε.Π. είναι: 
 
  α. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών 
όρων που επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων 
του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η εισήγηση για 
την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης αυτών. 
 
  β. Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων που αφορούν την τήρηση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και των περιβαλλοντικών όρων που 
επιβάλλονται κατά την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση και λειτουργία 
έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
 
  γ. Η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε θέματα 
ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες. 
 
  δ. Η εισήγηση για τον καθορισμό προτύπων και μεθόδων μέτρησης πάΘης 
φύσεως εκπομπών στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων από σταθερές 
πηγές. 
 
  ε. Η εκπόνηση και η ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών, σχετικών 
με το αντικείμενο της Ε.Υ.Ε.Π.. 
 
  στ. Η ανάληψη και η υλοποίηση προγραμμάτων από το Ελληνικό Δημόσιο ή 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή από διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν στην 



Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικών με το αντικείμενό της. 
 
  ζ. Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου, με την παρ. 11 του παρόντος, 
Ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος, που 
καθορίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α'). 
 
  3. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος πρέπει να είναι πτυχιούχοι 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να έχουν ικανή επιστημονική κατάρτιση, 
ενασχόληση και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος. 
 
  4. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ε.Υ.Ε.Π. μπορούν να διενεργούν 
αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα που υπάγεται 
στις διατάξεις περί προστασίας περιβάλλοντος ή επιβάλλεται για την 
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 2 του παρόντος και να 
προβαίνουν σε ελέγχους και μετρήσεις, καθώς και στη συλλογή κάθε 
χρήσιμου κατά την κρίση τους στοιχείου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της Ε.Υ.Ε.Π.. Τούτο ισχύει ανεξάρτητα από την τυχόν αρμοδιότητα άλλης 
αρχής να προβαίνει σε ανάλογο έλεγχο. 
 
  Μετά από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση αυτοψίας από τον Επιθεωρητή ή 
το κλιμάκιο Επιθεωρητών που ενήργησαν τον έλεγχο. Εφόσον διαπιστωθεί 
παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος ή των 
περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, συντάσσεται σχετική έκθεση 
ελέγχου η οποία επιδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται 
σε απολογία. Για την απολογία αυτή τάσσεται προθεσμία που δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση της 
πρόσκλησης. Υστερα από την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο 
της προθεσμίας που τάχθηκε για την υποβολή της, ο Επιθεωρητής 
Περιβάλλοντος συντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης ή μη της 
παράβασης. Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αποστέλλεται 
στην αρχή που χορήγησε στον παραβάτη την άδεια κατασκευής ή λειτουργίας 
του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση 
αυτών. Αντίγραφο της ίδιας πράξης διαβιβάζεται επίσης και στον αρμόδιο 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών για τυχόν αξιόποινες πράξεις. 
 
  5. Σε περίπτωση που με την έκθεση της προηγούμενης παραγράφου 
διαπιστώνεται ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή άλλη παράβαση 
από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως 
εκάστοτε ισχύει, η Ε.Υ.Ε.Π. εισηγείται την επιβολή προστίμου, ανάλογα 
με τη σοβαρότητα της παράβασης, ως εξής: 
 
  α. στον οικείο Νομάρχη, εφόσον το πρόστιμο ανέρχεται έως είκοσι 
εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές 
 
  β. στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, εφόσον το πρόστιμο κυμαίνεται 
από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές έως πενήντα εκατομμύρια 
(50.000.000) δραχμές 
 
  γ. στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, εφόσον 
το πρόστιμο υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50..000.000) δραχμές. 
 
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να 
αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτά. 
 
  6. Η είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 
 
  7. Για πρόστιμα ύψους άνω των 5.000.000 δραχμών, η προσφυγή κατά της 
πράξης επιβολής των προστίμων ασκείται ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. 
 
  8. α. Η Ε.Υ.Ε.Π. συγκροτείται σε τομείς που έχουν έδρα στα μεγάλα 



αστικά συγκροτήματα της χώρας. 
 
  β. Της Ε.Υ.Ε.Π. και των τομέων αυτής προίσταται Γενικός Επιθεωρητής, 
μόνιμος υπάλληλος ή υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με 
έδρα την Αθήνα με πενταετή θητεία. 
 
  γ. Των τομέων της Ε.Υ.Ε.Π. προίστανται Τομεάρχες Επιθεωρητές, μόνιμοι 
υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με πενταετή 
θητεία, υπό την εποπτεία και τις εντολές του Γενικού Επιθεωρητή. 
 
  9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, καθορίζονται: 
 
  α. η διοικητική και οργανωτική δομή της Ε.Υ.Ε.Π. και των τομέων 
αυτής, η έδρα, τα διοικητικά όρια ευθύνης κάθε τομέα και η κατά τόπο 
αρμοδιότητά τους και 
 
  β. οι θέσεις και τα προσόντα του προσωπικού της Ε.Υ.Ε.Π. και των 
τομέων αυτής, κατά κατηγορία και ειδικότητα. 
 
  10. α. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού της Ε.Υ.Ε.Π. γίνεται κατά 
τη διαδικασία του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει, 
ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι 
κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά νόμο απαιτούμενα 
γενικά και ειδικά προσόντα, καθώς και τα τυχόν πρόσθετα προσόντα, που 
πρέπει να συμπληρώνουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την κατάληψη 
της θέσεως. 
 
  Για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Υ.Ε.Π. μπορεί να αποσπάται προσωπικό 
που υπηρετεί με μόνιμη ή με ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σχέση στο 
Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, και το οποίο συγκεντρώνει τα 
απαιτούμενα για κάθε θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη του 
υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται 
μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία (3) έτη, 
επιφυλασσομένων των διατάξεων του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα όσον αφορά 
το μόνιμο προσωπικό. Το προσωπικό που αποσπάται στην Ε.Υ.Ε.Π. λαμβάνει 
το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς 
και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 
(ΦΕΚ 40 Α'). Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για 
τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η Ε.Υ.Ε.Π. μπορεί με, απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, να αναθέτει με 
διαπραγμάτευση σε ιδιώτες το έργο τεχνικού ή νομικού συμβούλου. 
 
  β. Το προσωπικό της Ε.Υ.Ε.Π. λαμβάνει ειδική πρόσθετη αμοιβή, που 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων και Οικονομικών, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό. Στο προσωπικό της Ε.Υ.Ε.Π καταβάλλονται 
εκτός έδρας αποζημίωση και οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2685/1999, όπως ισχύει σήμερα. 
 
  γ. Για τη νομική υποστήριξη του έργου της Ε.Υ.Ε.Π., με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μπορεί να 
προσλαμβάνονται δικηγόροι, ανάλογων προσόντων και εμπειρίας προς το 
αντικείμενο της Ε.Υ.Ε.Π., με σχέση εμμίσθου εντολής. 
 
  11. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 9 του 
παρόντος άρθρου, το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος (Ε.Σ.Ε.Π.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 



2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α'), καταργείται και οι προβλεπόμενες αρμοδιότητές 
του ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του 
παρόντος άρθρου. 
 
  Β.1. Στο τέλος του άρθρου 5 του Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α'), προστίθεται 
παράγραφος 4 ως εξής: 
 
  "4. α. Ειδικά, για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση είτε Ολυμπιακών και συνοδών έργων και 
εγκαταστάσεων, εκτός του Ν. Αττικής, είτε δημοσίων έργων που, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής 
σημασίας, με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθορίζονται 
επίσης και οι λοιποί όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις που προκύπτουν 
από την ισχύουσα λατομική νομοθεσία (άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1428/1984, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2115/1993 και εκάστοτε ισχύει). 
Οι ανωτέρω όροι τίθενται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων: 
 
  ι. είτε του χώρου εξόρυξης υλικών, αυτοτελώς, 
 
  ιι. είτε του έργου εθνικής σημασίας, αυτού καθ' εαυτού, και 
εξειδικεύονται στις τεχνικές τους λεπτομέρειες με την έγκριση από τις 
εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος, πριν από την πραγματοποίηση 
της εξόρυξης Ειδικής Περιβαλλοντικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων καθορίζονται προδιαγραφές για τη σύνταξη της παραπάνω 
ειδικής μελέτης και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. 
 
  β. Η ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση: 
 
  ι. άδειας εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτηθεί 
προηγουμένως το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως επί του χώρου εξόρυξης, 
 
  ιι. έγκρισης επέμβασης σε δάση ή δασικές εκτάσεις υπό την προϋπόθεση 
ότι την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων συνυπογράφει ο Υπουργός 
Γεωργίας. 
 
  γ. Προκειμένου για δημόσιους χώρους εξόρυξης, η εκμίσθωσή τους 
γίνεται απευθείας, στον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τους όρους, 
μέτρα, περιορισμούς και κατευθύνσεις που τίθενται στην απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, είτε του έργου αυτού καθ' εαυτού είτε του χώρου 
εξόρυξης υλικών, αυτοτελώς. 
 
  Για τα ανωτέρω λατομεία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 8 του Ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 8 του Ν. 2115/1993. 
 
  δ. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων περιπτώσεων εφαρμόζονται και για την 
εκμετάλλευση των χώρων εξόρυξης, καθώς και την εντός αυτών ανέγερση, 
εγκατάσταση και λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων για την 
επεξεργασία των εξορυσσόμενων προϊόντων ή και την παραγωγή έτοιμου - 
σκυροδέματος ή και ασφαλτομίγματος. 
 
  ε. Στη περίπτωση των λατομείων της παρούσας παραγράφου απαγορεύεται η 
διάθεση αδρανών υλικών, πέραν αυτών που είναι ανάγκαία για την εκτέλεση 
συγκεκριμένου έργου. 
 
  στ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για την 
ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών στο Ν. Αττικής. 
 
  2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 1428/1984, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2115/1993, προστίθενται εδάφια ως 



εξής: 
 
  "Κατ' εξαίρεση, για την ίδρυση λατομείων αδρανών υλικών που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση είτε Ολυμπιακών και συνοδών έργων και 
εγκαταστάσεων, εκτός του Ν. Αττικής είτε δημόσιων έργων που, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Εργων, χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας, 
εφαρμόζονται οι περιορισμοί του άρθρου 10 του Ν. 1428/1984, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2115/1993. Οι διατάξεις του 
προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για την ίδρυση λατομείων αδρανών 
υλικών στο Ν. Αττικής." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 10 
                 Ρύθμιση θεμάτων χώρων στάθμευσης        
                       και άλλες διατάξεις. 
 
  1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 
Α') προστίθενται τα εξής: 
 
  "Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ρυθμίσεις προωθούνται με πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και αφορούν 
κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους που δεν ανήκουν σε οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτης βαθμίδας, είναι δυνατή η προώθηση 
έκδοσης του σχετικού προεδρικού διατάγματος χωρίς την προαναφερθείσα 
γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εφόσον αυτή δεν 
κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τότε που 
περιέρχεται στον οικείο Ο.Τ.Α. ο σχετικός φάκελος." 
 
  2. Το υπάρχον εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 
αριθμείται ως περίπτωση α' και προστίθενται μετά από αυτήν περιπτώσεις 
β' έως και δ', που έχουν ειδικότερα ως εξής: 
 
  "β. Ειδικά σε περιοχές που βρίσκονται εκτός των διοικητικών ορίων των 
Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης τα προαναφερόμενα ειδικά έργα 
και οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και οι λοιπές χρήσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού μπορούν να μελετώνται και 
να κατασκευάζονται και από Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας, εφόσον εκτελούνται 
κάτω από κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους που ανήκουν σε αυτούς κατά 
πλήρη κυριότητα. 
 
  γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Δημοσίων Κτιριακών Εργων (Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εργων, μπορεί κατά περίπτωση να ανατίθεται σε Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας η 
μελέτη και κατασκευή των παραπάνω ειδικών έργων, που εκτελούνται σε 
χώρους που δεν τους ανήκουν κατά κυριότητα, μετά από συναίνεση του 
κυρίου του χώρου, και να ρυθμίζονται ειδικότερα και θέματα ασκήσεως 
καθηκόντων Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας των έργων. Η 
ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για συγκεκριμένα 
ειδικά έργα που εκτελούνται σε χώρους που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια 
των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. 
 
  δ. Στις παραπάνω περιπτώσεις β' και γ', η κίνηση της διαδικασίας 



καθορισμού των χώρων για την εκτέλεση των παραπάνω έργων και η εκπόνηση 
όλων των υποστηρικτικών μελετών γίνεται με πρωτοβουλία και μέριμνα του 
ενδιαφερόμενου Ο.Τ.Α., υπό την προϋπόθεση ότι προηγουμένως έχει 
χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο." 
 
  3. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 
προστίθενται τα εξής: 
 
  "Ειδικά στις περιπτώσεις που η μελέτη και κατασκευή των ανωτέρω έργων 
γίνεται από Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
έκδοση της οικοδομικής άδειας είναι η προηγούμενη προέγκριση του χώρου 
στάθμευσης (άδεια ίδρυσης σταθμού), η οποία χορηγείται από την Ειδική 
Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Κτιριακών (Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εργων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα 
312/1994 (ΦΕΚ 165 Α'). Στις πιο πάνω περιπτώσεις οι οικοδομικές άδειες 
εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες." 
 
  4. Στο τέλος της περιπτώσεως η' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 
2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α'), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 15 του Ν. 2819/2000, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
  "Τα παραπάνω κίνητρα παρέχονται και σε οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου για τις επενδύσεις των δημοσίας χρήσεως σταθμών 
αυτοκινήτων της περιπτώσεως μ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τις 
οποίες πραγματοποιούν, είτε με δικούς τους πόρους είτε μέσω συμβάσεων 
προσωρινής παραχώρησης της χρήσης των οικοπέδων τους και εκμετάλλευσης 
του σταθμού αυτοκινήτων, που έχουν ήδη υπογράψει ή πρόκειται να 
υπογράψουν." 
 
  5. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 
Α'), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Ν. 
2831/2000, προστίθενται τα εξής: 
 
  "Για την ανέγερση κτιρίων με αμιγή χρήση στάθμευσης σε περιοχές στις 
οποίες, από ειδικούς πολεοδομικούς κανονισμούς, εκτός του μέγιστου 
ύψους των κτιρίων, καθορίζεται αριθμητικά και ο αριθμός ορόφων, δεν 
ισχύει ο περιορισμός των ορόφων, αλλά μόνον ο περιορισμός του μέγιστου 
επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής." 
 
  6. Στο οικοδομικό τετράγωνο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
Θεσσαλονίκης που περικλείεται από τις οδούς Ι. Τσιμισκή, Δαγκλή και Ν. 
Γερμανού και το οποίο απεικονίζεται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑ στο 
τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο 
του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο 
σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης: 
 
  α. Ελάχιστες αποστάσεις υπέργειων κτιρίων από το υπάρχον διατηρητέο 
κτίριο της Χ.Α.Ν.Θ.: 50 μ., με εξαίρεση τις αναγκαίες κατασκευές για 
υπαίθριες αθλοπαιδιές (αντισφαίριση, μίνι ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα 
κ.λπ.) και τις εισόδους των υπόγειων χώρων στάθμευσης. 
 
  β. Μέγιστο ύψος κτιρίων: 18.00 μ. 
 
  γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 51%. 
 
  δ. Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 1,15. 
 
  ε. Επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων καθ' 
όλη την έκταση του οικοπέδου, χωρίς τους περιορισμούς που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του από 3.8.1987 προεδρικού 
διατάγματος (ΦΕΚ 749 Δ') και στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του 



Κτιριοδομικού κανονισμού (υπ' αρ. 3046/304/30.1.1989 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, ΦΕΚ 59 Δ'/ 
3.2.1989). 
 
  στ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού 
Κανονισμού (ν. 1577/1985), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
 
  7. α. Στην υπ' αρ. 29 ΠΛΚ/25129/1585/4.7.1996 απόφαση του Νομάρχη 
Θεσσαλονίκης "Εγκριση διαγράμματος εφαρμογής και καθορισμός όρων και 
περιορισμών δόμησης του χώρου ανέγερσης του Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης" (ΦΕΚ 772 Δ'/22.7.1996), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 
 
  -Καταργούνται οι θέσεις των δύο κτιρίων που είχαν ορισθεί στο χώρο 
ανέγερσης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Ποσειδωνίου 
και επιβάλλονται προκήπια. 
 
  -Καθορίζεται υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. 
 
  β. Το διάγραμμα εφαρμογής σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει την 
παραπάνω απόφαση, αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που 
έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Θεσσαλονίκης και στο οποίο απεικονίζονται και οι ανωτέρω ρυθμίσεις και 
του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
  8. α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 
124 Α') προστίθενται τα εξής: 
 
  "με την επιφύλαξη εφαρμογής της σε περιοχές που καθορίζονται ως Ζώνες 
Κοινωνικού Συντελεστή (Ζ.Κ.Σ.) από Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που έχουν 
εγκριθεί ή εγκρίνονται κατά τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 4 παρ. 11 του νόμου αυτού." 
 
  β. Στο τέλος της περιπτώσεως β' του άρθρου 3 του από 23.9/7.11.1985 
προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 606 Δ') προστίθενται τα εξής: 
 
  "Ειδικά, στις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης είναι Οικοδομικός 
Συνεταιρισμός, το παραπάνω εκχωρούμενο στον Ο.Τ.Α. ποσοστό ωφελείας 
ορίζεται από 20% έως 80%." 
 
  9. α. Οι περιπτώσεις 3, 4, 6, 7 και 8 της παραγράφου 6 του άρθρου 5 
του Ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), όπως αυτή προσετέθη με την παράγραφο 3 
του άρθρου 3 του Ν. 2833/2000 (ΦΕΚ 150 Α'), αντικαθίστανται ως εξής: 
 
  "3. Συνδέσεις Ιπποδρόμου και Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου στο 
Μαρκόπουλο Μεσογαίας με Ε.Ο. Σταυρού - Λαυρίου και με βόρεια παράκαμψη 
Μαρκόπουλου προς Πόρτο Ράφτη." 
 
  4. Σύνδεση Σκοπευτηρίου με Ε.Ο. Σταυρού - Λαυρίου και με Λ. Βάρης - 
Κορωπίου. 
 
  6. Κυκλοφοριακά έργα περί το Ο.Α.Κ.Α. και οδός Λαυρίου - Αγ. Γεωργίου 
από Σπ. Λούη έως Καποδιστρίου. 
 
  7. Λεωφόρος Κύμης και επέκτασή της μέχρι το Ολυμπιακό Χωριό, καθώς 
και σύνδεσή της με οδό Ορφέως. 
 
  8. Κυκλοφοριακά έργα εξυπηρέτησης των αθλητικών εγκαταστάσεων: 
 
  -Νίκαιας (Αρση Βαρών) 
 
  -Ανω Λιοσίων - θέση Τσουκλίδι (Σπίτι Βαρέων Αθλημάτων)  
 



  -Γηπέδου Ολυμπιακού (Ρέντης)." 
 
  β. Το διάγραμμα υπό κλίμακα 1:100.000, που συνοδεύει το άρθρο αυτό, 
αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που θεωρήθηκε από τον 
Προϊστάμενο της "Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Εργων για τη μελέτη και 
κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Εργων του Λεκανοπεδίου Αττικής 
(Ε.Υ.Δ.Ε./Ε.Σ.Ε.Α.)" του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων και στο οποίο απεικονίζονται και οι ανωτέρω ρυθμίσεις 
και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως." 
 
  10. α. Το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 20 του Ν. 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "Οι πάσης φύσεως οικοδομικές άδειες για την κατασκευή, προσθήκη, 
επέκταση, μετασκευή, επισκευή και εκσυγχρονισμό των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του παρόντος εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' 
της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν." 
 
  β. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 20 του Ν. 2730/1999, όπως αυτό 
προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του Ν. 2819/2000, μετά τη 
λέξη "νοείται", διαγράφεται η λέξη "και". 
 
  γ. Τα υπάρχοντα εδάφια του άρθρου 9 του Ν. 2833/2000 αριθμούνται ως 
παράγραφος 1 και μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 2 που έχει 
ως εξής: 
 
  "2. Στο χώρο των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α, όπως αυτός απεικονίζεται 
στο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που συνοδεύει το άρθρο αυτό, 
επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου του Ολυμπιακού Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης 
(IBC - International Broadcasting Center)." 
 
  11. Επιτρέπεται η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ακίνητο στο 
Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης, όπως αυτό απεικονίζεται σε διάγραμμα υπό 
κλίμακα 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού 
Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, και του οποίου αντίτυπο σε 
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
  Για την ανέγερση των πιο πάνω αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζονται οι 
ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης: 
 
  -ανώτατο ύψος κτιρίου: 12 μέτρα 
 
  -ανώτατος συντελεστής δόμησης: 1,2 
 
  -κάλυψη: 30% 
  
"12.α. Στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Γρηγ.  
Λαμπράκη, Κλεάνθους, ανώνυμου πεζοδρόμου και Παπαηλιάκη του εγκεκριμένου  
ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Θεσσαλονίκης καταργείται ο προβλεπόμενος χώρος  
Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Τούμπας και καθορίζεται χώρος πρασίνου,  
καταργείται τμήμα χώρου πρασίνου και καθορίζεται περίγραμμα κτιρίου  
Δημοτικού Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπας με στοιχεία Α Β Γ Δ Ε  
l Η Θ Α, όπως φαίνεται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1 :500, που θεωρήθηκε  
από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του  
οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην  
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως  
εξής: 
 



 συντελεστής δόμησης: 1,7 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του  
καθοριζόμενου περιγράμματος ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου  
περιγράμματος μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 11  
μέτρα. β. Στον κοινόχρηστο χώρο που περικλείεται από τις οδούς  
Κλεάνθους, ανώνυμου πεζοδρόμου, Διδασκάλου Αδαμίδου και Γρ. Λαμπράκη του  
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης καθορίζεται  
περίγραμμα κτιρίου Δημοτικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Μέσων Μαζικής  
Ενημέρωσης με στοιχεία "Κ/Λ/Μ'Ι/, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα.  
Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του παραπάνω κτιρίου καθορίζονται ως  
εξής: 
 
 συντελεστής δόμησης: 2 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου  
περιγράμματος, 
 
 ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμματος, 
 
 μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 6 μέτρα. 
 
 "γ. Εντός του παραπάνω χώρου καταργείται πεζόδρομος που βρίσκεται στα όρια  
του Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας, διασφαλίζεται η κίνηση των πεζών από υπέργεια  
κατασκευή (ράμπα) που συνδέει την οδό Αδαμίδου με το πολιτιστικό κέντρο,  
μεταφέρεται ο πεζόδρομος που βρίσκεται στα όρια του Δημοτικού Παιδικού  
Σταθμού που συνδέει την οδό Αδαμίδου με την οδό Κλεάνθους νοτιότερα προς το  
γήπεδο ΠΑΟΚ, καθορίζεται θέση και διάταξη κτιρίων των δημοτικών αθλητικών  
εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει κλειστό κολυμβητήριο, προπονητήριο, γραφεία  
και χώρους υποστήριξής τους, με στοιχεία α, β, γ, δ, ε, ζ, α όπως φαίνεται  
στο συνημμένο διάγραμμα με τους παρακάτω όρους δόμησης: 
 
 συντελεστής δόμησης: 1 
 
 ποσοστό κάλυψης: 100 % του κόκκινου περιγράμματος 
 
 μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου κτιρίου: 6 μέτρα από τη  
στάθμη του εδάφους. 
 
 Τροποποιείται ο χώρος ανέγερσης του δημοτικού παιδικού σταθμού και  
καθορίζεται νέος με στοιχεία η, θ, ι, κ, η καθορίζοντας με κόκκινη γραμμή το  
διάγραμμα κάλυψης του κτιρίου με τους παρακάτω όρους δόμησης: 
 
 ποσοστό κάλυψης: 100 % του κόκκινου περιγράμματος 
 
 μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 8,5 μ. 
 
 Ο χώρος που δημιουργείται μεταξύ του χώρου ανέγερσης του δημοτικού παιδικού  
σταθμού, του νότιου πεζόδρομου και των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων  
χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστο πράσινο." 
 
*** Η περ.γ΄ της παρ.12 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.14 α΄άρθρ.7          
    Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α 302/24.12.2003. 
 
 δ. Ανακαλείται η απαλλοτρίωση που κηρύχθηκε με την απόφαση του Νομάρχη  
Θεσσαλονίκης 41481/117/1980 (ΦΕΚ 248 Δ'/8.5.1991), για την οποία και  
συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 6482/22.7.1993 Πράξη Τακτοποιήσεως και  
Αναλογισμού Αποζημίωσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης για τα  
ακίνητα τα κείμενα στη θέση" Αλάνα" της �νω Τούμπας, στα τμήματα των  
ιδιοκτησιών, για τα οποία δεν έγινε εμπρόθεσμη καταβολή της δικαστικά  
καθορισμένης αποζημίωσης. Δεν ανακαλείται η απαλλοτρίωση για τα τμήματα  
με τα στοιχεία: α) 2324252623 μ.τ. 204, β) 232636374123 μ.τ. 674, γ)  
1314151613 μ.τ. 209, δ) 8910118 μ.τ. 96, ε) 56785 μ.τ. 8, στ) 34563 μ.τ.  
81, ζ) 11341 μ.τ. 19, η) 14192014 μ.τ. 2 της παραπάνω πράξης  
τακτοποίησης για τα οποία παρακατατέθηκε η αποζημίωση. 
 
 ε. Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για σκοπό δημόσιας ωφέλειας, για  



το Ολυμπιακό έργο ανοικτού κολυμβητηρίου προπονητηρίου γραφείων χώρου  
υποστήριξης αθλητικών εγκαταστάσεων, εντός ρυμοτομικού σχεδίου, το οποίο  
και τροποποιείται με το παρόν άρθρο, αποχαρακτηριζόμενου του  
κοινόχρηστου χώρου και χαρακτηριζόμενου ως χώρου πολλαπλών χρήσεων στην  
τοποθεσία "Αλάνα" της �νω Τούμπας στην κτηματική περιοχή του Δήμου  
Θεσσαλονίκης, έκτασης συνολικού εμβαδού τ.μ. 15119, που διαιρείται σε  
δύο τμήματα το Β.Δ. τμήμα εμβαδού τ.μ. 8946 και το Ν.Α. τμήμα εμβαδού  
τ.μ. 6173. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται για τα ιδανικά ποσοστά  
συγκυριότητας που δεν ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και τα οποία είναι  
στο πρώτο τμήμα 546,667δ και το δεύτερο τμήμα 230,20 δ ή όσα και εάν  
είναι Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνη του Ελληνικού  
Δημοσίου. Η έκταση του εν λόγω ακινήτου απεικονίζεται στο από 25 lουνίου  
2002 κτηματολογικό διάγραμμα και κτηματολογικό πίνακα υπό στοιχεία εΒ  
ΕΖΣογβαδπρζ ε θεωρήθηκε από τον Προ'ϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίων  
'Εργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του οποίου αντίτυπο σε  
φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως. Στην απαλλοτριούμενη έκταση προβάλλουν δικαιώματα  
κυριότητας οι αναγραφόμενοι ως εικαζόμενοι ιδιοκτήτες στα παραπάνω  
κτηματολογικά στοιχεία. 
 
 στ. Η δαπάνη της παραπάνω απαλλοτρίωσης θα καλυφθεί από τις πιστώσεις  
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2002 με αριθμό 2002  
ΕΠ10800011. ζ. Οι περιβαλλοντικοί όροι του παραπάνω έργου εγκρίθηκαν με  
την αριθμ. 30/3024/2.8.2002 απόφαση της Διεύθυνσης Προστασίας  
Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. 
 
 η. Για την κήρυξη της παρούσας απαλλοτρίωσης δεν απαιτείται η τήρηση  
των προϋποθέσεων του Ν. 2882/2001 "Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων  
Ακινήτων" (ΦΕΚ 17 Α). 
 
 θ. Οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για τις αναγκαστικές  
απαλλοτριώσεις για τα έργα τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 των άρθρων  
6, 7, 8, 9,10 και 13του Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  
ιδία ως προς τα θέματα της προδικασίας και της διαδικασίας προσδιορισμού  
της τιμής μονάδας αποζημίωσης, της συντέλεσης της αναγκαστικής  
απαλλοτρίωσης, της αναγνώρισης δικαιούχων και της αποβολής ιδιοκτητών,  
νομέων και κατόχων, εφαρμόζονται ανάλογα στην απαλλοτρίωση της παρούσας  
παραγράφου." 
 
 *** Η παρ.12 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.10 άρθρ.82       
     Ν.3057/2002,ΦΕΚ  Α 239/10.10.2002. 
 
  
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.14 εδάφ.β΄και γ΄άρθρ.7 Ν.3207/2003,ΦΕΚ Α  
302/24.12.2003,ορίζεται ότι: 
"β. Το διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει τις διατάξεις της παραγράφου  
12 του άρθρου 10 του Ν. 2947/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10  
του άρθρου 82 του Ν. 3057/2002 και τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο,  
αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που θεωρήθηκε από τον  
Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, αντίτυπο του οποίου  
σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως. 
 
 γ. Για την έκδοση των πάσης φύσεως οικοδομικών αδειών των έργων και  
εργασιών που αναφέρονται και ρυθμίζονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 10 του  
Ν. 2947/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 82 του Ν.  
3057/2002 και τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, αρμόδια είναι η υπηρεσία  
που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν.  
2947/2001". 
 
 
  13. α. Για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 καθορίζονται οι 
ακόλουθες θέσεις κατασκευής υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 



δημόσιας χρήσης στα μητροπολιτικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 
καθώς και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων 
εγκαταστάσεων, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω και 
απεικονίζονται σε δύο διαγράμματα υπό κλίμακα 1:20.000, που θεωρήθηκαν 
από τον Προϊστάμενο της Ε.Υ.Δ.Ε.Κ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση 
δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημέρίδα της Κυβερνήσεως: 
 
  Α. Μητροπολιτικό Συγκρότημα Αθήνας: 
 
  1. Νοσοκομείο Αρεταίειο (Αθήνα, Βασ. Σοφίας) 
 
  2. Μιχαλακοπούλου - Διοχάρους (Αθήνα, Χίλτον) 
 
  3. Πλατεία Μεσολογγίου (Αθήνα, Παγκράτι) 
 
  4. Πλατεία Α' Νεκροταφείου (Οδός Αναπαύσεως) 
 
  5. Πλατεία Κουντουριώτη (Θησέως - Καλλιρρόης, Κουκάκι) 
 
  6. Πάρκο Αργεντινής Δημοκρατίας (Αθήνα, Παναθήναια) 
 
  7. Πλατεία Ελενας Βενιζέλου (Αθήνα) 
 
  8. Πεδίο Αρεως - Βαλτινών (Αθήνα, Γκύζη) 
 
  9. Οδός Βελβενδούς (Αθήνα, Κυψέλη) 
 
  10. Πλατεία Ωρολογίου - Πλατεία Θεμιστοκλέους (Πειραιάς) 
 
  11. Φίλωνος - Καραολή Δημητρίου (Πειραιάς) 
 
  12. Πλατεία Κανάρη (Πειραιάς) 
 
  13. Πλατεία Τερψιθέας (Πειραιάς) 
 
  14. Πλατεία Αλεξάνδρας (Πειραιάς) 
 
  15. Πλατεία Καλαβρύτων (Πειραιάς) 
 
  16. Οδός Επιδαύρου (Πειραιάς) 
 
  17. Γυμναστική Ακαδημία (Δάφνη) 
 
  18. Πλατεία Ελευθερίας (Δάφνη) 
 
  19. Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (Ηλιούπολη) 
 
  20. Πλατεία Κύπρου (Καλλιθέα) 
 
  21. Οδός Δημητρακοπούλου (Καλλιθέα) 
 
  22. Π. Τσαλδάρη, Γραμμές Τραίνου (Καλλιθέα) 
 
  23. Πλατεία Δημοκρατίας (Περιστέρι) 
 
  24. Κουντουριώτη - Ωρωπού - Ψαρρών (Περιστέρι) 
 
  25. Κουντουριώτη - Τεπελενίου - Αγίας Παρασκευής (Περιστέρι) 
 
  26. Νοσοκομείο Δ. Αττικής (Χαϊδάρι) 
 
  27. Πλατεία Φαναριωτών (Νίκαια) 



 
  28. Πλατεία Παγκοσμίου Ειρήνης (Κορυδαλλός) 
 
  29. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (Κορυδαλλός) 
 
  30. Πλατεία Αγ. Παρασκευής (Αγ. Παρασκευή) 
 
  31. Οδός Δ. Βασιλείου (Νέο Ψυχικό) 
 
  32. Πλατεία Αγ. Νικολάου, Κέντρο Χαλανδρίου 
 
  33. Πλατεία Πλατάνου (Κηφισιά) 
 
  34. Νοσοκομείο Γενικό Κρατικό Αθηνών 
 
  35. Νοσοκομείο Σωτηρία 
 
  Β. Μητροπολιτικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης: 
 
  1. Πάρκο "Κρήτης" (Δήμος Θεσσαλονίκης) 
 
  2. Γρηγ. Λαμπράκη - Κλεάνθους - Παπαηλιάκη (Δήμος Θεσσαλονίκης) 
 
  3. Πλατεία Αριστοτέλους (Δήμος Θεσσαλονίκης) 
 
  4. Πλατεία Ελευθερίας (Δήμος Θεσσαλονίκης) 
 
  5. Εθνικό Καυταντζόγλειο Στάδιο (Δήμος Θεσσαλονίκης) 
 
  6. Μεγάλου Αλεξάνδρου - Κακαβού - Αθ. Σουλιώτη - 28ης Οκτωβρίου 
(Δήμος Θεσσαλονίκης) 
 
  7. Λαγκαδά - Αγ. Πάντων (Δήμος Θεσσαλονίκης) 
 
  8. Ε. Αλεξίου - Βότση (Δήμος Μενεμένης) 
 
  9. Οικόπεδο Φιλίππου (Δήμος Αμπελοκήπων) 
 
  10. Πλατεία Δημοκρατίας (Δήμος Αμπελοκήπων) 
 
  11. Πάρκο Τερψιθέας (Δήμος Σταυρούπολης) 
 
  12. Πάρκο Δημαρχείου (Δήμος Πολίχνης) 
 
  13. Ιμβρου - Σεφέρη (Δήμος Νεάπολης) 
 
  14. Ιασωνίδου και Βενιζέλου (Δήμος Νεάπολης) 
 
  15. Σαράφη - Μιχαήλ - Ούλωφ Πάλμε (Δήμος Συκεών) 
 
  16. Ρ. Φεραίου - Κορυτσάς - Ναυπάκτου (Δήμος Συκεών) 
 
  17. Αθ. Διάκου - Πόντου (Δήμος Συκεών) 
 
  18. Λαμπράκη - Λουντέμη - Γουναρίδη (Δήμος Συκεών) 
 
  19. Παπαναστασίου - Παρασκευά - Βελδεμίρη (Δήμος Συκεών) 
 
  20. Ελπίδας και Ακρίτα (Δήμος Συκεών) 
 
  21. Κέντρο Τριανδρίας (Δήμος Τριανδρίας) 
 
  22. Αύλειος χώρος Δημαρχείου - Πλατεία (Δήμος Καλαμαριάς) 



 
  23. Μουρούζηδων - Σαμαρά (Δήμος Καλαμαριάς) 
 
  24. Παλιό Δημοτικό Σχολείο (Δήμος Πανοράματος) 
 
  25. Πλατεία Ελευθερίας (Δήμος Κορδελιού) 
 
  26. 26ης Οκτωβρίου - Ομήρου - Αθηνάς (Δήμος Θερμαϊκού) 
 
  27. Κιλελέρ - Κανάρη - 25ης Μαρτίου (Δήμος Θερμαϊκού) 
 
  Γ.1. Λαγκαδά - Αγ. Δημητρίου 
 
  2. Περιοχή Στρεμπενιώτη κάτω από χώρο κερκίδων Δημοτικού Γηπέδου) 
 
  3. Αγιος Ελευθέριος (Δήμου Σταυρούπολης) 
 
  4. Δημοτικά σχολεία επί της οδού Δαβάκη (Δήμος Σταυρούπολης) 
 
  5. Πλατεία Ελευθερίας - Ανω Ηλιούπολη (Δήμος Σταυρούπολης) 
 
  6. Ο.Τ. μεταξύ Δελμούζου - Χριστοπούλου - Φιλίππου και Αγίας Σοφίας 
(Δήμος Θεσσαλονίκης) 
 
  Οι θέσεις αυτές απεικονίζονται σε πέντε (5) διαγράμματα κλίμακας 
1:500 και ένα (1) διάγραμμα κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκαν από τον 
Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και των οποίων 
αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 
 
  β. Για την κατασκευή των παραπάνω έργων δεν απαιτείται η έκδοση των 
προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 
του Ν. 2052/1992. Οπου στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
άρθρου 8 του Ν. 2052/1992, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, 
αναφέρεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος μετά από πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, για τις ανάγκες 
εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, νοείται αντίστοιχα ο καθορισμός 
θέσεων της προηγούμενης περιπτώσεως. 
 
  14. Στην έκταση Α Β Δ Ζ Η Θ Ι Κ Λ Α, επιφάνειας 8.033τ.μ., που 
βρίσκεται στη θέση "Αγιοι Ταξιάρχες - Παρακράτημα", διοικητικής 
περιφέρειας του Δήμου Καλυβίων, όπως αυτή φαίνεται στο διάγραμμα 
κλίμακας 1:10.000 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού 
Αθήνας και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο 
αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου 
πρωτοβάθμιας φροντίδας (Κέντρο Υγείας), με τους ακόλουθους όρους 
δόμησης: 
 
  α. Συντελεστής δόμησης: 0,4 
 
  β. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 30% 
 
  γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 11.00 μ. (συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
στέγης) 
 
  15.α. Τροποποιείται το ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο του Δήμου Καλαμαριάς 
στα Ο.Τ. 1 και 2 και τη μεταξύ αυτών Ανώνυμη οδό, δημιουργώντας νέο 
Οικοδομικό Τετράγωνο Α Β Γ Δ Α με α.α. 1.α. που περιβάλλεται από δρόμο 
πλάτους 6μ. σε συνέχεια της Ανωνύμου οδού ανάμεσα στα Ο.Τ.1 και 2, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που έχει θεωρηθεί από τον Πρόεδρο 
του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο 
σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 



 
  β. Ο χώρος του ανωτέρω Ο.Τ. 1α χαρακτηρίζεται ως "Χώρος για ανέγερση 
Κολυμβητηρίου". 
 
  γ. Οι όροι δόμησης στο Ο.Τ. 1α, τα όρια του οποίου συμπίπτουν με τον 
χαρακτηριζόμενο ως ανωτέρω χώρο για την ανέγερση Κολυμβητηρίου, 
καθορίζονται ως εξής: 
 
  -Αρτιότητα γηπέδου: 4.000 μέτρα. 
 
  -Ελάχιστο πρόσωπο: 10 μέτρα. 
 
  -Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,8. 
 
  -Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη γηπέδου: 70%. 
 
  -Θέση κτιρίων: Τα κτίσματα και οι εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου 
τοποθετούνται, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΠΑΕ, ελεύθερα μέσα 
στον ως άνω χαρακτηρισμένο χώρο Α Β Γ Δ Α του Ο.Τ. 1α και σε ελάχιστη 
απόσταση πέντε μέτρων από τα όριά του στις πλευρές ΑΒ, ΒΓ, ΔΑ προς τις 
οποίες ορίζεται προκήπιο αντίστοιχου πλάτους. Κατά τα λοιπά θα ισχύουν 
οι όροι του Ν. 1577/15.12.1985. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
                 ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
                      ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
                             Αρθρο 11 
               Θέματα απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες         
                      των Ολυμπιακών Αγώνων 
 
  1. Στο δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως α' της παραγράφου 16 του άρθρου 
2 του Ν. 2598/1998, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 6 του Ν. 2730/1999 και την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 
άρθρου 6 του Ν. 2730/1999 και την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 
 
Ν 2947/2001 / Α-228 Ολυμπιακή Φιλοξενία,Ολυμπιακά Εργα κλπ διατάξεις    
   
"ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας". 
 
  2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν. 2730/1999 
προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: 
 
  "Δεν ανακαλούνται αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που συντελέσθηκαν υπέρ 
του Δημοσίου ή επιχειρήσεων ή οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον τα ακίνητα έχουν 
χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που επιβλήθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση. 
Τα ακίνητα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για τις ανάγκες της 
τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004." 
 
  3.α. Στο τέλος της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του 
Ν. 2730/1999 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: 
 
  "Στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται κατά το άρθρο 6 του 



Ν. 2730/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την κατασκευή των 
έργων και εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την τέλεση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004, ο ορισμός της δικάσιμης και η κλήτευση των δικαιούχων 
αποζημίωσης, στη δίκη αναγνώρισης δικαιούχου στο Μονομελές Πρωτοδικείο, 
εφόσον υπερβαίνουν οι εικαζόμενοι δικαιούχοι τους διακόσιους (200), 
γίνεται με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου μετά από αίτηση του κάθε 
ενδιαφερόμενου, που δημοσιεύεται σε δύο συνεχόμενα φύλλα δύο (2) 
ημερήσιων εφημερίδων του οικείου νομού και με τοιχοκόλληση στο δημοτικό 
ή κοινοτικό κατάστημα, της τοποθεσίας των ακινήτων, δεκαπέντε (15) 
ημέρες πριν τη δικάσιμη. Οι δημοσιεύσεις  και η τοιχοκόλληση 
περιλαμβάνουν και πρόσκληση των ενδιαφερομένων να παραστούν κατά τη 
δικάσιμη και τα ονόματα των εικαζόμενων δικαιούχων κατά τα υπάρχοντα 
στοιχεία του κτηματολογικού πίνακα ή τα στοιχεία της κτηματογράφησης 
(εάν έχει συνταχθεί). Η παραπάνω διαδικασία γίνεται με δαπάνη του 
υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης. Αν η διαδικασία κινηθεί από τον 
υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον έχοντα εμπράγματο δικαίωμα, η σχετική 
δαπάνη επιδικάζεται σε βάρος του υπόχρεου καταβολής της αποζημίωσης με 
την απόφαση αναγνώρισης των δικαιούχων." 
 
  β. Στο τέλος του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2730/1999 προστίθεται 
περίπτωση γ' με το εξής περιεχόμενο: 
 
  "γ. Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης δικαιούχων του "Πατήματος Δήμογλη" 
Δήμου Αχαρνών Αττικής, το Δικαστήριο συνεκτιμά κατά την ελεύθερη κρίση 
του και δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες κρίθηκε αμετάκλητα το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του." 
 
  4. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν. 2730/ 1999 μετά τις 
λέξεις "για την εκτέλεση ή επίσπευση έργου" προστίθενται οι λέξεις "ή 
τέλεση Ολυμπιακού αγωνίσματος". 
 
  β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 2730/1999 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
  "Σε περίπτωση άρνησης των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου να 
παραχωρήσουν προσωρινά, χωρίς αποζημίωση, ακίνητά τους για την εκτέλεση 
έργου ή εγκατάστασης ή για την τέλεση Ολυμπιακού αγωνίσματος, για την 
απόκτηση της κατοχής των ακινήτων από την Οργανωτική Επιτροπή 
Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή το φορέα εκτέλεσης του έργου, 
εφαρμόζεται η διαδικασία της επόμενης παραγράφου." 
 
  5. Στην αρχή του άρθρου 13 του Ν. 2730/1999 προστίθενται νέες 
παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5, ενώ το υπάρχον εδάφιο αριθμείται ως 
παράγραφος 6, ως εξής: 
 
  "1. Επιτρέπεται η μεταβολή του προσώπου του υπέρ ου η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή Ολυμπιακού έργου, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Εργων και των Υπουργών που εποπτεύουν τα εμπλεκόμενα 
νομικά πρόσωπα. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και σημειούται αρχικά και μεταγράφεται μετά τη 
συντέλεση στα οικεία βιβλία μεταγραφών. 
 
  2. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα του Ολυμπιακού έργου, πριν από τον 
προσδιορισμό ή την παρακατάθεση της δικαστικά προσδιορισμένης 
αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων, η συντέλεση της 
απαλλοτρίωσης γίνεται με δαπανη του νέου φορέα και η απαλλοτρίωση 
θεωρείται ότι συντελέσθηκε υπέρ αυτού. 
 
  3. Ακίνητα για τα οποία κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ φορέα 
Ολυμπιακού έργου, σε περίπτωση αλλαγής του φορέα μετά τη συντέλεση της 
απαλλοτρίωσης, μεταβιβάζονται ατελώς στο νέο φορέα, με την απόφαση της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Ο νέος φορέας υποχρεούται στην 



επιστροφή προς τον αρχικό φορέα της αποζημίωσης που καταβλήθηκε ή 
παρακατατέθηκε από τον αρχικό φορέα για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης. 
 
  4. Ειδικώς, η αναγκαστική απαλλοτρίωση για το χώρο του Ολυμπιακού 
Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, που κηρύχθηκε υπέρ 
και με δαπάνη του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε. 
(Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.), δυνάμει της 101073/1094/0010/7.2.2000 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων και Γεωργίας (ΦΕΚ 64 Δ'/9.2.2000), θεωρείται εγκύρως 
συντελεσθείσα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με την εκ μέρους του καταβολή 
της αποζημίωσης που καθορίστηκε με την 1214/2000 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, και για τις εκτάσεις που αφορά η καταβολή αυτή. Η 
συντέλεση της απαλλοτρίωσης μεταγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 
 
  5. Ο νέος φορέας στις παραπάνω περιπτώσεις υπεισέρχεται στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, 
δικαιούμενος να παρεμβαίνει κυρίως σε κάθε στάδιο δίκης που διεξάγεται 
για τη συγκεκριμένη αναγκαστική απαλλοτρίωση, χωρίς έγγραφη προδικασία, 
με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. 
 
  6. Η μεταβίβαση με ελεύθερες συμβάσεις ακινήτων, αμέσως ή εμμέσως 
προοριζομένων για την εκτέλεση έργων και εγκαταστάσεων αναγκαίων για 
την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών 
Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή τους φορείς εκτέλεσης αυτών, απαλλάσσεται 
κάθε φόρου ή τέλους ή εισφοράς για τη μεταβίβαση, η αμοιβή δε των 
συμβολαιογράφων και των δικηγόρων περιορίζεται στο μισό των ελάχιστων 
νόμιμων προβλεπόμενων ορίων." 
 
  6. Οι διατάξεις των άρθρων 6 έως 13 του Ν. 2730/1999, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, εφαρμόζονται και για τα έργα ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου 
του Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου, για τα έργα διαμόρφωσης του 
Πανθεσσαλικού Αθλητικού Κέντρου (Δήμου Νέας Ιωνίας) του Νομού Μαγνησίας 
και για τα έργα διάνοιξης και ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων του Σταδίου 
Παναχαϊκής Πατρών και ανάπλασης των προβλεπόμενων από το εγκεκριμένο 
σχέδιο πόλης κοινόχρηστων χώρων που απεικονίζονται στα διαγράμματα υπό 
κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Μελετών Αθλητικών Εργων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των 
οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το νόμο αυτόν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
  7. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 29 του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17 
Α') προστίθεται νέα περίπτωση έως εξής: 
 
  "ε) οι διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα απαλλοτριώσεων για 
τα έργα που εξυπηρετούν τη τέλεση των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών 
Αγώνων 2004 και οι σε αυτές παραπέμπουσες διατάξεις". 
 
  8. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 2730/1999 
μετά τη φράση "ή επιχειρήσεων ή οργανισμών του δημόσιου τομέα" 
προστίθεται η φράση "ή Ανωνύμων Εταιρειών που ανήκουν στο Ελληνικό 
Δημόσιο". 
 
  9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μεταβιβάζονται στον ΟΣΕ κατά χρήση οι 
εκτάσεις, στις οποίες θα κατασκευασθεί και θα λειτουργήσει ο 
Προαστιακός Σιδηρόδρομος στη διαδρομή Ελευσίνα - ΣΚΑ - Αεροδρόμιο 
Σπάτων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 
 
 
 
                             Αρθρο 12 
         Θέματα ανακλήσεων παραχωρήσεων και μισθωτικών      
              συμβάσεων για τις ανάγκες εκτέλεσης 
                     των Ολυμπιακών έργων 
 
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Ν. 2730/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "2.α. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης, οι κατέχοντες τα 
ακίνητα με οποιαδήποτε έννομη σχέση υποχρεούνται στήν παράδοση της 
κατοχής τους στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 
Α.Ε. ή στους αρμόδιους φορείς εκτέλεσης των έργων, εντός προθεσμίας 
τασσομένης εγγράφως από την οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - 
Αθήνα 2004 Α.Ε. ή τους αρμόδιους φορείς εκτέλεσης των έργων, όχι 
μικρότερης των δύο (2) μηνών, που μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση 
τους, μια μόνο φορά κατά ένα (1) μήνα. 
 
  β. Η Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. ή οι 
αρμόδιοι φορείς εκτέλεσης των έργων παραλαμβάνουν και παραδίδουν τα 
ακίνητα με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Οι φορείς εκτέλεσης των 
έργων ή οι τυχόν ανάδοχοι παραχώρησης αυτών υποχρεούνται να παραδώσουν 
στην οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. με 
πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής τα εκτελούμενα έργα και 
εγκαταστάσεις, κύριες και βοηθητικές, εγκαίρως για τη διεξαγωγή των 
δοκιμαστικών και κυρίως αγωνιστικών εκδηλώσεων των Ολυμπιακών Αγώνων 
του 2004, πάντοτε δε πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης, από τις 
οικείες συμβάσεις, πράξεις ή μνημόνια, προθεσμίας." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 13 
           Θέματα διαφημίσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας          
 
  1. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 
(ΦΕΚ 150 Α'), μετά τις λέξεις "Ολυμπιακά αθλήματα" προστίθεται η φράση 
"και γενικά Ολυμπιακές εκδηλώσεις". 
 
  2. Στο τέλος του άρθρου 2 του Ν. 2833/2000 προστίθενται νέες 
παράγραφοι ως εξής: 
 
  "8. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η 
ανάρτηση διαφημίσεων επί των καλυμμάτων των ικριωμάτων σε κτίρια των 
οποίων οι όψεις ανακαινίζονται, κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπλασης 
και ανάδειξης της περιοχής της ίδιας παραγράφου και των στοιχείων της, 
οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος 
ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας. 
 
  Το δικαίωμα της ανάρτησης ανήκει στην "Εταιρεία Ενοποίησης 
Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε." και μπορεί να παραχωρείται σε τρίτους. 
Το αντάλλαγμα που επιτυγχάνεται κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που 
τηρεί η "Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε." και 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυΨη της δαπάνης του 
προγράμματος αποκατάστασης των όψεων των κτιρίων της περιοχής της 



παραγράφου 1. Η ανάρτηση διαρκεί όσο και οι εργασίες ανακαίνισης επί 
των όψεων των κτιρίων και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ένα έτος. 
 
  9. Υπαίθρια διαφήμιση συνιστά, πέραν των γενικώς οριζομένων κατά τις 
κείμενες διατάξεις, και η προβολή, με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων 
στις εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων οι οποίες είναι προσιτές στην 
κοινή θέα. Επιτρέπονται οι επαγγελματικές επιγραφές οι οποίες 
τοποθετούνται στις κύριες εισόδους των κτιρίων ή στις προθήκες και τις 
θύρες των ισογείων καταστημάτων και γραφείων, εφόσον δηλώνουν την 
επωνυμία και το αντικείμενο της εντός του κτιρίου ή τμήματος αυτού 
ασκούμενης δραστηριότητας ή την ιδιότητα των ενοίκων και η 
δευτεροβάθμια Ε.Π.Α.Ε. εγκρίνει τη μορφή τους, τις διαστάσεις, το είδος 
των χρησιμοποιούμενων υλικών, το χρωματισμό, τη θέση, τον τρόπο 
στερέωσής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
 
  Στην περίπτωση που οι επαγγελματικές επιγραφές τοποθετούνται σε 
κτίρια, οικοδομήματα ή στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα από το Υπουργείο 
Πολιτισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η μορφή των επιγραφών, οι 
διαστάσεις τους, το είδος των χρησιμοποιούμενων υλικών, ο χρωματισμός, 
η θέση, ο τρόπος στερέωσής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια εγκρίνονται 
από το Υπουργείο Πολιτισμού. 
 
  10. Προσφυγή παραβάτη ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων κατά πράξεων 
που εκδίδονται σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν έχει 
ανασταλτικό αποτέλεσμα. 
 
  11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο τμήμα της 
πόλεως των Αθηνών, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με τα 
προεδρικά διατάγματα της 21.9./13.10.1979 (ΦΕΚ 567 Δ') και της 26.5. 
/16.6.1989 (ΦΕΚ 411 Δ') και δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή της 
παραγράφου 1 του παρόντος. κδειες για την τοποθέτηση υπαίθριων 
διαφημίσεων στο τμήμα αυτό, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ 
του παρόντος νόμου, λήγουν αυτοδικαίως μετά παρέλευση σαράντα (40) 
ημερών, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 14 
                      Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης       
                 και Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο 
                        Αλεξάνδρου Σούτζου 
                       
  1. α. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου μέχρι το στοιχείο α' της 
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2819/2000 αντικαθίσταται, αφ' ης 
στιγμής ίσχυσε, ως εξής: 
 
  "1. Κυρώνεται η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών με αριθμό πρωτ. 1110245/11400/Α0010/3.12.1999, με την οποία 
παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο "ίδρυμα Βασίλειος και Ελίζα 
Γουλανδρή" δωρεάν, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή και υπό τους 
αναφερόμενους στην απόφαση αυτή όρους, το δημόσιο κτήμα Α.Β.Κ. 1740 και 
το συνεχόμενο προς αυτό τμήμα του δημόσιου κτήματος Α.Β.Κ. 2543, 
συνολικού εμβαδού 12.055 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στην 
περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου 



και Ριζάρη και Βασιλίσσης Σοφίας. Το άνω παραχωρηθέν στο Ιδρυμα τούτο 
όλον ακίνητο:". 
 
  β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του Ν. 2819/2000 αντικαθίσταται, από 
τότε που ίσχυσε, ως εξής: 
 
  "2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντικείμενη στα παραπάνω, δεν 
εφαρμόζεται για το πιο πάνω παραχωρηθέν ενιαίο ακίνητο." 
 
  2.α. Επιτρέπεται η κατασκευή επεκτάσεων του κτιριακού συγκροτήματος 
Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου (Ε.Π.Μ.Α.Σ.) στο 
χώρο που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του οποίου 
αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, ως εξής: 
 
  i) επιτρέπεται η κατασκευή τρίτου ορόφου στο υφιστά μενο Κτίριο Β και 
υπέργειων και υπόγειων ορόφων κύριας χρήσης στο σύνολο του 
οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου, συνολικής επιφάνειας έως 
7.000τ.μ., 
 
  ίί) επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικών κλιμακοστασίων και 
ανελκυστήρων καιη ενίσχυση των υφιστάμενων κτιρίων με κατάλληλες 
επεμβάσεις για αντισεισμική προστασία, 
 
  β. Για την επέκταση και ολοκλήρωση του κτιριακού συγκροτήματος 
Εθνικής Πινακοθήκης σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, καθορίζονται 
ειδικοί όροι και περιο ρισμοί δόμησης, ως εξής: 
 
  ί) Επιτρέπεται η κατασκευή ενισχύσεων των φερόντων στοιχείων εντός 
ζώνης πλάτους 0,35 μ. εκτός οικοδομικής γραμμής, με σκοπό τη στατική 
ενίσχυση του φέροντα οργανισμου των υφισταμενων κτιριων για 
αντισεισμικη προστασία του κτιρίου, καθώς και επέμβαση στις όψεις 
για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. 
 
  ίί) Επιτρέπεται η κατασκευή προσθήκης καθ' ύψος τρίτου ορόφου στο 
υφιστάμενο Κτίριο Β (επί της οδού Μιχαλακοπούλου), επιφάνειας όσης 
και το υφιστάμενο κτίριο στις εξωτερικές του διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών υποστυλωμάτων και των 
μελλοντικών ενισχύσεών τους, ύψους επιπλέον 7,50 μ. υπεράνω του  
διαμορφωμένου σήμερα μέγιστου ύψους του δεύτερου ορόφου, μετρούμενου στο 
άνω μέρος του στηθαίου. 
 
  ίίί) Στον υπό στοιχεία Α-Β-Γ-Γ -Δ-Ε-Α οικοδομήσιμο χώρο Εθνικής 
Πινακοθήκης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που συνοδεύει τον παρόντα 
νόμο επιτρέπεται η κατασκευή: 
 
  1. έως τριών υπόγειων χώρων κύριας χρήσης, ύψους έως 7 μ. εκάστου, οι 
οποίοι θα λειτουργούν με φυσικό και τεχνητό φωτισμό και αερισμό, με 
παράλληλη πρόβλεψη για τοποθέτηση χώματος ικανού βάθους για φύτευση 
χαμηλού και υψηλού πρασίνου κατά περιοχές, 
 
  2. υπέργειων κατασκευών σε περιορισμένη έκταση για την εξυπηρέτηση 
των αντίστοιχων υπόγειων, το ύψος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 
απόλυτο υψόμετρο 105 μ., 
 
  3. κλιμακοστασίου με ανελκυστήρες για εξυπηρέτηση του Κτιρίου Α, 
εντός των ορίων ιδεατού στερεού (gabarit) διαστάσεων 15,00 χ 15,00 μ. 
και ύψους 6,00 μ. από τη τάθμη του ισογείου του Κτιρίου Α, 
τοποθετημένου στη 15υτική πλευρά του Κτιρίου Α, εντός του περιγράμματος 
Ζ- Η-Θ-Ι-Ζ στο διάγραμμα που συνοδεύει το νόμο αυτόν, 
 



  4. κλιμακοστασίου με ανελκυστήρες για την εξυπηρέτηση του Κτιρίου 
Β, εντός των ορίων ιδεατού στερεού (gabarit) διαστάσεων 15,00 χ 
16,50 μ. και ύψους όσο το ύψος του Κτιρίου Β, ύστερα από την 
προσθήκη του τρίτου ορόφου, τοποθετημένου στη βόρεια πλευρά του 
Κτιρίου Β, εντός του περιγράμματος Κ-Λ-Μ-Ν-Κ στο διάγραμμα που 
συνοδεύει το νόμο αυτόν, 
 
  5. ανοικτής κλίμακας διαφυγής για την εξυπηρέτηση του Κτιρίου Β, 
εντός των ορίων ιδεατού στερεού (gabarit) και ύψους όσο το ύψος του 
Κτιρίου Β, ύστερα από την προσθήκη του τρίτου ορόφου. 
 
  γ. διατάξεις του Π.Δ. της 01/07/1981 (ΦΕΚ 387 Δ'/ 16.7.1981), που 
αφορούν στο συγκεκριμένο χώρο και δεν είναι αντίθετες με το παρόν, 
εξακολουθούν να ισχύουν. Κάθε άλλη διάταξη, αντικείμενη στα παραπάνω, 
δεν εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο χώρο. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ν 2242/1994 / Α-162 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζ.Ο.Ε. κλπ.    
   
 
 
    ΝΟΜΟΣ ΥΠ'2242/Α'162/1994 
Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας 
σε Ζώνες Οικιστικού ελέγχου, προστασία 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 
και άλλες διατάξεις. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
 
 
                          Αρθρο 1 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 116 του κωδικοποιητικού διατάγματος 
              από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
  1. Για την εφαρμογή τών άρθρων 1 και 2 του παρόντος νόμου, ως περιοχή 
δεύτερης κατοικίας χαρακτηρίζεται περιοχή που βρίσκεται μέσα σε Ζώνη 
Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και χρησιμοποιείται για την παραμονή ατόμων 
πλέον του εικοσιτετραώρου για διακοπές ή αναψυχή. 
  2. Η πολεοδόμηση των περιοχών δεύτερης κατοικίας πραγματοποιείται υπό 
τις εξής προϋποθέσεις: 
  α) Να μην αντίκειται στους όρους προστασίας του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στους όρους προστασίας των αρχαιοτήτων και 
μνημείων, αρχαιολογικών χώρων η ιστορικών τόπων, παραδοσιακών οικισμών 
και στοιχείων, στους όρους προστασίας των δασών και τών δασικών 
εκτάσεων και στους όρους προστασίας των ευαίσθητων και προστατευόμενων 
περιοχών. 
  β) Να υφίστανται κατευθύνσεις χωροταξικής οργάνωσης τουλάχιστον σε 
επίπεδο νομού και η πολεοδόμηση να είναι εναρμονισμένη με αυτές σε ό,τι 
αφορά τα συστήματα επικοινωνίας και ενέργειας, τις χρήσεις γης και τους 
αναπτυξιακούς στόχους, ιδίως δε με την ανάγκη διαφύλαξης της γεωργικής 
γης υψηλής παραγωγικότητας και της ισορροπίας των χρήσεων των ακτών, 
καθώς επίσης και της μορφολογίας και της αισθητικής τους. 
  γ) Να μην υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ανάπτυξης (όρια κορεσμού) των 
περιοχών, να μην αλλοιώνει τη φυσιογνωμία τους ούτε να υποβαθμίζει την 
ποιότητα ζωής. Προκειμένου για παραλιακούς οικισμούς, ενδεικνύεται η 
κατά κόμβους ανάπτυξή τους. 
  3. Για την πολεοδόμηση των περιοχών δεύτερης κατοικίας απαιτούνται: 
  α) Η εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης 
κατοικίας (ΣΧ.Α.Π,) για τον καθορισμό των επιθυμητών προγραμματικών 
μεγεθών ανάπτυξης της κάθε περιοχής, μέσα στα πλαίσια των κατά την 
προηγούμενη παράγραφο κατευθύνσεων χωροταξικής οργάνωσης.    
  β) Η εκπόνηση και έγκριση της οικείας πολεοδομικής μελέτης για την 



εξειδίκευση των γενικών αρχών και ρυθμίσεων του ΣΧ.Α.Π. και για τον 
καθορισμό των κοινόχρηστων, κοινωφελών και δομήσιμων χώρων, καθώς και 
των κατάλληλων για τον προορισμό του οικισμού ορών και περιορισμών 
δόμησης. 
  4. Το ΣΧ.Α.Π., ιδίως, ορίζει το επιθυμητό μέγεθος των προς 
πολεοδόμηση περιοχών, την οριοθέτηση των περιοχών αυτών και τον τρόπο 
ανάπτυξής τους (με κανονιστικούς όρους, ζώνες ενεργού πολεοδομίας, 
ζώνες αστικού αναδασμού, συνεταιριστική δόμηση, κ.λπ.). Ο προσδιορισμός 
των ανωτέρω γίνεται ύστερα από ειδική και τεκμηριωμένη μελέτη, υπό τους 
όρους του άρθρου αυτού και με βάση τον οικιστικό ιστό του νομού, τις 
προοπτικής της δημογραφικής εξέλιξης και τη γενικότερη ανάπτυξή του, τη 
διάταξη των λοιπών, παραγωγικών και μη, δραστηριοτήτων, στον ευρύτερο 
χώρο, τις περιβαλλοντικές και ενδομορφολογικές συνθήκες του, τα 
συστήματα επικοινωνίας, την ισορροπία των χρήσεων γης και ιδίως τα 
ανώτατα όρια ανάπτυξης (όρια κορεσμού) των περιοχών, χωρίς αλλοίωση της 
φυσιογνωμίας ή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Το ΣΧ.Α.Π. καλύπτει 
τουλάχιστον την περιφέρεια του Ο.Τ.Α. στον οποίο βρίσκεται η περιοχή 
δεύτερης κατοικίας και των Ο.Τ.Α. που βρίσκονται σε λειτουργική 
εξάρτηση με αυτόν. 
  5. Η προύπαρξη οικοδομών στην υπό πολεοδόμηση περιοχή δεύτερης 
κατοικίας δεν αποτελεί λόγο απόκλισης από την ορθή αναλογία 
οικοδομημένων, ελευθερών και κοινόχρηστων χώρων ή από τους προσήκοντες 
στον προορισμό του οικισμού όρους και περιορισμούς δόμησης. 
  6. Στην περίπτωση που μέσα στη Ζ.Ο.Ε. καθορίζονται περιοχές δεύτερης 
κατοικίας, στη σχετική μελέτη περιλαμβάνεται και η ειδική μελέτη του 
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4. Το ΣΧ.Α.Π. εγκρίνεται ταυτόχρονα και 
με τη διαδικασία έγκρισης της Ζ.Ο.Ε. Για περιοχές δεύτερης κατοικίας 
μέσα σε εγκεκριμένες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Ζ.Ο.Ε., το 
ΣΧ.Α.Π. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Εργων, κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή, η σύνταξη του ΣΧ.Α.Π. 
γίνεται με πρωτοβουλία του οικείου δήμου ή κοινότητας ή περισσότερων 
δήμων ή κοινοτήτων από κοινού ή του αρμόδιου νομάρχη ή του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, μετά απο ενημέρωση του 
δήμου ή της κοινότητας. 
  7. Στις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων των ευρύτερων περιοχών 
Αττικής και Θεσσαλονίκης δεν απαιτείται η σύνταξη ΣΧ.Α.Π. Στις περιοχές 
αυτές οι πολεοδομικές μελέτες καταρτίζονται με βαση τις αρχές και 
κατευθύνσεις των ρυθμιστικών σχεδίων. Προς τούτο λαμβάνεται υπόψη 
κυρίως η ανάγκη ανάσχεσης της εξάπλωσης της οικιστικής χρήσης και η 
εξυγίανση των βεβαρυμένων περιοχήν. 
  8. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Εργών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
οι προδιαγραφές εκπόνησης του ΣΧ.Α.Π. και οι ειδικές προδιαγραφές 
εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών δεύτερης κατοικίας. 
 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 116 του κωδικοποιητικού διατάγματος 
              από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                           Αρθρο 2 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε τα άρθρα 45,118,119,120,121,122,123 του  



              κωδικοποιητικού διατάγματος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ  
              580/27.7.99. 
 
 
  1. Επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 4 έως και 9 του από 16/30.8.1985 
π.δ/τος (ΦΕΚ 416 Δ'), όπως τροποποιούνται κατά τις επόμενες 
παραγράφους. 
  2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 καταργείται και η παραπομπή σε αυτή, 
που γίνεται με την περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 4, νοείται 
ώς παραπομπή στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 
  3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ώς εξής: 
  7. Στις περιοχές δεύτερης κατοικίας που περιλαμβάνουν δομημένα 
τμήματα, καθώς και αδόμητες περιοχές άμεσα συνδεδεμένες με αυτά και 
έχουν ποσοστό κτιρίων με κύρια χρήση δεύτερης κατοικίας μεγαλύτερο του 
εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των κτιρίων, μπορεί, με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει κτηματογραφικό διάγραμμα, η πολεοδομική μελέτη να 
συντάσσεται βάσει απλού οριζοντιογραφικού διαγράμματος. Οι διατάξεις 
της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή σε περιοχής που προτείνεται ώς 
τρόπος ανάπτυξης της περιοχής Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) η Ζώνη 
Αστικού Αναδασμού (Ζ.Α.Α.) κατά το άρθρο 8 του παρόντος. 
  4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  "Για την κατασκευή κτισμάτων κοινής ωφελείας ο συντελεστής δόμησης 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,4 όχι όμως και του 0,8." 
  5. Η περίπτωση στ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθεσταται ϋς 
εξής: 
  στ. Για αυτοτελείς ιδιοκτησίες μεγαλύτερες των 10.000 τ.μ. για το 
τμήμα τους πάνω από 10.000 τ.μ. ποσοστό εξήντα τοίς εκατζ (60%). Τα 
παραπάνω εφαρμόζονται και σε ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου κατά το ποσοστό 
συνιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε έκταση γης μεγαλύτερη απα 10.000 τ.μ. 
  6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 καταργείται. 
  7. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 προστίθεται νέα περίπτωση ώς εξής: 
  ε. καθώς και για παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες άλλων 
πολεοδομικών ενοτήτων δεύτερης κατοικίας του ίδιου δήμου ή κοινότητας, 
των οποίων τα οικόπεδα ρυμοτομούνται εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο σχέδιο, για τη δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων ή 
κατά ποσοστό περισσότερο από την προκύπτουσα, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, υποχρέωσή τους. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για 
ρυμοτομούμενα οικόπεδα εντός σχεδίου εγκεκριμένου κατά τη διαδικασία 
του ν.δ/τος της 17.7.1923 "περί σχεδίων πόλεων του ίδιου δήμου ή 
κοινότητας , εφόσον το επιθυμούν οι ιδιοκτήτες τους". 
  8. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 η λέξη "ιδιοκτήτες αντικαθίσταται με 
τη λέξη "ιδιοκτησίες". 
  9. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 9 ώς εξής: 
  "9. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 
του ν.1337/1983." 
  10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αντικαθίταται ως 
εξής: 
  Ως προς την πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας εταιρειών μικτής 
οικονομίας, επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, τη 
χρηματοδότηση των έργων υποδομής αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου οι 
αντίστοιχες εταιρείες ή επιχειρήσεις". 
  11. Στο άρθρο 8 οι λέξεις "του άρθρου 2 παρ. 1 εδάφιο β' του 
παρόντος" αντικαθίστανται με τις λέξεις που πολεοδομούνται με τις 
παρούσες διατάξεις". 
  12. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 η λέξη "διαμορφωμένες" διαγράφεται. 
  13. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων δύναται να ρυθμίζονται και 
κατά τροποποίηση των διατάξεων του απο 16/30.8.1985 π.δ/τος, όπως 
τροποποιείται με το παρόν άρθρο, τα θέματα που αφορούν το περιεχόμενο 
και τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης των πολεοδομικών μελετών 
περιοχών δεύτερης κατοικίας, την εφαρμογή των μελετών αυτών, τις 



εισφορές σε γή και σε χρήμα, που επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες των 
ακινήτων, τα οποία περιλαμβάνονται στις πολεοδομικές περιοχές δεύτερης 
κατοικίας, και ιδίως το ύψος, το οποίο μπορεί να είναι μόνο μεγαλύτερο 
απο αυτό που καθορίζεται στα άρθρα 6 και 7 του π.δ/τος της 
16/30.8.1985, τον τρόπο υπολογισμού και τη διαδικασία επιβολής και 
πραγματοποίησης των εισφορών αυτών και τη σειρά προτεραιότητας στη 
διάθεση των εκτάσεων που προέρχονται από τις εισφορές σε γή, τον 
καθορισμό ζωνών ενεργού πολεοδομίας, αστικού αναδασμού, ειδικής 
ενίσχυσης και ειδικών κινήτρων στις παραπάνω περιοχές και τους 
ειδικότερους περιορισμούς και ρυθμίσεις που επιβάλλονται στις ζώνες 
αυτές. 
  14. Επαναφέρεται σε ισχύ η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του ν. 
1337/1983, ώς ίσχυε πριν από το  άρθρο 43 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 8β Α'). 
 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε τα άρθρα 45,118,119,120,121,122,123,337 του  
              κωδικοποιητικού διατάγματος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                          Αρθρο 3 
 
    
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε τα άρθρα 82,100,337,340,382,418 του κωδικοποιητικού  
              διατάγματος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
    
  1. Ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς 
και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών 
οικισμών παραλιακών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. β' του 
απο 24.4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ') ή ευρισκομένων σε περιοχές 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή εφαπτομένων δασών ή δασικών εκτάσεων, 
καθώς και οικισμών που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες προστατεύονται, 
κατά τα άρθρα 18 και 19 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') ή βάσει διεθνών 
συνθηκών, γίνεται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Κατά τα λοιπά, 
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. 
  
   "Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού των ορίων και των όρων και 
περιορισμών δόμησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων 
και πολεοδομικών μελετών των ανωτέρω οικισμών, συνεχίζονται με βάση τις 
προϋφιστάμενες του παρόντος διατάξεις, εφόσον μέχρι τις 3.10.1994, 
ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, είχε γνωμοδοτήσει το οικείο 
δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή είχε παρέλθει άπρακτη η σχετική 
προθεσμία. 
  Σχετικές αποφάσεις νομαρχών που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται έγκυρες 
εφόσον συντρέχει η κατά την τήρηση της σχετικής διαδικασίας ανωτέρω 
προϋπόθεση." 
  
*** Τα άνω εντός  " " εδάφια προστέθηκαν με την παρ.2 άρθρ.29 
    Ν.2508/1997. 
  
   *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.πολεοδομικές ρυθμίσεις για οικισμούς      
       μέχρι 2.000 κατοίκους  άρθρ.19 Ν.2508/1997     
 
  ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μετην παρ.9 άρθρ.25 Ν.2508/1997 ορίζεται ότι: 



     "9.α. Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από την παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 
2242/1994 γίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά 
από γνώμη του Περιφερειακού Σ.Χ.Ο.Π.. 
 Εκκρεμείς διαδικασίες για ρυθμίσεις κατά τα ανωτέρω συνεχίζονται με 
τις προίσχύουσες διατάξεις, εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει 
γνωμοδοτήσει γι'αυτές το Κεντρικό Σ.Χ.Ο.Π.. 
    β. Ειδικά ο καθορισμός των ορίων και των όρων και περιορισμών 
δόμησης, καθώς και η έγκριση ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων και 
πολεοδομικών μελετών χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών, γίνεται με 
προεδρικό διάταγμα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Σ.Χ.Ο.Π.. Προκειμένου για παραδοσιακούς οικισμούς περιοχών αρμοδιότητας 
Υπουργών Μακεδονίας - Θράκης και Αιγαίου, οι ανωτέρω ρυθμίσεις 
ασκούνται από τους Υπουργούς αυτούς, αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις". 
  
   2. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.1647/1986 
(ΦΕΚ 141 Α') διαπιστωτική απόφαση, εκδίδεται μέσα σε ένα (1) έτος από 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
 
  3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319 Α') 
αντικαθίσταται ώς εξής: 
  "1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του 
παρόντος νόμου πρόστιμα περιέχονται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής 
Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) και τηρούνται σε 
ειδικό λογαριασμό, που ονομάζεται "Γαλάζιο Ταμείο". Στο ίδιο ταμείο και 
λογαριασμό περιέχονται επίσης τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις 
διατάξεις του πέμπτου άρθρου του ν.314/1976 (ΦΕΚ 106 Α'), όπως ισχύει, 
του πέμπτου άρθρου του ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235 Α'), όπως τροποποιήθηκε με 
το ένατο άρθρο παρ. ΙΙ του ν. 1147/1981 (ΦΕΚ 110 Α'), όπως ισχύει, του 
πέμπτου άρθρου του ν. 1147/1981, όπως ισχύει, του ένατου άρθρου του ν. 
1269/1982 (ΦΕΚ 89 Α'), όπως ισχύει, του τρίτου άρθρου του ν. 1634/1986 
(ΦΕΚ 104 Α'), όπως ισχύει, του πέμπτου άρθρου του ν. 1638/1986 (ΦΕΚ 108 
Α'), όπως ισχύει. Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο ταμείο περιέχονται 
επίσης τα ποσά καταλογισμού δαπανών, στις οποίες προβαίνει το Δημόσιο 
προς αποτροπή ή εξουδετέρωση ρυπάνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του παρόντος νόμου, καθώς και τα υπέρ του Δημοσίου 
επιδικαζόμενα ποσά για δαπάνες αποτροπής ή εξουδετέρωσης ρυπάνσεων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 314/1976 και 1638/1986, όπως 
ισχύουν. 
  Τα κατά τα προηγούμενα εδάφια πρόστιμα και καταλογισμοί δαπανών 
εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και 
αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία 
απόδοσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων 
και Εμπορικής Ναυτιλίας". 
  4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 
αντικαθίσταται ώς εξής: 
  "2. Τα ώς άνω έσοδα διατίθενται ύστερα απο πρόταση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Εμπορικής Ναυτιλίας αποκλειστικώς για 
την πρόληψη και εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και για 
παρεμβάσεις στις ακτές και στους λιμένες και κυρίως για". 
  5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 743/1977 προστίθεται εδάφιο 
ώς εξής: 
  "Η διαδικασία, ο τρόπος διάθεσης, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Εμπορικής Ναυτιλίας". 
  6. Οταν στο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. συζητείται η 
διάθεση πιστώσεων από το λογαριασμό της παραγράφου 3, στη συνεδρίαση 
μετέχει με δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας, ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και 
διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 



Δημοσίων Εργών. 
  7. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 
1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ώς εξής: 
  "3. Τα πρόστιμα, που επιβάλλονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους, 
περιέρχονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό που  
ονομάζεται "Πράσινο Ταμείο", εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την 
είσπραξη δημοσίων εσόδων και αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., Τα παραπάνω 
πρόστιμα διατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Εργων, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην 
περιοχή των οποίων προκλήθηκε η ρύπανση και χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικώς για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης, 
αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, που 
καταρτίζονται απο τους ώς άνω Ο.Τ.Α. ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων". 
  8. Στο κατά την προηγούμενη παράγραφο "Πράσινο Ταμείο" και λογαριασμό 
του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. περιέχονται και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα 
με το άρθρο 13 του ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α') και το άρθρο 13 του ν. 
1561/1986 (ΦΕΚ 148 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με το  άρθρο 31 του ν. 
1650/1986. 
  9. Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία απόδοσης στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. των 
προστίμων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Εργων και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού. 
  10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), 
αντικαθίσταται ώς εξής: 
  "1. Από τα έσοδα που εισπράττονται απο τον επιβαλλόμενο ειδικό φόρο 
κατανάλωσης στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (ντήζελ 
κίνησης), ποσό δραχμών πέντε (5) ανά λίτρο αποδίδεται από την ισχύ του 
παρόντος νόμου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Εργων. Από το ποσό αυτό το πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται 
απευθείας στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και διατίθεται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων αποκλειστικά για την 
εκπόνηση μελετών, ερευνών ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, εκτέλεση 
έργων, προμήθεια υλικών, οργάνων και μέσων που συμβάλλουν στην έν γένει 
προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την κατάρτιση, προώθηση και 
εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, δράσεων και παρεμβάσεων που κατατείνουν 
επίσης στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την ενημέρωση 
του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 
καθώς και την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων για την εκτέλεση των πιο 
πάνω έργων. Το άλλο πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται απευθείας στη 
Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και διατίθεται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων για την κάλυψη μέρους της 
δαπάνης για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων που συμβάλλουν 
στην καταπολέμηση του νέφους και την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων 
για την εκτέλεση των έργων αυτών". 
  11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του από 
17.7.1923-ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του 
κράτους και οικοδομής αυτών" (ΦΕΚ 228 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
  " Μεταξύ των έργων αυτών συμπεριλαμβάνονται και όλα τα προβλεπόμενα 
απο το παρόν διάταγμα. Σε αυτά περιλαμβάνονται  επίσης οι τοπογραφικές 
και οι κτηματογραφικές εργασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 57, καθώς 
και οι χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές 
μελέτες." 
  12. Η χρηματοδότησης για τη σύνταξη χωροταξικών, ρυθμιστικών, 
πολεοδομικών και περιβαλλοντικών μελετών μπορεί να γίνεται και από τις 
πιστώσεις του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. 
      "Είναι δυνατή η έναντι τιμήματος διάθεση από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων προς τρίτους των 
χρηματοδοτούμενων ή συντασσόμενων υπ' αυτού χωροταξικών, ρυθμιστικών, 
πολεοδομικών και περιβαλλοντικών μελετών, περιλαμβανομένων και των 
στοιχείων χαρτογραφικής απεικόνισης των μελετών σε ψηφιακό υλικό. Τα εκ 
της διαθέσεως αυτής έσοδα εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την 



είσπραξη δημοσίων εσόδων. 
 
  Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των εσόδων αυτών και 
κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. 
 
  Με όμοια απόφαση, που αναθεωρείται ανά διετία, καθορίζεται το 
αναγκαία για τη διάθεση των ως άνω στοιχείων και μελετών τίμημα, το 
οποίο μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως του είδους των διατιθέμενων 
στοιχείων και των φυσικών ή νομικών προσώπων προς τα οποία 
διατίθενται." 
 
   ***Τα εντός " " εδάφια προστέθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 13  
      του Ν.2742/1999 (Α 207/7-10-1999) 
 
  13. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 
1337/1983 αντικαθίστανται ώς εξής: 
  "8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων, οι μηχανικοί που 
συντάσσουν τη μελέτη ή έχουν την επίβλεψη του έργου και οι εργολάβοι 
κατασκευής του τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών 
ή με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι 
πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, ανάλογα με την αξία του 
αυθαίρετου έγου και το βαθμό υποβάθμισης του φυσικού ή πολιτιστικού 
περιβάλλοντος. Αν η πιο πάνω πράξη έχει γίνει από αμέλεια, τιμωρείται 
με ποινή φυλάκισης μέχρι ένα (1) χρόνο ή με χρηματική ποινή από 
διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) 
δραχμές". 
  14. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 
1337/1983, όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: 
  " Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών δόμησης (άρθρο 22 του ν. 1577/1985 
(ΦΕΚ 210 Α'), χωρίς οικοδομική  άδεια ή κατά παράβαση αυτής, στα 
ρέματα, στους βιότοπους, στα παραλιακά δημόσια κτήματα και στους 
αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από την κατά τις προηγούμενες παραγράφους 
επιβολή των προστίμων και της κατεδάφισης των αυθαιρέτων, τα πρόσωπα 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός (1) χρόνου και με χρηματική ποινή από δύο εκατομμύρια 
(2.000.000) δραχμές μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. 
Μετατροπή της ποινής της φυλάκισης σε χρηματική, καθώς και η αναστολή 
της εκτέλεσης της δεν επιτρέπεται. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την 
εκτέλεση της απόφασης". 
  15. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 του ίδιου άρθρου 17 του 
ν.1337/1983 αντικαθίσταται ώς εξής: 
  "Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, κατά παράβαση των 
διατάξεων της παραγράφου αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που 
μεσολαβούν, οι υποθηκοφύλακες που μεταγράφουν, οι δικηγόροι που 
παρίστανται σε τέτοια συμβόλαια, τιμωρούνται με τις ποινές του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου ή με τις ποινές του 
δευτέρου εδαφίου, εάν η πράξη τελέσθηκε από αμέλεια. Σε κάθε συμβόλαιο 
μεταβίβασης ακινήτου με κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις επισυνάπτεται 
υπεύθυνη δήλωση των δικαιοπρακτούντων σύμφωνα με το ν.1599/1986, ότι το 
μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη 
παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό  χώρο. Εάν 
από τη δήλωση προκύπτει ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο βρίσκεται στις 
ανωτέρω περιοχές, απαγορεύεται η σύνταξη του σχετικού συμβολαίου. Οι 
συμβολαιογράφοι, που συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση της διάταξης 
αυτής, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικηγόροι 
που παρίστανται σε τέτοια συμβόλαια και οι υποθηκοφύλακες που 
μεταγράφουν αυτά τιμωρούνται με τις ποινές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 8, όπως συμπληρώθηκε". 
  16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 1024/1971 (ΦΕΚ 323 Α'), 
που προστέθηκε με την παράγραφο 2, περίπτωση β, του άρθρου 6 του ν. 
2052/1992, αντικαθίσταται ώς εξής: 
  "2. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου και 



ειδικότερα στους δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, 
στους μεσίτες, στους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν συμβόλαια κατά 
παράβαση της διάταξης αυτής, στους δικηγόρους που παρίστανται κατά τη 
σύνταξη των συμβόλαιων αυτών και στους υποθηκοφύλακες, που μεταγράφουν 
τέτοια συμβόλαια, επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου υπέρ του 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Το πρόστιμο αυτό ορίζεται, για καθένα από τα ανωτέρω 
πρόσωπα, ίσο με την αξία ολόκληρου του ακινήτου, επί του οποίου 
συνιστάται ακύρως διηρημένη ιδιοκτησία και υπολογίζεται προς δέκα 
χιλιάδες (10.000) δραχμές ανά τετραγωνικό μέτρο γης. Το ποσό αυτό 
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. Με όμοια απόφαση 
καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του 
προστίμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Τα ως άνω πρόσωπα, καθώς και τα 
πρόσωπα της επόμενης παραγράφου, τιμωρούνται με τις ποινές που 
προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 17 του ν.1337/1983". 
  17. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 651/1977 (ΦΕΚ 207 Α') 
προστίθεται εδάφιο ώς εξής: 
  "Επίσης, με τις αυτές ποινές τιμωρούνται και οι συμβολαιογράφοι που 
συντάσσουν, οι δικηγόροι που παρίστανται, οι υποθηκοφύλακες που 
μεταγράφουν συμβόλαια, κατά παράβαση της ώς άνω απαγορεύσεως, καθώς και 
οι μηχανικοί που συντάσσουν τεχνικά σχέδια προσαρτώμενα στα ώς άνω 
συμβόλαια". 
  18. Αστυνομικό όργανο ή αρμόδιος υπάλληλος των πολεοδομικών υπηρεσιών 
και δασικών υπηρεσιών, εφόσον από δόλο παραβαίνει τα καθήκοντά του 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα αυθαίρετα ή της 
αντίστοιχης δασικής νομοθεσίας, στην περιοχή ευθύνης του, τιμωρείται με 
τις ποινές του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 
1337/1983. 
  Οι ανωτέρω, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, παραπέμπονται 
υποχρεωτικώς στα αρμόδια κατά περίπτωση ανακριτικά ή πειθαρχικά 
συμβούλια με το ερώτημα της απόλυσης. 
  19. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4 Α' ) 
αντικαθίσταται ώς εξής: 
  "1. Απαγορεύεται η σύνδεση κτισμάτων και εγκαταστάσεων για τις οποίες 
απαιτείται οικοδομική άδεια, με κάθε είδους δίκτυα ύδρευσης, 
αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού 
αερίου, αν δεν προσκομιστεί στους αρμόδιους φορείς αντίγραφο της 
οικοδομικής άδειας επικυρωμένο από την αρχή που τη χορήγησε". 
  20. Η  παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 αντικαθίσταται ώς 
εξής: 
  "5. Οι υπάλληλοι των οργανισμών ή εταιριών παροχής, που παραβαίνουν 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πέραν, της πειθαρχικής τους ευθύνης, 
τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή  
από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι πέντε εκατομμύρια 
(5.000. 000) δραχμές." 
  21. Στους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων και στους υπαλλήλους των 
οικείων Ο.Τ.Α., που εκδίδουν ψευδείς βεβαιώσεις σχετικά με ύπαρξη 
κτισμάτων πριν την ισχύ του β.δ/τος 1.8.1955 " Περί Γενικού Οικοδομικού 
Κανονισμού του Κράτους", προκείμενου να χρησιμοποιηθούν ως 
δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή τη σύνδεση του 
κτιρίου με τα δίκτυα παροχής της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του 
ν.1512/1985, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 19 του παρόντος 
άρθρου, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπει η παράγραφος 5 του 
άρθρου 9 του ν.1512/1985, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την 
προηγούμενη παράγραφο. 
  22. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 99 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 
94 Α'), η φράση "και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού 
Θεσσαλονίκης" αντικαθίσταται με τη φράση "και του Συμβουλίου 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Θεσσαλονίκης". 
  Σε όσες από τις ως άνω περιπτώσεις έχει γνωμοδοτήσει η Εκτελεστική 
Επιτροπή του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, μέχρι ενάρξεως της ισχύος του 
παρόντος συνεχίζεται και περατούται η σχετική διαδικασία από τον 



Οργανισμό Θεσσαλονίκης. 
  23. Στους παραβάτες της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.2344/1940 
"περί αιγιαλού και παραλίας" (ΦΕΚ 154 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 1 του α.ν. 263/1988, ανεξαρτήτως των 
συντρεχουσών ποινικών ευθυνών, επιβάλλεται από την οικεία Λιμενική Αρχή 
πρόστιμο ύψους τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και 
μέχρι δέκα εκατομμύρια (1.000.000) δραχμές κατά τη διαδικασία του 
άρθρου 157 του ν.δ/τος 187/1973. 
  Σε σοβαρές περιπτώσεις παράνομων προσχώσεων και αλλοιώσεων του 
αιγιαλού και της παραλίας ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας επιβάλλει 
πρόστιμο ύψους μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, ύστερα 
από πρόταση της οικείας Λιμενικής Αρχής. 
  Σε περιπτώσεις που εκ των παράνομων προσχώσεων προκαλείται ευρείας 
εκτάσεως οικολογική καταστροφή, λόγω τοξικότητος των υλικών της 
προσχώσεως, το παραπάνω πρόστιμο δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 
διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών. 
  Τα παραπάνω πρόστιμα περιέρχονται στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και τηρούνται στον 
ειδικό λογαριασμό αυτού "Γαλάζιο Ταμείο". 
  Η αποκατάσταση της γενόμενης μεταβολής του φυσικού περιβάλλοντος υπό 
του υπαιτίου και (οπωσδήποτε προ της επιβολής του προστίμου) συνιστά 
ελαφρυντική περίπτωση. 
 
***  Η φράση "οπωσδήποτε προ της επιβολής του προστίμου" διαγράφηκε 
     με την παρ. 4 άρθρ.27 Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
 
  Η άσκηση προσφυγής κατά της αποφάσεως επιβολής προστίμου δεν 
αναστέλλει την καταβολή αυτού. 
  Ο υπαίτιος αλλοιώσεως του αιγιαλού και της παραλίας, κατά τα ανωτέρω, 
υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση αυτών στην προτέρα κατάσταση. 
 
   "Av ο υπόχρεος δεν συμμορφωθεί, η αποκατάσταση γίνεται με μέριμνα της 
αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας και η σχετική δαπάνη 
καταλογίζεται σε βάρος του." 
 
*** Το όγδοο εδάφιο  αντικαταστάθηκε ως άνω με  
    την παρ.4 άρθρ.27 Ν.2831/2000,ΦΕΚ Α 140/13.6.2000. 
    ( Η προηγούμενη διάταξη είχε ως εξής: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως,  
    στην αποκατάσταση προβαίνει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου  
    Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και η σχετική δαπάνη 
    καταλογίζεται σε βάρος του υποχρέου). 
 
 
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορικής Ναυτιλίας και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων καθορίζεται ο τρόπος και η 
διαδικασία αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην προτέρα 
κατάσταση, καθώς και ο τρόπος καταλογισμού της σχετικής δαπάνης σε 
βάρος του υποχρέου, στην περίπτωση που η αποκατάσταση γίνεται από την 
αρμόδια υπηρεσία. 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε τα άρθρα 82,100,337,340,382,418 του κωδικοποιητικού  
              διατάγματος από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.9 άρθρ.12 Ν.3205/2003, τα ποσά που             
προβλέπονται από το παρόν άρθρο εμπίπτουν στην  
ρύθμιση της παρ.8 του αυτού άρθρου και νόμου (3205/2003).  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 



 
 
                        'Αρθρο 4 
   
  1. Συνιστάται Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
(Ε.Σ.Ε.Π.Π.), που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και του οικείου νομάρχη ή περιφερειάρχη. 
Για την εποπτεία του Ε.Σ.Ε.Π.Π. από του Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων ειδική υπηρεσία υπαγόμενη απευθείας στον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, με ανάλογη 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57 Α'). Η 
υπηρεσία αυτή, μεταξύ άλλων, συντονίζει τη δραστηριότητα του Ε.Σ.Ε.Π.Π. 
και των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. Στην ίδια 
υπηρεσία παρέχουν στοιχεία και πληροφορίες και υποβάλλουν προτάσεις τα 
πιο πάνω Κλιμάκια, το Ε.Σ.Ε.Π.Π. και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 
Εφαρμογής Διατάξεων Αυθαίρετων Κατασκευών (Ε.Υ.Σ.Ε.Δ.Α.Κ.) του 
υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Με το 
προεδρικό διάταγμα του δεύτερου εδαφίου εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες 
της υπηρεσίας αυτής, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη στελέχωσή της, 
τον τρόπο και τόπο λειτουργίας της, καθώς και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια. 
  2. Το Ε.Σ.Ε.Π.Π. έχει ως αποστολή την προστασία του περιβάλλοντος από 
τις καταστροφές του δασικού πλούτου, τις καταπατήσεις των δημόσιων 
εκτάσεων, τις παράνομες κατατμήσεις της γής, τις αυθαίρετες κατασκευές, 
τις παράνομες επεμβάσεις στα ρέματα, στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας 
και σε κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα, που μπορεί να έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον (νερό, αέρα και έδαφος). Το  Ε.Σ.Ε.Π.Π. ασκεί 
επίσης τον έλεγχο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στις 
περιπτώσεις που επιβάλλονται τέτοιοι όροι σε έργα και δραστηριότητες. 
  3. Ειδικότερα, το  Ε.Σ.Ε.Π.Π., μέσα στα πλαίσια της αποστολής του, 
επισημαίνει και καταγράφει τα προβλήματα του νομού ή και της 
περιφέρειας, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάρτιση 
προγραμμάτων δράσης και προτεραιοτήτων, παρακολουθεί την εφαρμογή των 
προγραμμάτων αυτών και συντονίζει, όταν απαιτείται, τις σχετικές 
ενέργειες των διαφόρων νομαρχιακών ή περιφερειακών υπηρεσιών, των 
Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ.. 
  4. Δύναται επίσης, σε περίπτωση αδυναμίας ή αδράνειας των κατά τόπο 
αρμόδιων υπηρεσιών ή των Ο.Τ.Α., να ενεργήσει πράξεις εκτέλεσης 
διοικητικών αποφάσεων, που έχουν καταστεί οριστικές, σχετικών με την 
προστασία του περιβάλλοντος και να ζητήσει, για το σκοπό αυτόν, από τις 
τοπικές ή από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων να τεθούν στη 
διάθεση του τα αναγκαία μέσα, προσωπικό και πιστώσεις, καθώς επίσης και 
να ζητήσει τη συνδρομή των αρμόδιων δικαστικών και αστυνομικών αρχών. 
  5. Η αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ε.Π.Π. ασκείται μέσα στα όρια του νομού ή 
και της περιφέρειας που λειτουργεί και εκτείνεται σε κάθε νομαρχιακή ή 
περιφερειακή υπηρεσία, στους Ο.Τ.Α. και σε Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων οι 
δραστηριότητες σχετίζονται με την αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ε.Π.Π.. Είναι 
δυνατόν σε νόμο ή περιφέρεια που δεν έχει συσταθεί Ε.Σ.Ε.Π.Π. να ασκεί 
τις αρμοδιότητες του Σώματος για το νομό ή την περιφέρεια αυτή το 
Ε.Σ.Ε.Π.Π. άλλου νομού ή περιφέρειας, ύστερα από εντολή του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. 
  6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού 
ρυθμίζονται  ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της ανωτέρω αρμοδιότητας 
εντός του νομού ή της περιφέρειας, καθώς και κάθε αναγκαία σχετικη 
λεπτομέρεια. 
  7. Το Ε.Σ.Ε.Π.Π. συγκροτείται από υπαλλήλους πανεπιστημιακής ή 
τεχνολογικής εκπαίδευσης που έχουν ικανή επιστημονική κατάρτιση και 
εμπειρία σχετική με μέρος ή το σύνολο των προβλημάτων του νομού ή της 
περιφέρειας, καθώς και από το λοιπό αναγκαίο προσωπικό. Οι υπάλληλοι 
αυτοί φέρουν τον τίτλο του Ελεγκτή Προστασίας Περιβάλλοντος (Ε.Π.Π.) 



για όσο διάστημα υπηρετούν στο Ε.Σ.Ε.Π.Π. 
  8. Οι Ε.Π.Π., καθώς και το λοιπό αναγκαίο προσωπικό, τοποθετούνται σε 
κάθε νομαρχία  ή περιφέρεια, αποσπώμενοι από το υπουργείο στο οποίο 
οργανικά ανήκουν, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού 
κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις για μια διετία, που μπορεί 
με αίτηση του υπαλλήλου και με την ίδια διαδικασία να ανανεώνεται για 
μια ακόμη διετία. Ο χρόνος απόσπασης  λογίζεται για κάθε συνέπεια ως 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που οι υπάλληλοι ανήκουν 
οργανικά. 
  9. Οι Ε.Π.Π., καθώς και το λοιπό αναγκαίο προσωπικό στήριξης, 
διατηρούν το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές και τα 
πάσης φύσεως επιδόματα και απολαβές της οργανικής τους θέσης, τα οποία 
εξακολουθούν να καταβάλλονται από το φορέα από το οποίον αποσπώνται. 
Πέραν των ανωτέρω αποδοχών  τους μπορούν  να λαμβάνουν ειδικό επίδομα 
ευθύνης, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά διετία, καθώς επίσης 
και αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση. Τα απαιτούμενα για το σκοπό 
αυτόν ποσά, καθώς και για την εκτός έδρας αποζημίωση, διατίθενται από 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή από τα έσοδα του 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. 
  10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσιών Εργων καθορίζονται το ύψος του επιδόματος 
ευθύνης, ο τρόπος καταβολής του και καθε σχετική λεπτομέρεια. 
  11. Για τις ανάγκες στήριξης του Ε.Σ.Ε.Π.Π., δύναται, με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, να συνάπτεται 
σύμβαση μίσθωσης έργου με επιστήμονες και άλλα ειδικευμένα άτομα. 
  12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται για κάθε νομαρχία ή 
περιφέρεια, ανάλογα με τη συχνότητα, την έκταση και το είδος των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, η σύνθεση, οι ειδικότητες και ο αριθμός 
των Ε.Π.Π. και του λοιπού αναγκαίου προσωπικού, η ειδικότητα και ο 
βαθμός του προϊσταμένου και του αναπληρωτή του, καθώς και ο αριθμός και 
η ειδικότητα των ατόμων που μπορούν να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης 
έργου. 
  13. Η στέγαση του Ε.Σ.Ε.Π.Π. σε κάθε νομαρχία ή περιφέρεια, ο 
εξοπλισμός, τα μέσα μεταφοράς και εν γένει τα λειτουργικά του έξοδα 
καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων ή του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. 
  14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας του Ε Σ.Ε.Π.Π.. 
 
 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την παρ.11 άρθρ.9 Ν.2947/2001 ορίζεται ότι: 
  "  11. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 9 του 
παρόντος άρθρου, το Ειδικό Σώμα Ελεγκτών για την Προστασία του 
Περιβάλλοντος (Ε.Σ.Ε.Π.Π.), που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Ν. 
2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α'), καταργείται και οι προβλεπόμενες αρμοδιότητές 
του ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του 
παρόντος άρθρου". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                           'Αρθρο 5 
 
  1. Επιτρέπεται η κατά κυριότητα παραχώρηση στο Δήμο Περάματος, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των δημόσιων κτημάτων που είναι 



καταχωρημένα με στοιχεία Β.Κ. 2115 και Β.Κ. 2116 στην εφορία δημόσιων 
κτημάτων Αθηνών. Η παραχώρηση τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση ότι ο Δήμος 
Περάματος θα παραχωρήσει κατά κυριότητα σε δημότες του τμήματα των ως 
άνω ακινήτων, τα οποία κατέχουν αυθαίρετα και επί των οποίων αυτοί ή οι 
νόμιμοι δικαιοπάροχοί τους έχουν ανεγείρει πριν από την 31.12.1990 
οικοδομή πρώτης κατοικίας και κατοικούν μονίμως, πριν από την ως άνω 
ημερομηνία, στην κατοικία αυτή και υπό τους ειδικότερους όρους της 
παραγράφου 3. 
 
 "Οι χώροι που προορίζονται από την πολεοδομική μελέτη των ανωτέρω ΒΚ 
2115 και ΒΚ 2116 κτημάτων που εγκρίθηκε με το π.δ. 4.8.1993 (ΦΕΚ 1062 
Δύ) για κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, θεωρούνται αυτοδίκαια 
εισφερόμενοι για τους σκοπούς της αρμοδιότητας του φορέα για τον οποίο 
προορίζονται από το χρόνο παραχώρησης των εκτάσεων αυτών στο δήμο και 
δεν υπόκεινται σε απαλλοτρίωση. Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 12 του 
ν. 1337/1983, όπως ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα ρύθμιση. 
Στις παραχωρούμενες εκτάσεις επιβάλλεται χρηματική εισφορά, η οποία 
βεβαιώνεται από το δήμο και ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) της 
αντικειμενικής αξίας που έχει η παραχωρούμενη έκταση κατά το χρόνο της 
παραχώρησης. Τα χρήματα αυτά διατίθενται από το δήμο για την κατασκευή 
των βασικών κοινοχρήστων πολεοδομικών έργων".  
 
    *** Τα άνω  εντός " " εδάφια προστέθηκαν με την παρ.4 
        άρθρ.29 Ν.2508/1997.  
 
"2. Ο Δήμος Περάματος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει για 
έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών ειδικό κτηματολογικό διάγραμμα και 
πίνακα, στα οποία θα αναφέρονται τα ονόματα των φερόμενων ως δικαιούχων 
και θα αποτυπούνται οι προς παραχώρηση εκτάσεις κατά θέση, εμβαδόν και 
διαστάσεις, καθώς και πρόγραμμα πραγματοποίησης της παραχώρησης. Τυχόν 
τροποποίηση του ανωτέρω κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα θα 
υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών για νέα έγκριση".  
 
     *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ.4 
         άρθρ.29 Ν.2508/1997.  
 
  
  3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από 
γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Περάματος, καθορίζονται οι 
όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία παραχώρησης, ο τύπος του 
παραχωρητηρίου ή άλλου τίτλου κυριότητας και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
Στους όρους παραχώρησης μπορεί να περιλαμβάνεται και η υποχρέωση των 
δικαιούχων να αποδεχθούν, πρίν από τη χορήγηση των τίτλων κυριότητας, 
τη μεταβολή της θέσης των κατεχομένων, σύμφωνα με το κτηματολογικό 
διάγραμμα της παραγράφου 2, εφόσον η μεταβολή αυτή επιβάλλεται για την 
εν γένει εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου. 
  4. Τα τμήματα των ώς άνω δημόσιων κτημάτων, τα οποία δεν κατέχονται 
αυθαιρέτως ή που παραμένουν αδιάθετα μετά την πραγματοποίηση του 
προγράμματος αποκατάστασης, παραμένουν στην  κυριότητα του Δήμου 
Περάματος και διατίθενται κυρίως για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων η 
χώρων για την ανέγερση κτιρίων δημοτικών και εν γένει κοινής ωφέλειας. 
Εάν και μετά ταύτα παραμένουν εκτάσεις, δύνανται να διατεθούν για την 
αποκατάσταση αστέγων που δεν υπάγονται στην παράγραφο 1, με ειδικούς 
όρους και προϋποθέσεις που προτείνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και 
περιλαμβένονται στην απόφαση της παραγράφου 3. 
  5. Η παραχώρηση γίνεται δωρεάν και απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή τέλος 
πρός το Δημόσιο ή τρίτους, εκτός τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα προς το 
Δήμο Περάματος.     
    
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      



 
 
 
 
      
                        Αρθρο 6  
 
                                                   
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 48 του κωδικοποιητικού διατάγματος 
              από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
 
   
    1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2β του άρθρου 4 του ν  
1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160 Α') 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  "Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για 
ορισμένα έργα η δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής να ανατίθεται στο 
Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας ή στο νομάρχη. Ο Γενικός Γραμματέας 
Περιφέρειας ή ο νομάρχης χορηγεί την έγκριση ύστερα από εισήγηση της 
αρμόδιας περιφερειακής ή νομαρχιακής υπηρεσίας αντίστοιχα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και της κατά 
περίπτωση άλλης συναρμόδιας περιφερειακής ή νομαρχιακής υπηρεσίας και 
γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου". 
 
  "2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 
1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'), προστίθενται τα εξής : 
 
  "Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απαιτούμενη με βάση τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου προέγκριση χωροθέτησης πρέπει να εναρμονίζεται με τις 
γενικές και τις ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που 
προκύπτουν από τυχόν εγκεκριμένα χωροταξικά σχέδια και προγράμματα, 
καθώς και με τις χρήσεις και τις λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής που 
προβλέπονται από τα εγκεκριμένα ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή 
άλλα σχέδια χρήσεων γης. 
 
  Σε περίπτωση που δεν έχουν εγκριθεί τέτοια σχέδια και προγράμματα και 
μέχρι της εγκρίσεως αυτών, η προέγκριση χωροθέτησης γίνεται μετά από 
συνεκτίμηση στοιχείων χωροταξικού σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής και 
ιδίως της συμβατότητας της αιτούμενης εγκατάστασης με άλλες υφιστάμενες 
ή προγραμματιζόμενες χρήσεις και λειτουργίες, της προστασίας των 
ανανεώσιμων ή μη φυσικών πόρων, των κατευθύνσεων των περιφερειακών και 
τομεακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και της ανάγκης προστασίας της 
απασχόλησης, ούτως ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα του τόπου 
εγκατάστασης της αιτούμενης δραστηριότητας και να διασφαλίζεται η 
βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής". 
 
   *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 Ν.2732/1999 
       ΦΕΚ Α 154/30.7.1999. 
 
  3. Με την έναρξη εκπόνησης μελέτης προστασίας περιβάλλοντος και 
χωροταξικής μελέτης (άρθρα 18 έως 24 του ν. 1650/1986), καθώς και 
μελέτης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (άρθρο 29 του ν. 1337/1983), ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, με απόφασή του 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστείλει 
τη χορήγηση οικοδομικών αδειών και τις οικοδομικές εργασίες στην 
περιοχή μελέτης ή σε τμήματα αυτής. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο 
αναστολή επιβάλλεται για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, το οποίο 
μπορεί να παραταθεί για ένα (1) έτος ακόμη, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι 
εργασίες εκπόνησης των μελετών έχουν προοδεύσει σημαντικά. 
  4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 
αντικαθίστανται ως εξής: 
  5. Η πράξη εφαρμογής συντάσσεται με την ακόλουθη διαδικασία που 
προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του νόμου αυτού για 



την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. 
  α. Κατά τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμματος της πολεοδιμικής 
μελέτης οι κύριοι ή νομείς ακινήτων υποχρεούνται, κατόπιν προσκλήσεως, 
να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο δήμο ή κοινότητα 
προσκομίζοντας συγχρόνως τίτλους κτήσεως, πιστοποιητικό μεταγραφής, 
ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και τοπογραφικό 
διάγραμμα. Η παράλειψη υποβολής της ως άνω δήλωσης συνεπάγεται τα εξής: 
  α1. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη αν 
δεν επισυνάπτεται σε αυτήν πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας 
με το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας. 
  β1. Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή 
κυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και πιστοποιητικού του 
ανωτέρω εδαφίου (α1). 
  β. Με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης α, συντάσσεται το 
κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρμογής και ο πίνακας εφαρμογής. 
  γ. Μετά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής καλούνται οι φερόμενοι 
ιδιοκτήτες, μέσα σε προθεσμία που αναφέρεται σε σχετική πρόκληση, να 
λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής και να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις. 
  6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Εργων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο 
χρόνος και ο τρόπος δημοσιότητας της πρόκλησης για υποβολή δηλώσεων 
ιδιοκτησίας, το περιεχόμενο αυτών, οι προθεσμίες υποβολής και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια". 
  5. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 7 του άρθρου 
12 του ν. 1337/983 προστίθενται τα εξής: 
  "Για τα ακίνητα αυτά δεν ισχύουν οι διατάξεις περί χρησικτησίας". 
  6. Τα προεδρικά διατάγματα, που εκδόθηκαν κατά τα έτη 1929-1936, 
καθώς και τα παραχωρητήρια που αφορούν την περιοχή "Παληό" Καβάλας, 
αποτελούν οριστικούς τίτλους κυριότητας και οι παραχωρηθείσες με αυτά 
εκτάσεις θεωρούνται ότι δεν ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Το Δημόσιο 
ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκνίκηση τρίτων επί των ανωτέρω 
εκτάσεων. 
  Η με αριθμό 48021/3-11-1972 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 
320/22-11-1972), με την οποία εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο της 
παραπάνω περιοχής όπως μεταγενέστερα αναθεωρήθηκε με το π.δ. της 
13-4-1982 (ΦΕΚ 228 Δ'), θεωρείται από της εκδόσεώς της έγκυρη και 
ισχυρή. 
  7. Οι σεισμόπληκτοι των Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας Ζακύνθου, Πρεβέζης, 
Κιλκίς-Πέλλας και της περιοχής Αγίας Τριάδος Πατρών, που εντάχθηκαν στο 
πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών τους με τις Πράξεις Υπουργικού 
Συμβουλίου 131/1-10-86, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 140/19-10-87 
και 112/9-11-88 όμοιες της, 101/1-11-88, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 34/13-3-90 όμοιά της 74/29-6-90, 20/7-2-91, όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 29/4-3-92 όμοιά της και 3/9-1-91 αντίστοιχα, δύνανται, 
εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να 
υποβάλουν αίτηση χορήγησης δανείων αποκατάστασης των ζημιών τους. 
  8. Οι αιτήσεις, που έχουν υποβληθεί μετά από τη λήξη των προθεσμιών 
που ορίσθηκαν με τις προαναφερόμενες Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, 
θεωρούνται ότι υποβλήθηκαν  νόμιμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της 
νομοθεσίας αποκατάστασης σιεσμοπλήκτων. Με απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων για αποκατάσταση και 
κάθε σχετική λεπτομέρεια για εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 
  Για τους σεισμόπληκτους των Νομών Πρεβέζης, Κιλκίς και Πέλλας και της 
περιοχής Αγίας Τριάδος Πατρών που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 
αποκατάστασης των ζημιών τους, με τις πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου 
74/29-6-90, 20/7-2-91, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 29/4-3-92 όμοιά 
της, και 3/9-1-91, αντίστοιχα και για τις περιπτώσεις που για τα δάνεια 
που έλαβαν έχουν καταβάλει στις τράπεζες τόκους μαζί με τις δόσεις, οι 
τόκοι αυτοί αφαιρούνται από το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό των δανείων 
τους. 
  Οι τόκοι των δανείων αυτών καταβάλλονται στις τράπεζες με χρέωση του 
λογαριασμού του ν 128/1975. 



  9. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 113 της 24/26- 8- 1967 
αντικαθίσταται ως ακολούθως : 
  "1. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του Ειδικού Ταμείου Μονίμων 
Οδοστρωμάτων Αθηνών (Ε.Τ.Μ.Ο.Α.) ορίζεται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων υπάλληλος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή του Ειδικού Ταμείου 
Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών, του κλάδου Διοικητικού ΠΕ με Α' βαθμό". 
  10. Το άρθρο 3 του ν. 1283/1982 (ΦΕΚ 114 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
                    
                       Αρθρο 3 
 
  Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων μπορεί στους ιδιώτες που 
ορίζονται ως μέλη ή πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, να ανατίθενται καθήκοντα 
πλήρους απασχόλησης και να καθορίζεται η αμοιβή αυτών από την ανάληψη 
των καθηκόντων τους. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την 1η 
Νοεμβρίου 1993". 
  11. Στις εκπονούμενες ειδικές χωροταξικές μελέτες, μελέτες γενικών 
πολεοδομικών σχεδίων, επέκτασης και αναθεώρησης οικισμών πληθυσμού άνω 
των 2.000 κατοίκων και πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίων οικισμών 
πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων, που η προκήρυξη για την ανάθεσή τους 
είχε γίνει πρίν από τις 2.11.1989 για τις τρείς πρώτες κατηγορίες 
μελετών και πριν από τις 20-11-1989 για την τέταρτη κατηγορία και 
ειδικότερα για τις ποσότητες εργασιών που δεν είχαν παραληφθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τις παραπάνω ημερομηνίες, ο υπολογισμός των 
αμοιβών γίνεται σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 71943/6056/2.11.1989, 
71936/9767/2.11.1989, 71937/9768/2.11.1989 και 79003/10389/20.11.1989 
αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, 
των οποίων τα κείμενα έχουν ως εξής: 
 
    
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.              Αθήνα 2-11-1989 
                                Αριθ. Πρωτ.: οικ. 71943/6056 
 
                            ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
  ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του συντελεστή λ στις αμοιβές Ειδικών Χωροταξικών 
Μελετών (ΕΧΜ). 
 
  Εχοντας υπόψη: 
  1. Το ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" ΦΕΚ 137 Α'. 
  2. Την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί έγκρισης προδιαγραφών για την 
εκπόνηση ΕΧΜ με αριθμό 62592/2980/10-9-86. 
  3. Την Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "περί παρεκκλίσεων από τις 
διατάξεις του ν. 716/77 για την ανάθεση ΕΧΜ" με αριθμό 
76182/4702/15-12-87. 
  4. Την γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ με αριθμό Συν, 34 Πρ. 500 από 1-11-89, 
 
 
                         αποφασίζουμε 
 
  1. Στις εκπονούμενες Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες καθώς και σε όσες 
ανατίθενται από την ημερομηνία υπογραφής της Απόφασης αυτής, ο 
υπολογισμός της αμοιβής γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή λ για τις 
εργασίες που πρόκειται στο εξής να παραληφθούν από τις Υπηρεσίες. 
  Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται από τον τύπο: λ=0,0015 (μ1+μ2), όπου 
τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά την 
οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: 
  μ1: το ημερομίσθιο του εργοδότη ειδικευμένου χωματουργού, 



  μ2. το ημερομίσθιο τεχνίτη. 
  Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς προσαύξηση για εργοδοτικές 
επιβαρύνσεις, όπως προσδιορίζονται από την Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών 
Δημοσίων Εργων (ΕΔΤΔΕ). 
  Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντα μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
Δηλαδή, η αμοιβή ισούται με αυτή που αναφέρεται στη σύμβαση 
πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο λ1:λ2 όπου οι συντελεστές λ1 και λ2 
αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο και εκφράζουν: 
  λ1: ο ισχύον συντελεστής λ τη χρονική περίοδο της παραλαβής των 
εργασιών, 
  λ2: ο ισχύον συντελεστής λ κατά την υπογραφή της Απόφασης αυτής. 
  2. Οι αμοιβές που έχουν καταβληθεί, συμπεριλαμβανομένων και των 
προκαταβολών, αφαιρούνται από την τελικά υπολογιζόμενη ως άνω αμοιβή. 
 
 
                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ 
                          Κ ΛΙΑΣΚΑΣ 
 
 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.              Αθήνα 2-11-1989 
                                    Αριθ. πρωτ.οικ. 71936/9767 
 
 
                                 ΑΠΟΦΑΣΗ 
    
  ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή αμοιβών Πολεοδομικών Μελετών Επέκτασης 
Αναθεώρησης 
 
  Εχοντας υπόψη : 
  1. Το ν. 1558/1985, Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα (ΦΕΚ 137 Α'). 
  2. Το ν. 1337/1983 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων κ.λπ. (ΦΕΚ 33 
Α) και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 6 και 6 παρ. 7. 
  3. Την 19641/798/8-4-83 Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ για έγκριση 
προδιαγραφών Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης και Αναθεώρησης, όπως 
τροποποιήθηκε με την 35563/2641/10-6-1983 Απόφαση. 
  4. Την 19654/829/10-6- 1983 Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ για έγκριση 
Σύμβασης και Τιμολογίου Πολεοδομικών Μελετών.              
  5. Την 38292/4566/28-5-1985 Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ για έγκριση 
τροποποίησης Προδιαγραφών και Τιμολογίου Πολεοδομικών Μελετών. 
  6. Την 39710/1184/24-6-1987 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για έγκριση 
τροποποίησης Προδιαγραφών και Τιμολογίου Πολεοδομικών Μελετών. 
  7. Την υπ' αριθ. 487/31/1-11-89 γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ, 
   
 
                          αποφασίζουμε, 
 
  1. Στις εκπονούμενες Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης Αναθεώρησης και 
για τις ποσότητες εργασιών που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί από τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες, καθώς και σε όσες ανατίθενται από την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσης και στο εξής: Ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται με 
εφαρμογή του συντελεστή λ, με αφετηρία τις τιμές τιμολογίου του πρώτου 
εξαμήνου του 1987. 
  Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται με βάση τον τύπο: λ=0,0015(μ1+μ2), 
όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά 
την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: 
  μ1: το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού. 
  μ2: το ημερομίσθιο του τεχνίτη. 
  Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση για 
εργοδοτικές επιβαρύνσεις όπως αυτά προσδιορίζονται από την Ειδική 
Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Εργων. 
  Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντοτε μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο. 



  Ητοι, η αμοιβή ισούται με αυτή του 1987 (όπως καθορίζεται με την 
397/10/4184/87 Απόφαση) πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο λ1:λ2, όπου λ2 ο 
συντελεστής του πρώτου εξαμήνου 1987 και λ1 ο εκάστοτε ισχύων τη 
χρονική στιγμή της παραλαβής των εργασιών, όπως ορίζεται στη σύμβαση. 
  2. Σε περίπτωση προκαταβολών ή ενδιαμέσων πληρωμών θα αφαιρούνται από 
την τελική υπολογιζόμενη ως άνω αμοιβή τα ποσά τα οποία έχουν ήδη 
καταβληθεί. 
 
                  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ Δ Ε 
                        Κ ΛΙΑΣΚΑΣ 
 
   "ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.              Αθγνα, 2-11-1989 
                                 Αριθμ. πρωτ.οικ. 71937/9768 
 
                             ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
  ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή αμοιβών μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. 
 
  Εχοντας υπόψη : 
  1. Το ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα (ΦΕΚ 137 Α'). 
  2. Το ν. 1337/1983 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων κ.λπ." (ΦΕΚ 33 
Α') και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 6 και 6 παρ. 7. 
  3. Την 15632/1337/30-3-1983 Απόφαση του Υπουργού ΧΟΠ για έγκριση 
προδιαγραφών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, όπως τροποποιήθηκε με τις 
αποφάσεις 50232/3897/4-8-1983 και 35564/2612/10-6-1983 του Υπουργού 
ΧΟΠ. 
  4. Την 39710/4184/24-6-1987 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
έγκριση τροποποίησης Προδιαγραφών και Τιμολογίου Πολεοδομικών Μελετών 
και μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. 
  5. Την υπ' αριθμ. 487/34/1-11-1989 γνωμοδότηση ΚΣΧΟΠ. 
 
                          αποφασίζουμε 
 
  Ορίζεται τιμολόγιο για τις μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ως 
εξής: 
  για πόλεις από 2.001 έως 10.000 κατοίκους 6.000.000,0 δρχ. 
  για πόλεις από 10.001 έως 20.000 κατοίκους 9.000.000,0 δρχ. 
  - για πόλεις από 20.001 έως 40.000 κατοίκους 11.000.000,0 δρχ. 
  - για πόλεις από 40.001 έως 120.000 κατοίκους 21.000.000,0 δρχ. 
  2. Στις εκπονούμενες μελέτες Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και για τις 
ποσότητες εργασιών που δεν έχουν ακόμη παραληφθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, καθώς και σε όσες ανατίθενται από την ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσης και στο εξής, ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται με εφαρμογή 
του συντελεστή λ, με αφετηρία τις τιμές του β' εξαμήνου του 1989. 
  Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται με βάση τον τύπο: λ=0,0015(μ1+μ2), 
όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά 
την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: 
  μ1: το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού, 
  μ2: το ημερομίσθιο του τεχνίτη. 
  Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χώρες οποιαδήποτε προσαύξηση για 
εργοδοτικές επιβαρύνσεις όπως αυτά προσδιορίζονται από την Επιτροπή 
Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Εργων. 
  Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντοτε μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο. Ητοι η αμοιβή θα ισούται με αυτήν που ορίζεται στην παράγραφο 1 
της παρούσης πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο λ1:λ2, όπου λ2 ο συντελεστής 
δευτέρου εξαμήνου του 1989 για τις εκπονούμενες μελέτες ή της 
ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης για τις νέες και λ1 ο εκάστοτε 
ισχύων τη χρονική στιγμή της παραλαβής των εργασιών, όπως ορίζεται στη 
σύμβαση. 
  2. Σε περίπτωση προκαταβολών ή ενδιαμέσων πληρωμών θα αφαιρούνται από 
την τελική υπολογιζόμενη ώς άνω αμοιβή τα ποσά τα οποία έχουν ήδη 
καταβληθεί. 



 
                   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
                         Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.              Αθήνα, 20-11-1989 
                                        Αριθ. πρωτ.: 79003/10389 
 
 
                              ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
  ΘΕΜΑ: "Τροποποίηση αμοιβών μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίου 
οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων" 
 
  Εχοντας υπόψη : 
  1. Το ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα (ΦΕΚ 137 Α')      
  2. Το π.δ. 24-4-1985 "Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της Χώρας 
μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και 
περιορισμών δόμησής τους" όπως ισχύει (ΦΕΚ 181/Δ/85, 133/Δ/87, 
273/Δ/89). 
  3 Το π.δ. 20-8-1985 "Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της Χώρας 
μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-4-85 π.δ/γματος" όπως 
ισχύει (ΦΕΚ 414/Δ/85,  ΦΕΚ 133/Δ/87). 
  4. Την Γ.44468/4377/5-6-1986 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την 
έγκριση προδιαγραφών μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών 
πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. 
  5. Την Γ. 44469/4378/5-6-1986 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την 
έγκριση σύμβασης μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης σχεδίου οικισμών 
πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. 
  6. Την Γ. 57081/6086/1-8-1986 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την 
έγκριση τιμολογίου αμοιβής μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών 
πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων. 
  7. Την 87706/224/23-12-86 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε για 
τροποποίηση του τιμολογίου αμοιβής μελετών πολεοδόμησης και επέκτασης 
οικισμών πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων, 
 
 
                            αποφασίζουμε, 
 
  1. Στις εκπονούμενες μελέτες πολεοδόμησης και επέκτασης οικισμών 
πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων και για τις ποσότητες εργασιών που 
δεν έχουν ακόμη παραληφθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και σε 
όσες μελέτες ανατίθενται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και 
στο εξής, ο υπολογισμός των αμοιβών γίνεται με εφαρμογή του συντελεστή 
λ με αφετηρία τις τιμές τιμολογίου του δευτέρου εξαμήνου 1986. 
  Ο συντελεστής λ προσδιορίζεται με βάση τον τύπο: λ=0,0015 (μ1+μ2), 
όπου τα μεγέθη μ1 και μ2 αναφέρονται στην εκάστοτε χρονική περίοδο κατά 
την οποία υπολογίζεται το λ και εκφράζουν: 
  μ1: το ημερομίσθιο του εργάτη ειδικευμένου χωματουργού 
  μ2: το ημερομίσθιο του τεχνίτη 
  Τα παραπάνω ημερομίσθια λαμβάνονται χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση για 
εργοδοτικές επιβαρύνσεις, όπως αυτά προσδιορίζονται από την Ειδική 
Επιτροπή Διαπίστωσης Διακυμάνσεων Τιμών Δημοσίων Εργων. Ο συντελεστής λ 
λαμβάνεται πάντοτε μέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 
  Ητοι η αμοιβή είναι ίση με αυτή του 1986 όπως καθορίζεται με την 
57081/6086/86 Απόφαση) πολλαπλασιαζόμενη με το λόγο λ1:λ2, όπου λ2 ο 
συντελεστής του δεύτερου εξαμήνου του 1986 και λ1 ο εκάστοτε ισχύων τη 
χρονική στιγμή της παραλαβής των εργασιών, όπως ορίιζεται στη σύμβαση. 
  2. Σε περίπτωση προκαταβολών η ενδιαμέσων πληρωμών θα αφαιρούνται από 
την τελική υπολογιζόμενη ως άνω αμοιβή τα ποσά τα οποία έχουν ήδη 
καταβληθεί. 
 
                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 



 
                       Κ. ΛΙΑΣΚΑΣ' 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 48 του κωδικοποιητικού διατάγματος 
              από 14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99. 
                  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                  
                         'Αρθρο 7 
 
  Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι εξής 
διατάξεις: 
  α) το άρθρο 43 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α') και η παράγραφος 4 του 
άρθρου 42 του ν. 1337/1983, όπως ισχύει, 
  β) το από 27.8.1993 π.δ. (ΦΕΚ 1018 Α') και 
  γ) τα άρθρα 1-3 του από 16/30.8.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 416 Δ'). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                        'Αρθρο 8 
 
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
  Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους. 
 
              Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 1994 
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 
                        ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
  ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
       Α. ΠΕΠΟΝΗΣ                        Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 
 
     ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
     Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ                       Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
 
          ΓΕΩΡΓΙΑΣ                          ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
       Γ, ΜΩΡΑΙΤΗΣ                          Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ 
 
         ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                      ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
        Δ. ΛΙΒΑΝΟΣ                        Γ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 
 
        ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ                ΠΕΡΙΘΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΙπβ 



                                      ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
         ΣΤ.-ΑΓΓ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ         Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
  
    ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,         ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
    ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ              ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
        Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ                        Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ 
 
                ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
                       Α. ΤΣΟΥΡΑΣ 
 
  θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 
               Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 1994 
 
               Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                     Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Ν 3010/2002 / Α-91 Εναρμόνιση Ν.1650/86 (προστασία περιβ/τος),υδατορέματα κλπ    
   
 
 
   ΦΕΚ Α' 91/25.4.2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3010 Εναρμόνιση 
   του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 
   96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις 
   θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.          
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
      
 
 
                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
                     ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
 
                             Αρθρο 1 
 
  Το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
 
                             "Αρθρο 3 
                Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων     
 
  1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού, τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες 
κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, και κάθε κατηγορία μπορεί να 
κατατάσσεται σε υποκατηγορίες, καθώς και σε ομάδες κοινές για όλες τις 
κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Κριτήρια για 
την κατάταξη αυτή είναι: α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της 
δραστηριότητας, β) το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέμπονται, 
καθώς και κάθε άλλη επίδραση στο περιβάλλον, γ) η δυνατότητα να 
προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία 
και δ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος και η ανάγκη επιβολής περιορισμών 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
  Εάν ένα έργο ή δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω απόφαση 
και η αδειοδοτούσα αρχή θεωρεί ότι λόγω των επιπτώσεών του στο 
περιβάλλον θα έπρεπε να καταταγεί στην πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) 
κατηγορία, διαβιβάζει την αίτηση του ενδιαφερομένου στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, προκειμένου να κριθεί αν 
για το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία 
που προβλέπεται στο νόμο αυτόν για την πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) 
κατηγορία. Σε καταφατική περίπτωση το εν λόγω έργο ή δραστηριότητα 
κατατάσσεται προσωρινά στην κατηγορία πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) με α 
πόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 



Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος στο Υπουργείο. Για το έργο 
ή τη δραστηριότητα αυτή, το αρμόδιο όργανο δεν εκδίδει την προβλεπόμενη 
από τις κείμενες διατάξεις απόφαση έΥκρισης περιβαλλοντικών όρων πριν 
συμπληρωθεί η κανονιστική απόφαση του πρώτου εδαφίου για την κατάταξη 
του έργου ή της δραστηριότητας. 
 
  2. Η πρώτη (Α) κατηγορία περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες 
που λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της έκτασής τους είναι πιθανό να 
προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στα έργα και στις 
δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής επιβάλλονται κατά περίπτωση, με την 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων που προβλέπεται στο επόμενο άρθρο, εκτός 
από τους γενικούς όρους και τις προδιαγραφές, ειδικοί όροι και 
περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
  Η δεύτερη (Β) κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα 
οποία, χωρίς να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται 
για την προστασία του περιβάλλοντος σε γενικές προδιαγραφές, όρους και 
περιορισμούς που προβλέπονται από κανονιστικές διατάξεις. 
 
  Η τρίτη (Γ) κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που 
προκαλούν μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 
  3. Προκειμένου να προστατευθεί ιδιαίτερα το περιβάλλον, η κατάταξη 
των έργων και δραστηριοτήτων μπορεί να διαφοροποιείται κατά περιοχή ή 
ανάλογα με τον φυσικό αποδέκτη των ρύπων και οχλήσεων, αφού ληφθούν 
υπόψη και τα εγκεκριμένα χωροταξικά ή ρυθμιστικά σχέδια, τα προγράμματα 
και τα γενικά πολεοδομικά σχέδια ή οι θεσμοθετημένες ζώνες χρήσεων γης 
ή άλλες κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 
  4. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζεται αντιστοιχία της κατάταξης σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες των βιομηχανικών και βιοτεχνικών έργων και 
δραστηριοτήτων με τη διάκριση που αναφέρεται στις πολεοδομικές 
διατάξεις σε έργα ή δραστηριότητες υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης. 
Με την ίδια απόφαση μπορεί να εξειδικεύεται, για την εφαρμογή της 
πολεοδομικής νομοθεσίας, η κατάταξη των παραπάνω δραστηριοτήτων και 
έργων σε υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 2 
        Το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
                             "Αρθρο 4 
                    Εγκριση περιβαλλοντικών όρων      
 
  1.α. Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή τη 
μετεγκατάσταση υφισταμένων, τα οποία έχουν καταταγεί στις κατηγορίες 
που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο, απαιτείται η έγκριση όρων για 
την προστασία του περιβάλλοντος. Εγκριση όρων για την προστασία του 
περιβάλλοντος απαιτείται επίσης για την επέκταση, την τροποποίηση ή και 
τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων ή δραστηριοτήτων, που έχουν 
καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 



 
  β. Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η Διοίκηση επιβάλλει 
προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την 
πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, 
το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά. 
 
  γ. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για 
την έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση του έργου ή 
της δραστηριότητας. 
 
  δ. Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρέπει 
να τηρείται: 
 
  δα) η διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και 
αξιολόγησης του προτεινόμενου έργου ή δραστηριότητας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παρ. 6α και 10α και η δημοσιοποίηση της θετικής 
γνωμοδότησης ή της αρνητικής απόφασης επί της προκαταρκτικής 
περιβαλλοντικής εκτίμησης της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 5. 
 
  δβ) η διαδικασία υποβολής και η αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων ή Περιβαλλοντικής Εκθεσης, κατά περίπτωση, καθώς και η 
διαδικασία δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5. 
 
  2. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και 
δραστηριότητες της πρώτης (Α) κατηγορίας απαιτείται υποβολή Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 
  Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και του συναρμόδιου 
Υπουργού. Ως συναρμόδιος θεωρείται ο αρμόδιος Υπουργός για το έργο ή τη 
δραστηριότητα. Εάν από το έργο ή τη δραστηριότητα επέρχονται επιπτώσεις 
σε αρχαιότητες τ' σε δασικές εκτάσεις ή σε γεωργική γη υψηλής 
παραγωγικότητας ή στην παράκτια ή τη θαλάσσια ζώνη ή σε περίπτωση που 
το έργο ή η δραστηριότητα αφορά στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων ή στη δημιουργία χώρου επεξεργασίας και διάθεσης 
απορριμμάτων, τότε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων γίνεται 
αντίστοιχα και από τον Υπουργό Πολιτισμού ή Γεωργίας ή Εμπορικής 
Ναυτιλίας ή Υγείας και Πρόνοιας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση 
συναρμόδιου για το έργο ή τη δραστηριότητα Υπουργού, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται η αρμοδιότητα έκδοσης 
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (Α) κατηγορίας να μεταβιβάζεται στον Γενικό 
Γραμματέα Περιφέρειας. 
 
  Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων γνωμοδοτούν: α) 
κατά περίπτωση οι Οργανισμοί που έχουν συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση του 
άρθρου 3 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α'), του Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α') 
και του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α') και β) το οικείο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο. 
 
  3. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης (Β) κατηγορίας, 
απαιτείται η υποβολή είτε περιβαλλοντικής έκθεσης, με την οποία 
τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν την προστασία 
του περιβάλλοντος, είτε προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και 
αξιολόγηση που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. Α' της 
παρ. 10. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις 
δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής γίνεται με απόφαση του Νομάρχη, 
εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στην κανονιστική απόφαση που 



εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 10α σε συνδυασμό με τις παρ. 5 
και 6β. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν η αρμοδιότητα έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας 
αυτής να μεταβιβάζεται στον οικείο δήμο, εφόσον αυτός διαθέτει 
περιβαλλοντική υπηρεσία. 
 
  Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων στα έργα και στις δραστηριότητες 
που καθορίζονται με την κανονιστική απόφαση της παρ. 10α γνωμοδοτούν οι 
Οργανισμοί που έχουν συσταθεί, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του Ν. 
2508/1997 ή του Ν. 1515/1985 ή του Ν. 1561/1985, μέσα σε προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών. 
 
  4. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της τρίτης (η κατηγορίας 
απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με 
τις διατάξεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Η έγκριση 
των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου 
κοινότητας. Εφόσον πριν από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
κρίνονται πιθανοί ή διαπιστώνονται μετά τη λειτουργία του συγκεκριμένου 
έργου ή της δραστηριότητας κίνδυνοι και οχλήσεις που δεν καλύπτονται 
από τις διατάξεις που αφορούν την κατηγορία αυτή, ο δήμαρχος ή ο 
πρόεδρος της κοινότητας παραπέμπει το θέμα στον οικείο νομάρχη και για 
την έΥκριση περιβαλλοντικών όρων απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση 
περιβαλλοντικής έκθεσης. 
 
  5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4: α) για έργα 
ή δραστηριότητες τα οποία πραγματοποιούνται από κεντρικές υπηρεσίες 
Υπουργείων, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, ανεξάρτητα από την 
κατηγορία στην οποία υπάγονται, χορηγείται με κοινή από φαση των 
Υπουργών της παραγράφου 2 και β) για έργα ή δραστηριότητες τα οποία 
πραγματοποιούνται από υπηρεσίες της Περιφέρειας, εφόσον υπάγονται στη 
δεύτερη (Β) ή την τρίτη (Γ) κατηγορία, η έγκριση των περιβαλλοντικών 
όρων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 
 
  6.α. Για νέα έργα και δραστηριότητες ή τη μετεγκατάσταση, τον 
εκσυγχρονισμό, επέκταση ή τροποποίηση των υφισταμένων, της πρώτης (Α) 
κατηγορίας, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, απαιτείται μαζί με την αίτηση και η 
υποβολή Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επί της Προμελέτης αυτής 
η αρμόδια για έγκριση περιβαλλοντικών όρων αρχή προβαίνει σε 
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της πρότασης που 
συνίσταται σε γνωμοδότηση ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την 
εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρήση των 
φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα, την παραγωγή 
αποβλήτων, τη ρύπανση και τις οχλήσεις, καθώς και τον κίνδυνο 
ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας. 
 
  β. Για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση 
λαμβάνονται υπόψη: 
 
  αα) Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, 
που προκύπτουν από εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά 
σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης. 
 
  ββ) Η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής, που ενδέχεται να θιγεί 
από το έργο ή τη δραστηριότητα. 
 
  γγ) Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων σημαντικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως το μέγεθος, η πολυπλοκότητα, η ένταση και η έκτασή 
τους, ο διασυνοριακός χαρακτήρας τους, η διάρκεια, η συχνότητα και η 
αναστρεψιμότητά τους. 
 
  δδ) Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη 



δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημόσιου συμφέροντος. 
 
  εε) Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε 
μία ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο ή τη 
δραστηριότητα. 
 
  γ. Μετά την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της 
πρότασης: 
 
  αα) είτε καλείται ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης ή αρμόδιος φορέας να 
υποβάλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για Εγκριση 
Περιβαλλοντικών Ορων, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να απαιτηθούν 
πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις για επί μέρους περιβαλλοντικά μέσα ή 
παραμέτρους. 
 
  ββ) είτε του γνωστοποιείται ότι δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του 
έργου ή της δραστηριότητας όπως προτάθηκε. 
 
  δ. Προκαταρκτική εκτίμηση και αξιολόγηση απαιτείται και για τα έργα 
και τις δραστηριότητες της δεύτερης (Β) κατηγορίας που καθορίζονται με 
την κοινή απόφαση που προβλέπεται στην περίπτωση Α' της παραγράφου 10. 
 
  ε. Η Διοίκηση, προκειμένου να εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους, 
μπορεί, κατά το στάδιο της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και 
αξιολόγησης οποιασδήποτε πρότασης έργου ή δραστηριότητας, να απαιτήσει 
την υποβολή περιβαλλοντικής μελέτης ανώτερης κατηγορίας ή υποκατηγορίας 
και να υπαγάγει το έργο ή τη δραστηριότητα στη διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων ανώτερης κατηγορίας ή υποκατηγορίας από αυτήν που 
υπάγεται το έργο ή η δραστηριότητα, αν εκτιμάται ότι θα προκύψουν 
σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον από την πραγματοποίηση του. 
Αρμόδια προς τούτο είναι η αρχή που αξιολογεί την Προμελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και γνωμοδοτεί σχετικά. 
 
  στ. Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση δεν 
απαιτείται στις θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, στις 
βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, στις ναυπηγοεπισκευαστικές περιοχές, 
σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, στις Περιοχές Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ω.Α.Π.) του άρθρου 10 του Ν. 
2742/1999 (ΦΕΚ 207 Α) και στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση προβλέπεται 
από νόμο ή εγκεκριμένο χωροταξικό ή πολεοδομικό ή ρυθμιστικό σχέδιο, 
στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών, 
βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, σύμφωνα με την περ. Α' της παρ. 1 
του άρθρου 12 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α'), καθώς και στις 
μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
  7. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μπορεί να εκδίδεται για 
ορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ίδια απόφαση, μετά την 
πάροδο του οποίου υπόκειται σε αναθεώρηση ή ανανέωση. Στην περίπτωση 
αυτή απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, μόνον εφόσον επέρχονται 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 
  8. Αν δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί 
από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή από την περιβαλλοντική 
έκθεση, το αρμόδιο όργανο για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλλει 
τους αρχικούς, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο 
ή η δραστηριότητα. 
 
  9.α. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις 



δραστηριότητες πρώτης (Α) κατηγορίας του άρθρου 3 χορηγείται μέσα σε 
ενενήντα (90) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο κατατεθείς 
φάκελος ήταν πλήρης και περιελάμβανε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας κατά περίπτωση, αν λόγω της σοβαρότητας ή της 
δυσχέρειας του έργου ή της δραστηριότητας δικαιολογείται η παράταση. 
 
  β. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις 
δραστηριότητες της δεύτερης (Β) και της τρίτης (Γ) κατηγορίας 
χορηγείται μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, 
εφόσον ο κατατεθείς φάκελος ήταν πλήρης και περιελάμβανε τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 
 
  γ. Αν οι υπηρεσίες ή φορείς που γνωμοδοτούν, προκειμένου να εγκριθούν 
περιβαλλοντικοί όροι, δεν απαντήσουν μέσα στις προθεσμίες που 
καθορίζονται από το νόμο ή που τάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία για 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
μπορεί να χορηγηθεί και χωρίς τις γνωμοδοτήσεις αυτές, αμέσως μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας. 
 
  10.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
καθορίζονται: 
 
  αα) τα έργα και οι δραστηριότητες της δεύτερης (Β) κατηγορίας για τα 
οποία απαιτείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση. 
 
  ββ) οι αρμόδιες υπηρεσίες και η διαδικασία για την προκαταρκτική 
περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση, όταν απαιτείται, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και η διαδικασία με την οποία οι αρμόδιες αρχές 
αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη βελτίωση ή τροποποίηση ή επέκταση ή 
εκσυγχρονισμό ενός έργου ή μιας δραστηριότητας και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα. 
 
  γγ) οι αρμόδιες υπηρεσίες και η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων, ο τύπος των απαιτούμενων μελετών και στοιχείων, η προθεσμία 
υποβολής τους και έκφρασης γνώμης των αρμόδιων αρχών, και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα. 
 
  β. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι 
προδιαγραφές και το περιεχόμενο των κάθε τύπου Προμελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) και Περιβαλλοντικής Εκθεσης για κάθε ομάδα έργων ή 
δραστηριοτήτων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να τις συνοδεύουν, το 
περιεχόμενο των φακέλων με βάση τους οποίους οι αρμόδιες αρχές 
αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις 
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση, 
τροποποίηση ή ανανέωση έργου ή δραστηριότητας, καθώς και ο συνδυασμός 
των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης της προαναφερόμενης 
απόφασης με τις διαδικασίες χορήγησης άλλων αδειών που απαιτούνται για 
τα έργα και τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3. 
 
  γ. Με τις κοινές αποφάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α' και β' μπορεί 
να παρέχεται εξουσιοδότηση στους Γενικούς Διευθυντές των ίδιων ως άνω 
Υπουργείων, να ρυθμίζουν με κοινή τους απόφαση, που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λεπτομερειακά και τεχνικά ζητήματα. 
 
  δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων καθορίζονται οι αμοιβές για τις Προμελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και 



δραστηριοτήτων. 
 
  ε. Για την περιβαλλοντική αξιολόγηση, δημοσιοποίηση της Μ.Π.Ε. και 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και δραστηριοτήτων του 
ιδιωτικού και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καταβάλλονται 
ανταποδοτικά τέλη υπέρ του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.), ανάλογα με την κατηγορία και 
υποκατηγορία που κατατάχθηκε το έργο ή η δραστηριότητα και τον τύπο της 
Μ.Π.Ε. που απαιτείται για την περιβαλλοντική αξιολόγησή του. Τα ανωτέρω 
τέλη διατίθενται μέσω του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. για έργα και δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην αναβάθμιση, την προστασία και τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, καθορίζονται το ύφος, η 
διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω τελών, ο τρόπος απόδοσης τους στο 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
 
  11. Οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται μέσα σε έξι 
μήνες από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος άρθρου." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 3 
        Το άρθρο 5 του Ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
                             "Αρθρο 5 
                Περιεχόμενο και δημοσιότητα Μελετών      
                   Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
  1. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
 
  α) Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας με πληροφορίες για το 
χώρο εγκατάστασης, το σχεδιασμό και το μέγεθος του. 
 
  β) Περιγραφή των στοιχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν 
σημαντικά από το προτεινόμενο έργο ή τη δραστηριότητα. 
 
  γ) Εντοπισμό και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
 
  δ) Περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
 
  ε) Σύνοψη των κύριων εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων 
λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης. 
 
  στ) Απλή (μη τεχνική) περίληψη του συνόλου της μελέτης. 
 
  ζ) Σύντομη αναφορά των ενδεχόμενων δυσκολιών που προέκυψαν κατά την 
εκπόνηση της μελέτης. 
 
  Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις που 
εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 10β του προηγούμενου άρθρου. 
 
  2. Η αρμόδια αρχή πριν από τη χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων ξεκινά τη διαδικασία δημοσιοποίησης με τη διαβίβαση στο οικείο 
Νομαρχιακό Συμβούλιο φακέλου με τη Μ.Π.Ε. και τα απαιτούμενα 



συνοδευτικά της στοιχεία, καθώς και τη γνωμοδότηση της Διοίκησης για 
την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση επί της 
Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) που υποβλήθηκε, όπου 
απαιτείται. 
 
  Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, πριν γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου του 
φακέλου της Μ.Π.Ε., υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του κοινού και των 
φορέων εκπροσώπησης του το φάκελο για να εκφράσουν τη γνώμη τους. 
 
  Η διαδικασία και ο τρόπος ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
 
  Με την ανωτέρω απόφαση μπορεί να καθορίζεται και άλλο όργανο ή 
υπηρεσία, το οποίο θέτει στη διάθεση του κοινού και των φορέων 
εκπροσώπησης του το φάκελο για να εκφράσουν τη γνώμη τους. 
 
  3. Οι αποφάσεις που αφορούν στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για 
έργα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις της 
Διοίκησης για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση 
επί των υποβαλλόμενων Π.Π.Ε., διαβιβάζονται στο οικείο ή στα οικεία 
νομαρχιακά συμβούλια προκειμένου να λάβουν γνώση και να ενημερώσουν 
τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους. Η διαδικασία ενημέρωσης 
των πολιτών καθορίζεται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 4 
 
  1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
  "1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή 
άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου 
αυτού ή των κατ' εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών 
ή περιφερειακών ή νομαρχιακών αποφάσεων, καθώς και στους παραβάτες των 
όρων και των μέτρων που καθορίζονται με τις διοικητικές πράξεις, που 
προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 των νόμων 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α') και 
1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α'), ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, 
επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο, από πενήντα (50) μέχρι 
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, ύστερα από εισήγηση είτε των κατά 
το άρθρο 6 υπηρεσιών είτε των κατά το άρθρο 26 κλιμακίων Ελέγχου 
Ποιότητας Περιβάλλοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη 
συχνότητα,την υποτροπή,το ύφος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων 
εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικώ, όρων ως εξής: 
 
  α. από τον οικείο Νομάρχη, εφόσον το πρόστιμο που προτείνεται 
ανέρχεται έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, 
 
  β. από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, εφόσον το πρόστιμο που 
προτείνεται κυμαίνεται από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως εκατόν 
πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, 
 
  γ. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, 
εφόσον το πρόστιμο που προτείνεται υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα 
χιλιάδες (150.000) ευρώ." 



 
  2. Στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής: 
 
  "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα ανώτατα όρια 
των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στην παρούσα και την 
προηγούμενη παράγραφο με κριτήρια τη μεταβολή των οικονομικών ή 
περιβαλλοντικών συνθηκών." 
 
  3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 
(ΦΕΚ 160 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "6. Προκειμένου για εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 
περίπτωση στ' του Ν. 743/1977 -όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/1998 
(ΦΕΚ 58 Α') -που ρυπαίνουν τη θάλασσα, η επιβολή προστίμου που 
υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του άρθρου 13 παρ. 1 κατηγορία β' περίπτωση 
του ίδιου παραπάνω νόμου όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν και μέχρι εκατόν 
είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ γίνεται από τον οικείο Νομάρχη." 
 
  4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α'/3.10.1994), 
μετά τη φράση "στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης" προστίθεται η 
φράση "Α' και Β' βαθμού". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 5 
                 Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις         
                    θεμάτων για τα υδατορέματα        
 
  1. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58 Α'), 
όπως η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 1γ του Ν. 
2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
 
  "1. Τα υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι, ρέματα και 
ρυάκια), που βρίσκονται εντός ή εκτός ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός 
οικισμών που δεν έχουν ρυμοτομικό σχέδιο, οριοθετούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
 
  Η οριοθέτηση συνίσταται στον καθορισμό και επικύρωση των πολυγωνικών 
γραμμών εκατέρωθεν της βαθιάς γραμμής του υδατορέματος, οι οποίες 
περιβάλλουν τις γραμμές πλημμύρας, τις όχθες, καθώς και τα τυχόν φυσικά 
ή τεχνητά στοιχεία, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος. 
 
  Ο κατά τα ανωτέρω καθορισμός μπορεί να γίνεται και σε τμήματα μόνο 
των υδατορεμάτων. Στην περίπτωση αυτή η τεχνική έκθεση της επόμενης 
παραγράφου συνοδεύεται από υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά 
στοιχεία ή μελέτες για το συνολικό μήκος του υδάτος ρέματος. 
 
  2. Για την κατά τα ανωτέρω οριοθέτηση απαιτούνται: 
 
  Ι. Οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα αποτύπωσης 
του υδατορέματος σε κατάλληλη κλίμακα και εξαρτώμενο από το 
τριγωνομετρικό δίκτυο της περιοχής που συντάσσεται με μέριμνα: 



 
  α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή 
 
  β) της οικείας Περιφέρειας ή 
 
  γ) της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή 
 
  δ) του οικείου Ο.Τ .Α. Α' Βαθμού ή 
 
  ε) άλλου προσώπου που αναθέτει σε μηχανικό ο οποίος έχει δικαίωμα για 
τη σύνταξη τέτοιου διαγράμματος. 
 
  Στις περιπτώσεις δ' και ε' τα τοπογραφικά διαγράμματα ελέγχονται και 
θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. 
 
  II. Τεχνική Εκθεση που συνοδεύεται από υδρολογικά, υδραυλικά και 
περιβαλλοντικά στοιχεία ή μελέτες βάσει των οποίων προτείνονται οι 
οριογραμμές του υδατορέματος στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα. 
 
  Η Τεχνική Εκθεση με τα συνοδευτικά της στοιχεία συντάσσεται, 
ελέγχεται και θεωρείται όπως το τοπογραφικό διάγραμμα της παραγράφου 
(Ι) από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της παραγράφου (Ι). 
 
  3.α. Ο καθορισμός των οριογραμμών γίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 
της προηγούμενης παραγράφου από τις Υπηρεσίες της παραγράφου αυτής, 
ύστερα από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία 
παρέχεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη σχετική πρόσκληση ή και 
χωρίς τη γνώμη αυτή ύστερα από πάροδο άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας. 
 
  β. Η επικύρωση του καθορισμού γίνεται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και στην περίπτωση που το τοπογραφικό 
διάγραμμα συντάχθηκε με μέριμνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. 
 
  Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα του πρώτου 
εδαφίου της παρούσας παραγράφου σε σμίκρυνση και δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
  Στις περιπτώσεις έγκρισης τροποποίησης σχεδίου η επικύρωση μπορεί να 
γίνεται με τη διοικητική πράξη έγκρισης τροποποίησης του σχεδίου." 
 
  2. Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε υδατορέματα μπορεί να 
μελετώνται και να εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού ή να 
ανατίθενται από αυτούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα 
συγκεκριμένα υδατορέματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός των διοικητικών 
τους ορίων και δεν αποτελούν κλάδο άλλου υδατορέματος, εκτός των 
διοικητικών τους ορίων. Σε περίπτωση που το υδατόρεμα εκτείνεται σε 
διοικητικά όρια περισσότερων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα ως άνω 
αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να μελετώνται και να εκτελούνται από τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις της οικείας Περιφέρειας. 
 
  Για την περιοχή της Περιφέρειας Αττικής στις περιπτώσεις που η 
αρμοδιότητα ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μπορεί να μελετώνται και να 
εκτελούνται και από τις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ύστερα από 
απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 
2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α) και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στην απόφαση αυτή. Η έγκριση των μελετών αυτών γίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην προηγούμενη απόφασή του. Ο έλεγχος 



τήρησης των κειμένων διατάξεων για τα υδατορέματα στα διοικητικά όρια 
κάθε νομού ασκείται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Διατάξεις που προβλέπουν αρμοδιότητα ελέγχου 
και άλλων οργάνων διατηρούνται σε ισχύ. 
 
  Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί ο παραπάνω έλεγχος 
να ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, που μπορούν να ασκήσουν 
τα καθήκοντα αυτά. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 6 
                       Μεταβατικές διατάξεις           
 
  1. Διαδικασίες για την προέγκριση χωροθέτησης ή την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων που εκκρεμούν μέχρι την έκδοση των υπουργικών 
αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 και στην παρ. 10α του άρθρου 4 
του Ν. 1650/1986, όπως αντικαθίστανται με τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος 
νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται ως εξής: 
 
  α) Διαδικασίες Προέγκρισης Χωροθέτησης: 
 
  Η Προέγκριση Χωροθέτησης συνιστά γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
κατά την έννοια προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και 
αξιολόγησης της πρότασης του έργου ή δραστηριότητας που προβλέπεται 
στην παρ. 6α του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαθίσταται με το 
άρθρο 2 του νόμου αυτού. 
 
  β) Διαδικασίες Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων: 
 
  Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
1650/1986, όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με τον παρόντα νόμο, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 
1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου αυτού, οι 
οποίες εφαρμόζονται και για τις διαδικασίες αυτές. 
 
  2. Εκκρεμείς υποθέσεις για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου 
θεωρούνται εκείνες για τις οποίες έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο 
φορέα ή ιδιώτη αίτηση, που συνοδεύεται από τα απαιτούμενα σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, στην αρμόδια κάθε φορά υπηρεσία, 
είτε για προέγκριση χωροθέτησης είτε για έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
 
  3. Οπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλο 
νόμο αναφέρεται ο όρος "προέγκριση χωροθέτησης" νοείται εφεξής 
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση. 
 
  4. Στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των 
άρθρων 3, 4 και 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαθίστανται με τα άρθρα 1, 
2 και 3 του παρόντος νόμου, μπορεί να περιλαμβάνονται μεταβατικές 
διατάξεις για την προσαρμογή του υφιστάμενου μέχρι τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου συστήματος προέγκρισης χωροθέτησης ή έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, έργων και δραστηριοτήτων, στο προβλεπόμενο με τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου σύστημα προκαταρκτικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης και αξιολόγησης ή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έργων και 
δραστηριοτήτων, στο προβλεπόμενο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου 



σύστημα προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης η 
έγκρισης περιβαλλοντικών ορών. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 7 
 
  1. Στο μόνιμο προσωπικό του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων 
Αθηνών (Ε.Τ.Μ.Ο.Α.) που καταργήθηκε με το Π.Δ. 98/2000 (ΦΕΚ 85 Α') με 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 1759/1988 (ΦEK 
50 Α'), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, ανεξάρτητα από την 
επιλογή ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης, παρέχεται υγειονομική 
περίθαλψη από το Δημόσιο με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που 
ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και τα μέλη 
των οικογενειών τους. 
 
  Η προϋπηρεσία των ανωτέρω στο Ε.Τ.Μ.Ο.Α., καθώς και σε κάθε άλλο 
Ν.Π.Δ.Δ., αναγνωρίζεται ως τακτικού δημοσίου υπαλλήλου για τη χορήγηση 
αναρρωτικών αδειών και της υγειονομικής περίθαλψης κατά περίπτωση. 
 
  2. Η ανωτέρω υγειονομική περίθαλψη παρέχεται στο προσωπικό της παρ. 1 
και μετά τη συνταξιοδότησή του, καθώς και στα μέλη των οικογενειών του. 
 
  3. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία του 
φορέα υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του παραπάνω προσωπικού 
καταβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 8 
 
  1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Ε.Τ.Μ.Ο.Α., οι οποίοι αυτοδίκαια 
μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εργων (Γ.Γ.Δ.Ε.), που 
υπάγονταν κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 98/2000 (ΦΕΚ 8 Α'/15.3.2000) στο 
καθεστώς του Ν. 103/1975, εξακολουθούν, για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος, 
να υπάγονται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στο ίδιο καθεστώς 
και μετά τη μεταφορά τους στη Γ.Γ.Δ.Ε., εφόσον επιλέξουν να διατηρήσουν 
το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν αντί αυτού που αυτοδίκαια 
ασφαλίζονται. 
 
  Οι διατάξεις του ως άνω εδαφίου ισχύουν και για το προσωπικό που 
αποχώρησε από την υπηρεσία κατά το διάστημα από 15.3.2000 μέχρι τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού. 
 
  Οι σχετικές εισφορές παρακρατούνται από τους εκκαθαριστές των 
αποδοχών των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και αποδίδονται ως 
έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Εσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού 
για τον ίδιο σκοπό αποτελούν και οι παρακρατηθείσες και οφειλόμενες 
εισφορές του ανωτέρω προσωπικού, για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο 



καθεστώς του Ν. 103/1975, οι εισφορές που παρακρατούνται από πρώην 
μόνιμους υπαλλήλους του Ε.Τ.Μ.Ο.Α., που έχουν ήδη μεταταγεί σε άλλες 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και έχουν επιλέξει κατά την ισχύουσα 
νομοθεσία το καθεστώς του Ν. 103/1975, καθώς και τυχόν πλεονάσματα του 
οικείου λογαριασμού του Ν. 103/1975. 
 
  Οι εν λόγω υπάλληλοι, κατά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία, 
λαμβάνουν το προβλεπόμενο βάσει των διατάξεων του Ν. 103/1975, όπως 
αυτές εκάστοτε ισχύουν, εφάπαξ βοήθημα ή επιστροφή εισφορών κατά τις 
εκάστοτε ισχύουσες περί επιστροφής εισφορών διατάξεις. 
 
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, 
καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο καταβολής των 
παραπάνω παροχών. 
 
  2. Οι υπάλληλοι που αποχώρησαν από το Ε.Τ.Μ.Ο.Α. πριν από την 
κατάργηση του λόγω μετάταξης και δεν δικαιούνται την επιστροφή των 
εισφορών τους καθώς και οι υπάλληλοι που δεν θα επιλέξουν το 
ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν πριν από τη μεταφορά τους στη 
Γ.Γ.Δ.Ε./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. λαμβάνουν το βοήθημα του Ν. 103/1975 κατά τη 
συνταξιοδότησή τους και για τον υπολογισμό του εφαρμόζονται οι γενικές 
διατάξεις που ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν 
αποχωρήσει από οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς ταυτόχρονη συνταξιοδότηση. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 9 
 
  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283 Α'), για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών των σταθμών: i) των γραμμών 2 και 3 του 
Μετρό και των επεκτάσεών τους που κατασκευάστηκαν ή κατασκευάζονται από 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ii) των θυγατρικών εταιρειών της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. και iii) των λοιπών εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου 
(Ε.Φ.Σ.Ε.) του Ν. 2669/1998, με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα 
από γνώμη του Ο.Α.Σ.Α. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού 
Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.) κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις 
του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), όπως ισχύει, και από κάθε άλλη γενική ή 
ειδική διάταξη, μπορεί να καθορίζονται χώροι για την κατασκευή Σταθμών 
Μετεπιβίβασης και Χώρων Στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και των αναγκαίων 
εγκαταστάσεων και προσβάσεων. Στην περίπτωση τροποποίησης ρυμοτομικού 
σχεδίου, απαιτείται επιπλέον και γνώμη του οικείου δημοτικού 
συμβουλίου, η οποία παρέχεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την 
υποβολή σχετικής αίτησης στον οικείο Ο.Τ.Α., καθώς και γνώμη του 
Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 
 
  2. Οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης (Σ.Μ.) και οι Χώροι Στάθμευσης (Χ.Σ.) 
κατασκευάζονται είτε σε ακίνητα που ανήκουν στην ιδιοκτησία των 
εταιρειών της προηγούμενης παραγράφου είτε σε ακίνητα που 
απαλλοτριώνονται με δαπάνη των εταιρειών αυτών για το σκοπό αυτόν, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται ως δημόσιας ωφέλειας, είτε κάτω από πρασιές είτε 
κάτω από κοινόχρηστους χώρους, που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα 
ρυμοτομικά σχέδια, καθώς και κάτω από χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο ή 
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Σε περίπτωση που οι 
χώροι αυτοί ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε δήμο, απαιτείται για την 



κατασκευή σύμφωνη γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ενώ αν 
ανήκουν στο Δημόσιο ή λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου απαιτείται 
η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή του εποπτεύοντος 
το νομικό πρόσωπο Υπουργού. Οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης και οι Χώροι 
Στάθμευσης μπορούν επίσης να κατασκευάζονται σε ακίνητα που 
παραχωρούνται για το σκοπό αυτόν στις εταιρείες της προηγούμενης 
παραγράφου από το Δημόσιο, από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τους όρους που 
καθορίζονται στη σχετική συμφωνία παραχώρησης. Οι ανωτέρω φορείς 
μπορούν, κατ' εξαίρεση οποιωνδήποτε γενικών ή ειδικών διατάξεων, να 
παραχωρούν τους ως άνω χώρους στις ως άνω εταιρείες για τους σκοπούς 
αυτούς. Στην περίπτωση που οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης ή οι Χώροι 
Στάθμευσης κατασκευάζονται κάτω από πρασιές απαιτείται γνωμοδότηση των 
Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Στην περίπτωση που οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης 
και οι Χώροι Στάθμευσης κατασκευάζονται κάτω από κοινόχρηστους χώρους, 
που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή κάτω από χώρους 
που ανήκουν στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., επιτρέπεται η κατασκευή των 
εισόδων, εξόδων και των απαραίτητων υπέργειων εγκαταστάσεων στην 
επιφάνεια των χώρων αυτών. 
 
  3. Στους Σταθμούς Μετεπιβίβασης και στους Χώρους Στάθμευσης μπορεί να 
αναπτύσσονται υπόγειοι ή και υπέργειοι χώροι με τις κατωτέρω χρήσεις: 
 
  i) Στάσης, αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών λεωφορείων και 
στάθμευσης λεωφορείων ή άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς. 
 
  ii) Στάσης για αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών λοιπών μέσων 
μεταφοράς (ταξί, ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα). 
 
  iii) Στάθμευσης αυτοκίνητων ιδιωτικής χρήσης και δικύκλων. 
 
  iv) Υγιεινής και αναμονής. 
 
  v) Πολιτιστικών δραστηριοτήτων, κοινής ωφέλειας και χώροι συνάθροισης 
κοινού, καθώς και χώροι εστίασης και αναψυχής. 
 
  vi) Γραφείων και καταστημάτων για επαγγελματικές χρήσεις στέγασης 
βοηθητικών υπηρεσιών του Μετρό (ασφάλειας, πυρασφάλειας κ.λπ.). 
 
  4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων, κατ' εξαίρεση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, 
καθορίζονται, ύστερα από γνώμη του Ο.Ρ.Σ.Α., οι συγκεκριμένες χρήσεις 
από τις παραπάνω σε καθέναν από τους χώρους αυτούς, καθώς και οι όροι 
και περιορισμοί δόμησης. 
 
  5. Οι Σταθμοί Μετεπιβίβασης και οι Χώροι Στάθμευσης που αφορούν στην 
εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό στους σταθμούς του Μετρό Αγ. 
Αντώνιος, Πεντάγωνο, Πλακεντία, Σταυρός, Δάφνη, Ηλιούπολη, Κατεχάκη, 
Βοτανικός (χώρος πρώην σταθμού Κεραμεικός), Αττική, Αγιος Σάββας, 
Πανόρμου και Συγγρού - ΦΙΞ κατασκευάζονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
είτε με ίδια κεφάλαια είτε με διαδικασία παραχώρησης μετά από διεθνή 
διαγωνισμό. Στην πρώτη περίπτωση (ίδια κεφάλαια ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.), 
καθώς επίσης και μετά το πέρας του χρόνου παραχώρησης στη δεύτερη 
περίπτωση, η διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση αυτών ασκείται από 
την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. με όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ 
των δύο εταιρειών. Για τους λοιπούς Σταθμούς Μετεπιβίβασης και Χώρους 
Στάθμευσης, με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι Εταιρείες 
κατασκευής και εκμετάλλευσης ή συνεκμετάλλευσης των ως άνω χώρων μεταξύ 
των υπό παράγραφο 1 Εταιρειών. 
  "Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, ο χώρος στάθμευσης για την  
εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό στο Σταθμό Βοτανικού (χώρος πρώην Σταθμού  
Κεραμεικού),που ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο Αθηναίων, δύναται να  



παραχωρηθεί κατά χρήση και για ορισμένο χρόνο από το Δήμο Αθηναίων στην  
Εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους συμβάσεως που συνάπτεται για το σκοπό  
αυτόν. 
 
 Αν ο χώρος στάθμευσης κατασκευασθεί με κεφάλαια της εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ  
Α.Ε., η διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευσή του ασκείται από αυτήν ή από  
τρίτο στον οποίο αυτή αναθέτει την εκμετάλλευση, διαχείριση και λειτουργία,  
ύστερα από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, για όσο χρόνο συμφωνηθεί μεταξύ  
αυτής και του Δήμου Αθηναίων, στη συνεχεία δε η χρήση, εκμετάλλευση και  
διαχείρισή του επανέρχεται υποχρεωτικά στο Δήμο Αθηναίων. 
 
 Σε περίπτωση που ο χώρος στάθμευσης κατασκευασθεί από την Εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ  
ΜΕΤΡΟ Α.Ε. με τη διαδικασία της παραχώρησης δημόσιου έργου σε τρίτο, η  
χρήση, λειτουργία και εκμετάλλευσή του επιστρέφεται υποχρεωτικά στο Δήμο  
Αθηναίων, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παραχώρησης. 
 
 Ο χρόνος της παραχώρησης σε τρίτο δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση  
το χρόνο της παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου, που προβλέπεται στη  
σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε." 
 
 **** Τα ανωτέρω εντός " " εδάφια προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 32 του  
Ν.3164/2003 "Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή  
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 176/02.07.2003).  
 
  6. Οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή των παραπάνω έργων και 
εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των οικοδομικών αδειών, 
χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Εργων κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. Οι απαιτούμενες 
άδειες λειτουργίας χορη γούνται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. 
 
  7. Σε περίπτωση που οι παραπάνω κατασκευές πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο των όρων δόμησης και χρήσεων γης που ισχύουν στην περιοχή 
κατασκευής τους, οι απαιτούμενες άδειες εκδίδονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου έβδομου του Ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 
Α'), μετά από έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης, μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και περιβαλλοντικών όρων. Στην περίπτωση αυτή η κατασκευή 
των Σταθμών Μετεπιβίβασης και των Χώρων Στάθμευσης γίνεται κατ' 
εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, καθώς και από 
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς να απαιτείται η τήρηση των 
διαδικασιών των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 10 
 
  Για την άμεση και μόνιμη στέγαση των πληγέντων από σεισμούς, 
πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις και εν γένει θεομηνίες, μπορεί η 
Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εργων του γπου ργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων να αναλάβει την κατασκευή οικιών 
συμβατικής κατασκευής ή προκατασκευασμένων, θεωρουμένων των έργων αυτών 
ως δημόσιων έργων. 
 
  Είναι δυνατή η εκχώρηση της κατασκευής των προαναφερόμενων τύπων 
κατοικιών στις Περιφέρειες και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 



α' και β' βαθμού, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, εφαρμοζομένων και στην 
περίπτωση αυτήν των διατάξεων περί εκτελέσεως δημόσιων έργων. Με την 
ίδια απόφαση καθορίζονται και οι φορείς χρηματοδότησης και εκτέλεσης 
του έργου, καθώς και οι προϋποθέσεις ειδικών κατηγοριών των πληγέντων 
για τους οποίους θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις αυτές. 
 
  Οι δικαιούχοι της κατά τα παραπάνω εδάφια προβλεπόμενης κρατικής 
αρωγής, η οποία παρέχεται αντί της χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, 
όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. 
 
  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις περί αποκαταστάσεως πληγέντων από 
σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, κατολισθήσεις και εν γένει θεομηνίες 
για τη χορήγηση στεγαστικής ενίσχυσης. 
 
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν και για τις ζημιές που έχουν 
προκληθεί στο παρελθόν από τις παραπάνω αιτίες, εκτός εάν οι πληγέντες 
έχουν αποζημιωθεί σύμφωνα με προγενέστερες διατάξεις. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 11 
 
  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194 
Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μετά από γνώμη του 
Κεντρικού Συμβουλίου ΧΟΠ, καθορίζονται για το ηπειρωτικό τμήμα της 
Περιφέρειας Αττικής ή για περιοχές εντός αυτού, ο απαιτούμενος αριθμός 
των θέσεων στάθμευσης και τα της αναγωγής αυτών σε επιφάνεια χώρου 
στάθμευσης κατά κατηγορίες οχημάτων ανά κτίριο ή διηρημένη επί αυτού 
ιδιοκτησία βάσει της χρήσης και της θέσης των κτιρίων, του μεγέθους 
αυτών, καθώς και των γενικών κυκλοφοριακών, πολεοδομικών και 
οικονομικών συνθηκών των εν λόγω περιοχών." 
 
  2.α. Το διάγραμμα 1 :25.000 που συνοδεύει την περίπτωση δ' της παρ. 1 
του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α') αντικαθίσταται με νέο 
διάγραμμα όμοιας κλίμακας που έχει θεωρηθεί από τον προϊστάμενο του 
Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας με την από 26.2.2002 πράξη του 
και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα 
νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
  β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
του Ν. 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "Ο μέσος συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων 
των παραπάνω εκτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 και ο συντελεστής 
δόμησης κάθε οικοδομικού τετραγώνου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβαίνει το 2." 
 
  γ. Μετά το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
2 του Ν. 2947/2001 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: 
 



  "Στο ανωτέρω ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δεν 
προσμετράται η έκταση που περιλαμβάνεται στην καθορισμένη ζώνη του 
ρέματος." 
 
  δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2.2.β του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "β. Ειδικά για τις περιπτώσεις β', δ' και ε' της προηγούμενης 
παραγράφου, με τις αποφάσεις αυτές εγκρίνεται επιπλέον ή τροποποιείται 
και το ρυμοτομικό σχέδιο των παραπάνω περιοχών." 
 
  3. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 
2730/1999 (ΦΕΚ 130 Α'), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ' της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'), προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: 
 
  "Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, ο συντελεστής δόμησης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 0,8, το ποσοστό κάλυψης το 50%, ο συντελεστής 
κατ' όγκον εκμετάλλευσης το 8 και το ύφος των κτιρίων τα 40 μέτρα, με 
εξαίρεση το ύφος των πυλώνων φωτισμού των αθλητικών χώρων, το οποίο 
καθορίζεται σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη φωτοτεχνικής κάλυψης." 
 
  4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2730/1999, 
όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 
Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "Για την εγκατάσταση και απομάκρυνση μετά το πέρας των Ολυμπιακών 
Αγώνων προσωρινών αθλητικών εγκαταστάσεων κύριας και βοηθητικής χρήσης 
στις περιοχές και τους χώρους υποδοχής Ολυμπιακών Εργων, που 
χωροθετούνται κατά το παρόν άρθρο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 
περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού." 
 
  5. Στο άρθρο 32 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α') προστίθεται παράγραφος 
6 που έχει ως εξής: 
 
  "6. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος 
άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της 
προηγούμενης παραγράφου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 12 
                       Καταργούμενες διατάξεις 
 
  1. Οι παράγραφοι 9 και 10 των άρθρων 11 του Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α') 
και του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α'), καθώς και τα άρθρα 13 των ίδιων ως 
άνω νόμων, καταργούνται. 
 
  2. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις 
διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που 
ρυθμίζονται από αυτόν. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 



 
 
 
 
 
                             Αρθρο 13 
                           Εναρξη ισχύος        
 
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
  Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 
 
                         Αθήνα, 22 Απριλίου 2002 
 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
                              ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 
                  ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ             ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
               ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
              Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ            Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 
 
                                           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
                 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ           ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ             Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
 
                  ΕΡΓΑΣΙΑΣ                     ΥΓΕΙΑΣ 
          ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ         ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
                  Δ. ΡΕΠΠΑΣ                Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
 
                 ΠΟΛIΤΙΣΜΟΥ            ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
                Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                  ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ 
 
  Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 
                         Αθήνα, 23 Απριλίου 2002 
 
                    Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                           Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ΥΑ 255//2002 / Β-1463 Εγκριση περιβαλλοντικών όρων κατηγορ. Α2 δημοσίων & ιδιωτικών έργων.    
   
 
 
Αριθ.25535/3281 (ΦΕΚ Β΄ 1463/20.11.2002) 
Εγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των  
έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α'  
κατηγορίας σύμφωνα με την υπ αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ "Κατάταξη δημόσιων  
και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ.λ.π." (Β' 1022). 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
 
Εχοντας υπόψη: 
 
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του  
περ/ντος" (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002  
"Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά." (Α'  
91). 
 
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002 (Α' 91). 
 
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 1558/1985" Κυβέρνηση  
και Κυβερνητικά όργανα" (Α 137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ/τος 473/1985  
"Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (Α' 157). 
 
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2965/2002 "Βιώσιμη Ανάπτυξη Απικής και άλλες  
διατάξεις" (Α' 270). 
 
 5. Την ΗΠ 15393/2332/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Κατάταξη δημόσιων και  
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.  
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του  
Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 και 96/61/ΕΕ κ.ά." (Β' 1022) 
 
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά  
όργανα (Α' 137) όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.  
2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παρ. 2 περ. α) του Ν.  
2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Κρατικών  
δαπανών και άλλες διατάξεις" (Α' 38) 
 
 7. Την 399580/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού  
Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας" (Β' 1479),  
αποφασίζουμε: 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 Αρθρο 1 
 Σκοπός 
 



 Με την παρούσα Απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 1650/86  
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παρ. 2 εδ. 2) του Ν. 3010/2002 ώστε στο  
πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής αποκέντρωσης για θέματα προστασίας  
περιβάλλοντος, να καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσματική η επιβολή  
περιβαλλοντικών όρων αλλά και ο έλεγχος τήρησής τους για τα έργα και  
δραστηριότητες της 2 υποκατηγορίας της Α' κατηγορίας σύμφωνα με την ΗΠ  
15393/2332/2002 ΚΥΑ "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων κ.ά." (Β' 1022). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 Αρθρο 2 
 
 Για τα έργα και τις δραστηριότητες που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της  
κατηγορίας Α' σύμφωνα με την ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β' 1022) η απόφαση  
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως  
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 30101/2002 εκδίδεται από το Γενικό  
Γραμματέα της Περιφέρειας. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 Αρθρο 3 
 
 Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής εξαιρούνται τα έργα και οι  
δραστηριότητες τα οποία: 
 
 1. πραγματοποιούνται μέσα σε περιοχές του Εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού  
Οικολογικού Δικτύου ΝΑΤURA 2000 σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄ αρ.  
33318/3028/1998 "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των  
φυσικών οικοτόπων κ.ά." (Β' 1289) 
 
 2. εκτελούνται από Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων σύμφωνα με το άρθρο 4 του  
Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παρ. 5) του Ν. 3010/2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 Αρθρο 4 
 
 Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  
Κρατικού Προϋπολογισμού. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 Αρθρο 5 
 
 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως. 
 



 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 Αθήνα 15 Νοεμβρίου 2002 
 
 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 
 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
 
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
 
 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠPΟNΟΙΑΣ 
 
 Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ 
 
 ΥΦΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
 ΕΥΑΓ. ΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ΥΑ Η.Π//2002 / Β-1022 ¨Κατάταξη δημοσ.-ιδιωτ.έργων σε κατηγορίες σύμφωνα με Ν.1650/86 (Βλ.τρ.με Υ  
   
 
 
Αριθ. Η.Π.:15393/2332 ΦΕΚ Β΄1022/5/8/02 
 
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες  
σύμφωνα με το όρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
του Ν.3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και  
96/61/ΕΕ κ.ά (Α'91)). 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. ΥΑ  οικ.2214  (ΦΕΚ Β΄ 1071/1.8.2003)  
"Μεταβίβαση αρμοδιότητας έκδοσης απόφασης της παραγράφου 2β του άρθρου 9 της  
κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΕΚ 332 Β/20.3.2003)",  
σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: 
"Μεταβιβάζουμε στην Διευθύντρια Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, την αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης που  
προβλέπεται από την παράγραφο 2β του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης  
Η.Π. 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΕΚ 332 Β/20.3.2003), για τα έργα της 3ης  
Υποκατηγορίας της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ  
1022 Β/02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε  
κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το  
άρθρο 1 του Ν. 3010». 
 Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στην προϊσταμένη της ανωτέρω Δ/νσεως ισχύει  
και για τον νόμιμο αναπληρωτή σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας της ή  
κωλύματός  
της. Η αναπλήρωση των προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 97 του Ν. 2683/99. 
 Ολες οι αρμοδιότητες που δεν μεταβιβάζονται ή δεν παρακρατούνται με την  
παρούσα θα ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον Γενικό  
Διευθυντή σύμφωνα με την απόφαση 208/21.1.2002 (ΦΕΚ 128/Β/2002) του Γενικού  
Γραμματέα της Περιφέρειας. 
Κάθε άλλη προγενέστερη απόφασή μας για θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα  
παύει να ισχύει". 
 
 
***Βλ.την απόφ.Αριθ. ΕΥΠΕ οικ. 129079 (ΦΕΚ Β΄1409 13.9.2004)"Συμπλήρωση της  
κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. με αριθμ. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ  
1022/Β/5.8.2002), Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων  
σε  
κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως  
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/ 1986  
με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄ 91)" σύμφωνα με το άρθρο 1 της  
οποίας:"Συμπληρώνεται η υπ' αριθ. ΗΠ 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) κοινή  
υπουργική απόφαση και ειδικότερα η υπ' αριθ. 12 δραστηριότητα της ομάδας  
"Ειδικά Έργα" του Πίνακα 10 του Παραρτήματος 1, όπως αναφέρεται στο  
Παράρτημα  
της παρούσας απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της". 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.νεότερες τροποποιητικές  ΥΑ οικ. 145799 (ΦΕΚ 1002  
Β΄/18.7.2005)  και ΥΑ Η.Π.13588/725/2006  άρθρο 20 παρ.3 (ΦΕΚ 383 Β΄/2006) 
 
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 
ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 



'Εχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1650/1986 "Για τηνπροστασία του  
περιβάλλοντος" (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του  
Ν.3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και  
96/61/ΕΕ κ.λπ." 
(Α' 91). 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 "Κύρωση Συνθήκης  
για την Ευρωπαϊκή Ενωση ..." (Α' 136) και τις διατόξεις του όρθρου 1 του  
Ν.1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α'34) όπως τροποποιήθηκε  
με το άρθρο 6του Ν.1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα  
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ.Τράπεζας Επενδύσεων, στο  
κεφάλαιο της Ευρ.Κοινότητας' Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού  
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α'70) και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (Α'101). 
 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση  
και Κυβερνητικά όργανα" (Α'137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ/τος  
473/1985 
"Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (Α'157). 
 
4. Τις διατάξεις του Ν. 2965/2002 "Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες  
διατάξεις" (Α'270). 
 
5. Την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των  
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 257/26/10.10.96) . 
 
6. Την οδηγία 97/11/ΕΚτου Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών  
Κοινοτήτων (ΕΕL 73/5/14.3.97). 
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και  
Κυβερνητικό όργανα" (Α'137) όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το όρθρο  
27 του Ν. 
2081/1992 (Α'154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παρ.2 περ.α) του Ν.  
2469/1997 "περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών  
δαπανών και άλλες διατάξεις" (Α'38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις  
της παρούσης δέν προκαλείται δαπόνη εις βάρος του κρατικού  
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αριθ. Η.Π.:15393/2332 ΦΕΚ Β΄1022/5/8/02 
 
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες  
σύμφωνα με το όρθρο 3 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
του Ν.3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και  
96/61/ΕΕ κ.ά (Α'91)). 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. ΥΑ  οικ.2214  (ΦΕΚ Β΄ 1071/1.8.2003)  
"Μεταβίβαση αρμοδιότητας έκδοσης απόφασης της παραγράφου 2β του άρθρου 9 της  
κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΕΚ 332 Β/20.3.2003)",  
σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: 
"Μεταβιβάζουμε στην Διευθύντρια Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, την αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης που  
προβλέπεται από την παράγραφο 2β του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης  
Η.Π. 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΕΚ 332 Β/20.3.2003), για τα έργα της 3ης  
Υποκατηγορίας της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ  
1022 Β/02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε  



κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το  
άρθρο 1 του Ν. 3010». 
 Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στην προϊσταμένη της ανωτέρω Δ/νσεως ισχύει  
και για τον νόμιμο αναπληρωτή σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας της ή  
κωλύματός  
της. Η αναπλήρωση των προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 97 του Ν. 2683/99. 
 Ολες οι αρμοδιότητες που δεν μεταβιβάζονται ή δεν παρακρατούνται με την  
παρούσα θα ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον Γενικό  
Διευθυντή σύμφωνα με την απόφαση 208/21.1.2002 (ΦΕΚ 128/Β/2002) του Γενικού  
Γραμματέα της Περιφέρειας. 
Κάθε άλλη προγενέστερη απόφασή μας για θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα  
παύει να ισχύει". 
 
***Βλ.την απόφ.Αριθ. ΕΥΠΕ οικ. 129079 (ΦΕΚ Β΄1409 13.9.2004)"Συμπλήρωση της  
κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. με αριθμ. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ  
1022/Β/5.8.2002), Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων  
σε  
κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως  
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/ 1986  
με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄ 91)" σύμφωνα με το άρθρο 1 της  
οποίας:"Συμπληρώνεται η υπ' αριθ. ΗΠ 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) κοινή  
υπουργική απόφαση και ειδικότερα η υπ' αριθ. 12 δραστηριότητα της ομάδας  
"Ειδικά Έργα" του Πίνακα 10 του Παραρτήματος 1, όπως αναφέρεται στο  
Παράρτημα  
της παρούσας απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της". 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.νεότερες τροποποιητικές  ΥΑ οικ. 145799 (ΦΕΚ 1002  
Β΄/18.7.2005)  και ΥΑ Η.Π.13588/725/2006  άρθρο 20 παρ.3 (ΦΕΚ 383 Β΄/2006) 
 
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 
ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
'Εχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1650/1986 "Για τηνπροστασία του  
περιβάλλοντος" (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του  
Ν.3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και  
96/61/ΕΕ κ.λπ." 
(Α' 91). 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 "Κύρωση Συνθήκης  
για την Ευρωπαϊκή Ενωση ..." (Α' 136) και τις διατόξεις του όρθρου 1 του  
Ν.1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α'34) όπως τροποποιήθηκε  
με το άρθρο 6του Ν.1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα  
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ.Τράπεζας Επενδύσεων, στο  
κεφάλαιο της Ευρ.Κοινότητας' Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού  
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α'70) και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (Α'101). 
 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση  
και Κυβερνητικά όργανα" (Α'137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ/τος  
473/1985 
"Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (Α'157). 
 
4. Τις διατάξεις του Ν. 2965/2002 "Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες  
διατάξεις" (Α'270). 
 
5. Την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των  
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 257/26/10.10.96) . 
 



6. Την οδηγία 97/11/ΕΚτου Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών  
Κοινοτήτων (ΕΕL 73/5/14.3.97). 
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και  
Κυβερνητικό όργανα" (Α'137) όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το όρθρο  
27 του Ν. 
2081/1992 (Α'154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παρ.2 περ.α) του Ν.  
2469/1997 "περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών  
δαπανών και άλλες διατάξεις" (Α'38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις  
της παρούσης δέν προκαλείται δαπόνη εις βάρος του κρατικού  
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
 
 
�ρθρο 1 
 
Σκοπός 
 
Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν.  
1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το όρθρο 1 του Ν. 3010/2002 και  
συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 1 της οδηγίας 96/61,  
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  
"σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης" και του  
άρθρου 1 (παραγ.6) της οδηγίας 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου  
1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί τροποποιήσεως της οδηγίας  
85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και  
ιδιωτικών έργων στο περιβόλλον" που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη  
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(ΕΕL 257/26/10.10.96) και (ΕΕΙ  
73/5/14.3.97) αντίστοιχα ώστε στο πλαίσιο της ισόρροπης ανόπτυξης του  
Εθνικού χώρου να καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσματική η  
πρόληψη και η αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του  
περιβόλλοντος με την ορθολογικότερη κατάταξη των έργων και  
δραστηριοτήτων ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 2 
 
Πεδίο εφαρμογής 
 
Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα έργα και δραστηριότητες της πρώτης  
(Α) και δεύτερης (Β) κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν.1650/1986 όπως  
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν .3010/2002 τόσο του δημόσιου όσο και  
του ιδιωτικού τομέα, εκτός από εκείνες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής  
άμυνας. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 3 
 
Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων 
 
1. Τα έργα και οι δραστηριότητες που παρουσιάζουν 
κοινό χαρακτηριστικό ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των  
περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων κατατάσσονται σε δέκα (10) ομάδες κοινές  



για τις κατηγορίες Α' και Β' του άρθρου 3του Ν.1650/1986 όπως  
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002. Οι ομάδες αυτές είναι  
οιline ακόλουθες: 
 
1. Εργα οδοποιϊας 
2. Υδραυλικά 'Εργα 
3. Λιμενικά 'Εργα 
4. Συστήματα Υποδομών 
5. Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 
6. Τουριστικές εγκαταστάσεις -Εργασίες Πολεοδομίας 
7. Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις 
8. Υδατοκαλλιέργειες 
9. Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και Εργασίες Διαρρύθμισης Βιομηχανικών  
Ζωνών 
10. Ειδικά'Εργα 
 
Κάθε ομάδα έργων και δραστηριοτήτων αναφέρεται σε ισάριθμους πίνακες που  
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης. 
 
2. Με την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων στις 
ως άνω ομάδες διευκολύνεται: 
 
α) ο καθορισμός προδιαγραφών για τις μελέτες και προμελέτες  
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
 
β) ο έλεγχος και η αξιολόγηση των μελετών αυτών από τις αρμόδιες αρχές  
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όΓΣως αντικαταστάθηκε με το άρθρο  
2 του Ν. 
3010/2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 4 
 
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες 
 
Τα έργα και οι δραστηριότητες της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) κατηγορίας  
του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.  
3010/2002, 
υποδιαιρούνται στις υποκατηγορίες ένα (1) και δύο (2) για την πρώτη (Α)  
κατηγορία και στις υποκατηγορίες τρία (3) και τέσσερα (4) για τη δεύτερη  
(Β) κατηγορία σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στο εδάφιο 1 της  
παραγ. 1 
του ίδιου ως άνω άρθρου. 
 
Τα ως άνω έργα και δραστηριότητες αναφέρονται στους πίνακες 1 έως 10 του  
παραρτήματος Ι του άρθρου 5 ανάλογα με την ομάδα στην οποία υπάγεται  
καθένα από 
αυτά. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 5 
 
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 



παρούσας απόφασης τα Π.αραρτήματα Ι και ΙΙ που ακο- 
λουθούν. Ειδικότερα: 
 
1. Ως προς το Παράρτημα Ι: 
 
Καθένας από τους δέκα (10) Πίνακες του Παραρτήματος Ι αναφέρεται σε μία  
ομάδα έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 και περιλαμβάνει τα  
έργα και τις δραστηριότητες που εντάσσονται στην ομάδα αυτή καθώς και  
την αντίστοιχη κατάταξή τους σε κατηγορία καιline υποκατηγορία σύμφωνα  
με το άρθρο 4. 
 
2. Ως προς το Παράρτημα ΙΙ: 
 
Το Παράρτημα αυτό περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που υπάγονται  
στην πρώτη (Α) κατηγορία (υποκατηγορίες 1 και 2) του άρθρου 4 της  
παρούσας, για τα οποία απαιτείται ολοκληρωμένη πρόληψη και συνολική  
εκτίμηση των επιπτώσεών τους στον αέρα, τα νερά και το έδαφος ώστε να  
επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. 
 
ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΔΕΞΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 6 
 
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν. 3010/2002 από την έναρξη ισχύος  
της παρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της  
υπ'αριθ.69269/5387/1990 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες  
Κ.λπ." (Β' 678) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις  
διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από  
αυτήν. 
 
2. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που  
κατατέθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας ολοκληρώνονται από  
την υπηρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 7 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην  
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δδημοσιευθεί στην Εφημερίδα τη Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2002 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
 
 
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ΥΑ Η.Π//2003 / Β-332 Διαδικασία Προκαταρκτικής εριβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης  Π  
   
 
 
Αριθ. H.Π.11014/703/Φ104 (ΦΕΚ Β΄ 332/20.03.2003) 
Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης  
(Π.Π.Ε.Α.) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών ορων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4  
του Ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.  
3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ  
...και άλλες διατάξεις" (Α' 91). 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ- 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ  
 
 
Εχοντας υπόψη: 
 
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 για την προστασία του  
Περιβάλλοντος (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002  
"Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λπ." (Α'  
91). 
 
 2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 "Κύρωση Συνθήκης για  
την Ευρ. Ενωση ..." (Α' 136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1 338/1983  
Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6  
του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και  
στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρ.  
Κοινότητας �νθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α 70)  
και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α 101). 
 
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση  
και Κυβερνητικά όργανα (Α' 137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ/τος 473/1985  
"Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (Α' 157). 
 
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2516/21997 "Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και  
βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις" (Α' 159). 
 
 5. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν  
γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς." (Α' 153). 
 
 6. Την ΗΠ15393/2332/2002 κοινή Υπουργική Απόφαση "Κατάταξη δημόσιων και  
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του  
Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση  
του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61/ΕΕ Κ.λπ. (Α' 91)". 
 
 7. Την 25535/3281/2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Εγκριση Περιβαλλοντικών  
Ορων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που  
κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α' Κατηγορίας κ.λπ." (Β' 1463). 
 
 8. Την οδηγία 85/337 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 των Ευρ.  
Κοινοτήτων (ΕΕL 175/40/5785). 
 
 9. Την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών  
Κοινοτήτων (ΕΕL 73/5/14397). 
 
 10. Την οδηγία 96/61 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των  



Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 257/26/10.10.96). 
 
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά  
όργανα" (Α' 137) όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/  
1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παραγ. 2 περ. α) του Ν.  
2469/1997 περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Κρατικών  
δαπανών και άλλες διοτάξεις (Α 38), αποφασίζουμε: 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
Αρθρο 1 
Σκοπός 
 
    ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:΄Οσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής 
       αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με ΟΔΓ 2003/87 ΕΚ, βλέπε σχετικά 
       ΥΑ Η.Π.54409/2632/27.12.2004 (ΦΕΚ Β΄ 1931).  
        
  
1. Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.1650/86  
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 και συγχρόνως η  
συμμόρφωση με τις οδηγίες 85/337 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 των  
Ευρωπαίκών Κοινοτήτων για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων  
δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον και 97/11 του Συμβουλίου της 3ης  
Μαρτίου 1997 των Ευρ. Κοινοτήτων περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337 για  
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο  
περιβάλλον" καθώς και με την οδηγία 96/61 του Συμβουλίου της 24ης  
Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρ. Κοινοτήτων "σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και  
έλεγχο της ρύπανσης" που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των  
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 175/40/5.7.85) (ΕΕL 257/26/10.10.96) και (ΕΕL  
73/5/14.3.97) αντίστοιχα ώστε στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης να  
καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσματική η πρόληψη και η αποτροπή  
της ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την αξιολόγηση των  
άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και  
δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α και Β σύμφωνα με την  
ΗΠ.15393/2332/2002 ΚΥΑ κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και  
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ (Β 1022). 
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�ρθρο 2 
Πεδίο Εφαρμογής 
 
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα νέα έργα και δραστηριότητες των  
υποκατηγοριών 1 και 2 της Α' κατηγορίας και 3 και 4 της Β' κατηγορίας  
σύμφωνα με την ΗΠ.15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β 1022) καθώς και στον εκσυγχρονισμό,  
επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων  
των ίδιων υπο κατηγοριών εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε  
σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του  
Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. 1) Ν. 3010/2002. 
 
 2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε έργα και δραστηριότητες που  
εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
 
 Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης  
(Π.Π.Ε.Α.) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ώρων (Ε.Π.Ο.) για έργα και  
δραστηριότητες της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α') κατηγορίας. 
 
Αρθρο 3 
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) 
 
 
1. Για την διενέργεια Π.Π.Ε.Α., ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει  
αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ που συνοδεύεται από  
φάκελο ο οποίος περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε) τύπου  
Ι σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα. Η ΠΠΕ περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς 
 
 α) τη θέση, και το μέγεθος του έργου 
 
 β)το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά  
του έργου ή της δραστηριότητας 
 
 γ) τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί το έργο ή η  
δραστηριότητα, κυρίως ως προς το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον 
 
 δ) τη χρήση των φυσικών πόρων 
 
 ε) τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες 
 
 στ) την παραγωγή αποβλήτων 
 
 ζ) την προκαλούμενη ρύπανση και τις οχλήσεις 
 
 η) την πρόληψη των ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας. 
 
 θ) συνοπτική καταρχήν περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προκειμένου να  
αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν σημαντικές  
δυσμενείς επιπτώσεις, 
 
 ι) συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος  
του έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής  
του, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. 
 
 1.1 Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της ΠΠΕ καθώς και τα απαιτούμενα  
δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν καθορίζονται σύμφωνα με την  
παραγ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ. 10  
εδ. β του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002. 
 
 Τα κείμενα και οι χάρτες της ΠΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
 1.2 Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία  
το αργότερο εντός 10 ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον  
αιτούντα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που πρέπει να  
συμπληρώσουν το φάκελο. 
 
 2. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ αφού εξετάσει τον φάκελο και  
διαπιστώσει ότι είναι πλήρης και πριν γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου του,  
τον διαβιβάζει εντός 10 ημερών από την υποβολή του, στο (α) κατά περίπτωση  



συναρμόδιο (α) Υπουργείο (α) και φορείς, στις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων  
του Υπουργείου Πολιτισμού και στην Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και  
κατά περίπτωση στους Οργανισμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή στους Oργανισμούς  
του άρθρου του άρθρου 3 του Ν. 2508/1997 εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί, για να  
διατυπώσουν τη γνώμη τους. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή του φακέλου, ο  
ενδιαφερόμενος προσκομίζει μία ή περισσότερες από τις ως άνω απαιτούμενες  
γνωμοδοτήσεις κάποιου (ων) Υπουργείου (ων) ή φορέα (ων), η αρμόδια υπηρεσία  
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ αφού διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και  
ότι η(οι) γνωμοδότηση (εις) αυτή (ες) ανταποκρίνεται (ονται) στο περιεχόμενό  
του, δεν προβαίνει στην προαναφερόμενη διαδικασία διαβίβασής του στο (α) εν  
λόγω Υπουργείο(α) ή φορέα(εις). 
 
 Είναι δυνατόν κατά την εξέταση του φακέλου και πριν την διαβίβασή του για  
Υνωμοδοτήσεις η ως άνω αρμόδια Υπηρεσία να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο  
πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την  
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 Μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου τα προαναφερόμενα Υπουργεία,  
οι φορείς και Οργανισμοί διαβιβάζουν τη γνώμη τους στην ως άνω αρμόδια  
υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
 3. Η αρμόδια ιmηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ από την παραλαβή των ως άνω  
γνωμοδοτήσεων ή άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγ. 2 και  
ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωμοδοτήσεις, προβαίνει εντός  
5 ημερών σε ΠΠΕ.Α. που συνίσταται σε θετική γνωμoδότηση ή αρνητική απόφαση  
επί της Π.Π.Ε. σύμφωνα με το στο άρθρο 4 (παρ. 10) του Ν. 1650/86 όπως  
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. 6 εδ. α) του Ν. 301 0/2002  
λαμβανoμένων υπόψη των στοιχείων που περιγράφονται στο εδάφιο β της παραγ. 6  
του ιδίου ως άνω άρθρου 2 του Ν. 3010/2002. 
 
 4. Η θετική γνωμοδότηηση ή αρνητική απόφαση υπογράφεται από τον Γενικό  
Δ/ντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η θετική γνωμοδότηση ισχύει για περιορισμένο  
χρονικό διάστημα που καθορίζεται σ'αυτήν. 
 
 5. Μετά την Π.Π.Ε.Α ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο γ  
της παραγ.6 του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης  
και εφόσον κληθεί ο ενδιαφερόμενος να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία  
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας θα πρέπει  
να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας και ενδεχoμένως  
εφόσον του ζητηθεί να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις για  
επιμέρους περιβαλλοντικούς τομείς (μέσα) και παραμέτρους. 
 
 6. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση μαζί με το φάκελο της Π.Π.Ε.  
διαβιβάζονται στο(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) προκειμένου να  
λάβουν γνώση και να ενημερώσoυν τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής  
τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως  
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 (παρ. 1 εδ. δα) και 3 του Ν. 3010/2002. 
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�ρθρο 4 
Εγκριση Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο.) 
 
 
1. Ο ενδιαφερόμενoς φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία  
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ που διενήργησε και την ΠΠΕΑ. Η αίτηση συνοδεύεται  
από φάκελο ο οποίος περιέχει 
 
 α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου Ι σε έξι (6) τουλάχιστον  



αντίγραφα η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες 
 
  περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας 
 
  περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα  
στοιχεία και τεκμηριώσεις προκειμένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίμηση των  
κυριότερων άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της  
δραστηριότητας 
 
 . στον άνθρωπο, στην πανίδα και στην χλωρίδα 
 
 . στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίμα και στο τοπίο 
 
 . στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά 
 
 . στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται 
 
 . στις προηγούμενες περιπτώσεις 
 
  περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειμένου να  
αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να επανορθωθούν σημαντικές  
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
 
  συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του  
έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του  
λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. 
 
  απλή (μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις  
προηγούμενες περιπτώσεις. 
 
 Σε περίπτωση που το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο  
παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β' 1022) η ΜΠΕ  
περιλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες 
 
 . τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα ιδίως με τη χρήση των  
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι παραγ. 6 του  
άρθρου 16 της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων  
παρακολούθησης των εκπεμπόμενων ρύπων 
 
  την επιλογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που πρόκειται να  
χρησιμοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τα Κοινοτικά και Διεθνή δεδομένα και  
πρακτικές. 
 
  τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, τις ουσίες και την ενέργεια που  
χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση 
 
  τις πηγές εκπομπών της εγκατάστασης 
 
  τη φύση και τις ποσότητες των προβλεπόμενων εκπομπών της εγκατάστασης  
καθώς  
και προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εκπομπών στο περιβάλλον 
 
  την προβλεπόμενη τεχνολογία και τις άλλες τεχνικές που αποσκοπούν στην  
πρόληψη των εκπομπών που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν  
είναι δυνατόν, στη μείωσή τους 
 
  ενδεχομένως, τα μέτρα πρόληψης και αξιοποίησης των αποβλήτων που παράγει η  
εγκατάσταση 
 
  τα αναγκαία μέτρα μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας ώστε να  
αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος να αποκαθίσταται  
ικανοποιητικά. 
 



  τα προβλεπόμενα μέτρα παρακολούθησης των εκπομπών στο περιβάλλον. 
 
 Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της ΜΠΕ καθώς και τα απαιτούμενα  
δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν, καθορίζονται σύμφωνα με  
την  
παραγ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ. 10  
εδ. β του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002. 
 
 Τα κείμενα και οι χάρτες της ΜΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
 β) την θετική γνωμοδότηση (ΠΠΕΑ) του Γενικού Δ/ντή Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ  
σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ. 3) μαζί με αντίγραφο του θεωρημένου από την ως  
άνω Υπηρεσία χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου απ' όπου εμφαίνεται η  
προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις του έργου ή της  
δραστηριότητας. 
 
 Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία, το  
αργότερο εντός 10 ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον  
αιτούντα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που πρέπει να  
συμπληρώσουν το φάκελο. 
 
 2. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ αφού εξετάσει τον φάκελο και  
διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν προβεί στην έκδοση απόφασης έγκρισης  
Περ/κών Ορων και εφόσον το κρίνει σκόπιμο τον διαβιβάζει εντός 10 ημερών από  
την υποβολή του στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, και φορείς, στους  
Οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, ή στους Οργανισμούς του  
άρθρου 3 του Ν. 2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί καθώς και στη Δ/νση  
Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για να εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις επί του  
περιεχομένoυ του. Επίσης ο φάκελος διαβιβάζεται και στο οικείο ή στα οικεία  
Νομαρχιακά Συμβούλια για δημοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ και γνωμοδότηση  
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3  
του Ν. 3010/2002. 
 
 2.1. Εάν ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει τον προβλεπόμενο στην  
παράγραφο 1 φάκελλο με την ΜΠΕ μαζί με το φάκελο της ΠΠΕ ή σε κάποιο στάδιο  
της διαδικασίας της ΠΠΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 3, η αρμόδια υnηρεσία  
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της ΜΠΕ πριν την  
ολοκλήρωση της ΠΠΕΑ. 
 
 Στη περίπτωση αυτή και εφόσον επακολουθήσει θετική γνωμοδότηση επί της ΠΠΕ,  
η ως άνω αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει άμεσα το φάκελο της ΜΠΕ στο (α)  
Νομαρχιακό (ά) Συμβoύλιo (α). 
 
 2.2. Είναι δυνατόν πριν από τη διαβίβαση του φακέλου η αρμόδια υπηρεσία να  
απαιτήσει την υποβολή και πρόσθετων στοιχείων και τεκμηριώσεων για την  
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 3. Σε περίΠΤωση που η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ κρίνει ότι ένα  
έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον  
άλλου κράτους Μέλους της Ευρ. Ενωσης ή όταν το ζητήσει ένα Κράτος Μέλος της  
Ευρ. Ενωσης που ενδέχεται να θιγεί σοβαρά, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία  
διαβιβάζει στο ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος το ταχύτερο δυνατόν και όχι  
αργότερα από την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 2 πληροφορίες σύμφωνα  
με το άρθρο 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.  
3010/2002. 
 
 4. Μέσα σε 35 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου οι πρoαναφερόμενες  
υπηρεσίες, Φορείς, Οργανισμοί, διαβιβάζουν στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία τις  
τυχόν παρατηρήσεις τους και το οικείο ή τα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια τη  
(τις) γνωμοδότηση (εις) τους. 
 
 5. Μετά την παραλαβή της (των) ως άνω γνωμοδότησης(εων) ή άλλως μετά την  
παρέλευση της προθεσμίας της παραγ. 4 και ανεξάρτητα από το αν έχει (ουν)  



διαβιβασθεί ή όχι η (οι) γνωμοδότηση (εις) αυτή (ές), εκδίδεται μέσα σε 15  
ημέρες η απόφαση έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  
και τον (ους) αρμόδιο (ους) κατά περίπτωση Υπουργό(ούς), μετά από σχετική  
εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 4  
(παρ. 2) του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. 2) του Ν.  
3010/2002. 
 
 Το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης καθορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας  
απόφασης. 
 
 6. Η απόφαση έγκρισης ή μη περ/κών όρων διαβιβάζεται στο (α) οικείο(α)  
Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) για να λάβει(ουν) γνώση και να ενημερώσει(ουν)  
τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύμφωνα με το άρθρο 5 (παραγ.  
3) του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παραγ. 3) του Ν.  
3010/2002. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
 
Διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και διαδικασία Ε.Π.Ο. για έργα και δραστηριότητες της  
υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α') κατηγορίας. 
 
Αρθρο 5 
Εξαιρέσεις 
 
 
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται τα έργα και οι  
δραστηριότητες. 
 
 α) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές  
του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ΝΑTURΑ 2000 σύμφωνα  
με το άρθρο 6 της 33318/3028/1998 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για  
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λπ." (Β' 1289), 
 
 β) που πραγματοποιούνται εν μέρει ή στο σύνολό τους από κεντρικές υπηρεσίες  
Υπουργείων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τo  
άρθρο 2 (παραγ. 5) του Ν. 30120/2002, 
 
 γ) που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα  
περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας εφόσον για τις περιοχές αυτές  
έχουν καθορισθεί με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
 2. Στις ως άνω περιπτώσεις ακολουθούνται οι διαδικασίες των άρθρων 3 και 4  
αλλά ως προς τον τύπο των απαιτούμενων μελετών ισχύουν τα άρθρα 6 και 7 του  
παρόντος. 
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�ρθρο 6 
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση 
και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) 
 
 
1. Για την διενέργεια Π,Π,Ε.Α" ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει  



αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας που  
συνοδεύεται από φάκελλο ο οποίος περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών  
Eπιπτώσεων (ΠΠΕ) τύπου ΙΙ σε σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα. Η ΠΠΕ  
περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς 
 
 α) τη θέση, και το μέγεθος του έργου, 
 
 β) το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά  
του έργου ή της δραστηριότητας 
 
 γ) τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί το έργο ή η  
δραστηριότητα, κυρίως ως προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
 
 δ) τη χρήση των φυσικών πόρων 
 
 ε) τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες 
 
 στ) την παραγωγή αποβλήτων 
 
 ζ) την προκαλούμενη ρύπανση και τις οχλήσεις 
 
 η) την πρόληψη ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας 
 
 θ) συνοπτική καταρχήν περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προκειμένου να  
αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν σημαντικές  
δυσμενείς επιπτώσεις, 
 
 ι) συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος  
του έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής  
του, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεώv τους στο περιβάλλον. 
 
 1.1 Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της ΠΠΕ καθώς και τα απαιτούμενα  
δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν καθορίζονται, σύμφωνα με  
την  
παραγ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ. 10  
εδ.β του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002. Τα κείμενα και οι χάρτες της ΠΠΕ  
υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
 1.2 Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία,  
το αργότερο εντός 10 ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον  
αιτούντα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που πρέπει να  
συμπληρώσουν το φάκελο. 
 
 2. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος της Περιφέρειας αφού εξετάσει τον φάκελο και  
διαπιστώσει ότι είναι πλήρης και πριν γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου του,  
τον διαβιβάζει εντός 10 ημερών από την υποβολή του, στις κατά περίπτωση  
συναρμόδιες Περιφερειακές ή Νομαρχιακές υπηρεσίες και φορείς, στις κατά τόπο  
αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων καθώς και κατά περίπτωση στους Οργανισμούς  
Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή στους Οργανισμούς του άρθρου του άρθρου 3 του Ν.  
2508/1997 εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί για να διατυπώσουν τη γνώμη τους. Σε  
περίπτωση που κατά την υποβολή του φακέλου, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει μία  
ή περισσότερες από τις ως άνω απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις κάποιου (ων)  
Υπουργείου (ων) ή φορέα (ων), η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ  
αφού διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ότι η(οι) γνωμοδότηση (εις)  
αυτή (ες) ανταποκρίνεται(ονται) στο περιεχόμενό του,δεν προβαίνει στην  
προαναφερόμενη διαδικασία διαβίβασής του στο (α) εν λόγω Υπουργείο(α) ή  
φορέα(εις). 
 
 Είναι δυνατόν κατά την εξέταση του φακέλου και πριν την διαβίβασή του για  
γνωμοδοτήσεις η ως άνω αρμόδια υπηρεσία να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο  
πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την  
καλύτερη  
προστασία του περιβάλλοντος. 



 
 Μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου οι προαναφερόμενες  
υπηρεσίες,  
φορείς και Οργανισμοί διαβιβάζουν τη γνώμη τους στην ως άνω αρμόδια Υπηρεσία  
της Περιφέρειας. 
 
 3. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας από την παραλαβή των ως  
άνω γνωμοδοτήσεων ή άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγ. 2 και  
ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι απόψεις, προβαίνει εντός 5  
ημερών σε Π.Π.Ε.Α. που συνίσταται σε θετική γνωμoδότηση ή αρνητική απόφαση  
επί της Π.Π.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 10) του Ν. 1650/86 όπως  
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. 6 εδ. α) του Ν. 3010/2002 λαμβανομένων  
υπόψη των στοιχείων που περιγράφονται στο εδάφιο (β) της παραγ. 6 του ιδίου  
ως άνω άρθρου 2 του Ν. 3010/2002. 
 
 4. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση υπογράφεται από τον αρμόδιο  
Γενικό Δ/ντή της οικείας Περιφέρειας. Η θετική γνωμoδότηση ισχύει για  
περιορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται σ' αυτήν. 
 
 5. Μετα την Π.Π.Ε.Α. ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο γ  
της παραγ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002. Σε περίπτωση θετικής  
γνωμοδότησης  
και εφόσον κληθεί ο ενδιαφερόμενος να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία  
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας θα πρέπει  
να  
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας και ενδεχομένως εφόσον  
του ζητηθεί να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις για επιμέρους  
περιβαλλοντικούς τομείς (μέσα) και παραμέτρους. 
 
 6. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση μαζί με το φάκελο της Π.Π.Ε.  
διαβιβάζονται στο(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) προκειμένου να  
λάβουν γνώση και να ενημερώσουν τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής  
τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως  
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 (παρ. 1 εδ. δα) και 3 του Ν. 3010/2002. 
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�ρθρο 7 
Εγκριση Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο) 
 
 
1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία  
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει 
 
 α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου ΙΙ σε έξι (6) τουλάχιστον  
αντίγραφα η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 
 
  περιγραφή του έργου ή Της δραστηριότητας 
 
  περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα  
στοιχεία και τεκμηριώσεις προκειμένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίμηση των  
κυριότερων άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της  
δραστηριότητας 
 
 . στον άνθρωπο, στην πανίδα και στην χλωρίδα 
 
 . στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίμα και στο τοπίο 
 
 . στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά 



 
 . στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται 
 
 . στις προηγούμενες περιπτώσεις 
 
  συνοπτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειμένου να  
αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να επανορθωθούν σημαντικές  
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 
 
  συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του  
έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαμβανομένων υπόψη των  
επιπτώσεων στο περιβάλλον, 
 
  απλή (μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις  
προηγούμενες περιπτώσεις. 
 
 Σε περίπτωση που το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο  
παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της ΗΠ.15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β' 1022) η ΜΠΕ  
περιλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες 
 
  τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα ιδίως με τη χρήση των  
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι παραγ. 6 του  
άρθρου 16 της παρούσας απόφασης συμπεριλαμβανομένων των μέτρων  
παρακολούθησης  
των εκπεμπόμενων ρύπων. 
 
  την επιλογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που πρόκειται να  
χρησιμοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τα Κοινοτικά και Διεθνή δεδομένα και  
πρακτικές. 
 
  τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, τις ουσίες και την ενέργεια που  
χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση 
 
  τις πηγές εκπομπών της εγκατάστασης 
 
  τη φύση και τις ποσότητες των προβλεπομένων εκπομπών της εγκατάστασης  
καθώς  
και προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εκπομπών στο περιβάλλον 
 
  την προβλεπόμενη τεχνολογία και τις άλλες τεχνικές που αποσκοπούν στην  
πρόληψη των εκπομπών που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν  
είναι δυνατόν, στη μείωσή τους 
 
  ενδεχομένως τα μέτρα πρόληψης και αξιοποίησης των αποβλήτων που παράγει η  
εγκατάσταση 
 
  τα αναγκαία μέτρα μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας ώστε να  
αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος να αποκαθίσταται  
ικανοποιητικά. 
 
  τα προβλεπόμενα μέτρα παρακολούθησης των εκπομπών στο περιβάλλον. 
 
 Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της ΜΠΕ καθώς και τα απαιτούμενα  
δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν καθορίζονται, σύμφωνα με  
την  
παραγ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ. 10  
εδ. β του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002. 
 
 Τα κείμενα και οι χάρτες της ΜΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή 
 
 β) τη θετική γνωμοδότηση (ΠΠΕΑ) του αρμόδιου Γενικού Δ/ντή της Περιφέρειας  
σύμφωνα με το άρθρο 6 (παραγ. 3), μαζί με αντίγραφο του θεωρημένου από την  
ως  



άνω Υπηρεσία χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου απ' όπου εμφαίνεται η  
προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις του έργου ή της  
δραστηριότητας. 
 
 Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης η ως άνω αρμόδια υπηρεσία, το  
αργότερο εντός 10 ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον  
αιτούντα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που πρέπει να  
συμπληρώσουν το φάκελο. 
 
 2. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος της Περιφέρειας αφού εξετάσει τον φάκελο και  
διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν προβεί στην έκδοση απόφασης έγκρισης  
Περ/κών Ορων και εφόσον το κρίνει σκόπιμο τον διαβιβάζει εντός 10 ημερών από  
την υποβολή του στις συναρμόδιες Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες και  
Φορείς και κατά περίπτωση στους Οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή στους  
Οργανισμούς του άρθρου 3 του Ν. 2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί για  
να  
εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του. Επίσης ο φάκελος  
διαβιβάζεται και στο οικείο ή στα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια για  
δημοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ και γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του  
Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3010/2002. 
 
 2.1. Εάν ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει τον προβλεπόμενο στην  
παράγραφο 1 φάκελο με την ΜΠΕ, μαζί με τον φάκελο της ΠΠΕ,  
ήσεκάποιοστάδιοτης  
διαδικασίας της ΠΠΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 6, η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος  
της Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της ΜΠΕ πριν την  
ολοκλήρωση  
της ΠΠΕΑ. Στη περίπτωση αυτή και εφόσον επακολουθήσει θετική γνωμοδότηση επί  
της ΠΠΕ, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει άμεσα το φάκελλο της ΜΠΕ  
στο(α)  
Nομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α). 
 
 2.2 Είναι δυνατόν πριν από τη διαβίβαση του φακέλου η αρμόδια υπηρεσία να  
απαιτήσει την υποβολή και πρόσθετων στοιχείων και τεκμηριώσεων για την  
καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 3. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος της Περιφέρειας κρίνει ότι  
ένα έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο  
περιβάλλον άλλου Κράτους Mέλούς της Ευρ. Ενωσης ή όταν το ζητήσει Κράτος   
Μέλος της Ευρ. Ενωσης που ενδέχεται να θιγεί σοβαρά, η υπηρεσία αυτή  
εισηγείται στην αρμόδια Κεντρική υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ τη διαβίβαση  
πληροφοριών στο ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος το ταχύτερο δυνατόν και όχι  
αργότερα από την προθεσμία που ορίζεται στην παράγ. 2 σύμφωνα με το άρθρο 5  
του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3010/2002. 
 
 4. Μέσα σε 35 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου οι προαναφερόμενες  
υπηρεσίες, Φορείς, Οργανισμοί, διαβιβάζουν στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία τις  
τυχόν παρατηρήσεις τους και το οικείο ή τα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια τη  
(τις) γνωμοδότηση (εις) τους. 
 
 5. Μετά την παραλαβή της (των) ως άνω γνωμοδότησης(εων) ή άλλως μετά την  
παρέλευση της προθεσμίας της παραγ. 4 και ανεξάρτητα από το αν έχει (ουν)  
διαβιβασθεί ή όχι η (οι) γνωμοδότηση (εις) αυτή (ές), εκδίδεται μέσα σε 15  
ημέρες η απόφαση έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Γραμματέα  
της Περιφέρειας, μετά από σχετική εισήγηση της ως άνω αρμόδιας υπηρεσίας  
Περ/ντος της Περιφέρειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παρ. 2) του Ν.  
1650/86  
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. 2) του Ν. 3010/2002. 
 
 Το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης καθορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας  
απόφασης. 
 
 6. Η απόφαση έγκρισης ή μη περ/κών όρων διαβιβάζεται στο (α)οικείο(α)  



Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) για να λάβει(ουν) γνώση και να ενημερώσει(ουν)  
τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύμφωνα με το άρθρο 5 (παραγ.  
3) του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παραγ. 3) του Ν.  
3010/2002. 
 
 7. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος της Περιφέρειας διαβιβάζει αντίγραφα των  
αποφάσεων εγκρίσεων περιβ/κών όρων στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία  
περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
 
Διαδικασία Π.Π.Ε.Α και διαδικασία Ε.Π.Ο. για έργα και δραστηριότητες της  
υποκατηγορίας 3 της Δεύτερης (Β') κατηγορίας. 
 
Αρθρο 8 
Εξαιρέσεις 
 
 
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται συγκεκριμένα έργα και  
δραστηριότητες από τα αναφερόμενα στην υποκατηγορία 3 τα οποία πρόκειται να  
πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του εθνικού  
καταλόγου  
του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με την  
33318/3028/1998  
ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών  
οικοτόπων  
κ.λπ." (Β' 1289). Τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες καθορίζονται στις  
κανονιστικές διατάξεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών αυτών  
που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ. 1 εδ. α και β) της εν λόγω ΚΥΑ με  
τις οποίες προσδιορίζονται και οι διαδικασίες ΠΠΕΑ και ΕΠΟ που θα τηρηθούν  
ως  
έργα και δραστηριότητες ανώτερης υποκατηγορίας. 
 
 2. Στην ως άνω περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες των διατάξεων των  
άρθρων 6 και 7 του Κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 9 
Διαδικασία αξιολόγησης 
 
 
1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία  
Περ/ντος της οικείας Περιφέρειας, που συνοδεύεται από φάκελλο ο οποίος  
περιλαμβάνει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου ΙΙ και τα  
απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ. 1) της  
παρούσας απόφασης. 
 
 2. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας αξιολογεί εντός  
10 ημερών αν για το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα θα ακολουθηθεί η  
διαδικασία των άρθρων 6 και 7 ή του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. Σε  
περίπτωση που κριθεί ότι το εν λόγω έργο ή η δραστηριότητα υπάγεται: 
 



 α) στην διαδικασία της υποκατηγορίας 2: η ως άνω αρμόδια υπηρεσία προβαίνει  
σε ΠΠΕΑ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6. 
 
 β) στην διαδικασία της υποκατηγορίας 4 εκδίδεται σχετική απόφαση του  
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας η οποία διαβιβάζεται στο(α) οικείο(α)  
Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) προκειμένου να λάβει (ουν) γνώση και να ενημερώσει  
(ουν) τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5  
(παραγ. 3) του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παραγ. 3) του  
Ν. 3010/2002. Παράλληλα η εν λόγω απόφαση διαβιβάζεται μαζί με τον σχετικό  
φάκελλο στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής  
Αυτοδιοίκησης για να ακολουθήσει η διαδικασία του άρθρου 11. 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την ΥΑ  οικ.2214  (ΦΕΚ Β΄ 1071/1.8.2003)  
ορίζεται ότι: 
"Μεταβιβάζουμε στην Διευθύντρια Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, την αρμοδιότητα έκδοσης της απόφασης που  
προβλέπεται από την παράγραφο 2β του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης  
Η.Π. 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΕΚ 332 Β/20.3.2003), για τα έργα της 3ης  
Υποκατηγορίας της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ  
1022 Β/02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε  
κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το  
άρθρο 1 του Ν. 3010». 
 Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στην προϊσταμένη της ανωτέρω Δ/νσεως ισχύει  
και για τον νόμιμο αναπληρωτή σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας της ή κωλύματός  
της. Η αναπλήρωση των προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 97 του Ν. 2683/99. 
 Ολες οι αρμοδιότητες που δεν μεταβιβάζονται ή δεν παρακρατούνται με την  
παρούσα θα ασκούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας ή τον Γενικό  
Διευθυντή σύμφωνα με την απόφαση 208/21.1.2002 (ΦΕΚ 128/Β/2002) του Γενικού  
Γραμματέα της Περιφέρειας. 
 Κάθε άλλη προγενέστερη απόφασή μας για θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα  
παύει να ισχύει". 
 
 3. Ως κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή της ως άνω κατάταξης λαμβάνονται 
 
 α. Τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας ιδίως, ως προς 
 
  το είδος ,το μέγεθος του έργου, ή της δραστηριότητας 
 
 . τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες 
 
 . τη χρήση των φυσικών πόρων, 
 
  την παραγωγή αποβλήτων. 
 
  τη ρύπανση και τις οχλήσεις, 
 
  τον κίνδυνο ατυχημάτων, ιδίως ως προς χρησιμοποιούμενες ουσίες ή  
τεχνολογίες 
 
 β. Η χωροθέτηση του έργου ή της δραστηριότητας. Πρέπει να εξετάζεται η  
περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν  
από το έργο ή τη δραστηριότητα ιδίως ως προς: 
 
 . την υπάρχουσα χρήση γης, 
 
 . το σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των  
φυσικών  
πόρων της περιοχής, 
 
  την ικανότητα απορρόφησης του φυσικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη προσοχή  
στις ακόλουθες περιοχές 
 



 α) υγρότοπους 
 
 β) παράκτιες περιοχές 
 
 γ) ορεινές και δασικές περιοχές 
 
 δ) πρoστατευόμενες φυσικές περιοχές και φυσικά πάρκα 
 
 ε) διατηρητέες ή πρoστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη  
νομοθεσία περιοχές ειδικής προστασίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.  
33318/3028/1998 ΚΥΑ (Β 1989) 
 
 στ) περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα  
του περιβάλλοντος που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία 
 
 ζ) πυκνοκατοικημένες περιοχές 
 
 η) χώροι και τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας 
 
 γ. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχομένων επιπτώσεων 
 
 Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις των έργων ή της δραστηριότητας πρέπει  
να εξετάζονται σε συνάρτηση με κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω στα σημεία  
1  
και 2, ιδίως ως προς 
 
  την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος του θιγόμενου  
πληθυσμού), 
 
  το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων, 
 
  το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, 
 
  την πιθανότητα των επιπτώσεων, 
 
 . τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
 
Διαδικασία Ε.Π.Ο. υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας 
 
Αρθρο 10 
Εξαιρέσεις 
 
 
1. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού δεν υπάγονται 
 
 α) συγκεκριμένα έργα και δραστηριότητες από τα αναφερόμενα στην  
υποκατηγορία  
4 τα οποία πρόκειται να πραγμστοποιηθούν, εν μέρει ή στο σύνολό τους σε  
περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου ΝΑTURΑ  
2000  
σύμφωνα με την υπ'αριθ. 33318/3028/1998 ΚΥΑ (Β' 1289). Τα εν λόγω έργα και  
δραστηριότητες καθορίζονται στις κανονιστικές διατάξεις για την προστασία  
και  
διαχείριση των περιοχών αυτών που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ. 1  
εδ. α και β) της εν λόγω ΚΥΑ. 



 
 β) που πραγματοποιούνται εν μέρει ή στο σύνολό τους από υπηρεσίες της  
Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650 /86 όπως αντικαταστάθηκε με το  
άρθρο 2 (παρ. 5) του Ν. 3010/2002. 
 
 2. Στις ως άνω περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 11 αλλά  
αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι ο  
Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας  
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 11 
Διαδικασία Ε.Π.Ο 
 
 
1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία  
Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που συνοδεύεται από  
φάκελλο ο οποίος περιλαμβάνει Περιβαλλοντική Εκθεση σε τέσσερα (4)  
τουλάχιστον αντίγραφα. Η Περιβαλλοντική Εκθεση υποβάλλεται και σε  
ηλεκτρονική  
μορφή 
 
 Το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Εκθεσης καθώς και τα απαιτούμενα  
δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν καθορίζεται σύμφωνα με την  
παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ. 10  
εδ. β του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002. 
 
 Στην περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 3, για τα οποία θα  
ακολουθηθεί η διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Περιβαλλοντική Εκθεση  
συνοδεύεται και από τη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας  
Περιφέρειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 (παραγ. 2 εδ. β), μαζί με αντίγραφο  
του θεωρημένου χάρτη τοπογραφικό από την αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1  
του άρθρου 9 της παρούσης, απ' όπου εμφαίνεται η θέση του έργου ή της  
δραστηριότητας. 
 
 2. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντοςτης οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αφού  
εξετάσει το φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης τον διαβιβάζει εντός 10  
ημερών στις τυχόν συναρμόδιες Noμαρχιακές Υπηρεσίες ή Φορείς και στις κατά  
τόπο αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων, καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν  
κριθεί αναγκαίο, σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και κατά περίπτωση στους  
Οργανισμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή στους Οργανισμούς του άρθρου 3 του Ν.  
2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί προκειμένου να εκφράσουν γνώμη. 
 
 Είναι δυνατόν κατά την εξέταση του φακέλου και πριν τη διαβίβασή του για  
γνωμοδοτήσεις η ως άνω αρμόδια υπηρεσία να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο  
πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την  
καλύτερη  
προστασία του Περιβάλλοντος. 
 
 3. Εντός 15 ημερών από τη παραλαβή του φακέλου οι προαναφερόμενες υπηρεσίες  
και φορείς διαβιβάζουν τη γνώμη τους στην αρμόδια ως άνω υπηρεσία της  
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
 
 4. Μετά την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων ή άλλως μετά την παρέλευση  
της  
προθεσμίας της παραγράφου 3 και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι  
οι γνωμοδοτήσεις αυτές, εκδίδεται μέσα σε 15 ημέρες η απόφαση έγκρισης ή μη  
Περιβαλλοντικών Ορων από τον οικείο Nομάρχη μετά από εισήγηση της αρμόδιας  



υπηρεσίας περιβάλλοντος της Ν.Α. όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παραγ. 3) του  
Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. 3) του Ν. 3010/2002. 
 
 5. Η απόφαση έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων διαβιβάζεται στο οικείο  
Νομαρχιακό Συμβούλιο για να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και  
τους φορείς εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 3) του Ν. 1650/86  
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3010/2002. 
 
 6. Η ως άνω αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  
διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης έγκρισης περιβ/κών όρων στην αρμόδια  
κεντρική υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
 
ΓΕΝΙΚΕΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
�ρθρο 12 
Περιεχόμενο απόφασης Ε.Π.Ο. 
 
 
1. Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επιβάλλονται σύμφωνα με το  
άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. 1 β) του  
Ν.  
3010/2002, μέτρα, προύποθέσεις, όροι, περιορισμοί και διαφοροποιήσεις για  
την  
πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας που κατά κύριο λόγο  
αναφέρονται: 
 
 α) στο είδος, στο μέγεθος και στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή  
της δραστηριότητας 
 
 β) στις οριακές τιμές εκπομπής, που εκφράζονται ως συγκεντρώσεις ή/και  
φορτία των εκπεμπόμενων ρύπων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές  
διατάξεις και ανάλογα με τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. 
 
 Σε περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ  
του άρθρου 5 της υπ' αριθ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β' 1022) οι οριακές τιμές  
που έχουν καθορισθεί με ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,  
εφαρμόζονται ως ελάχιστες απαιτήσεις των οριακών τιμών. 
 
 γ) σε περίπτωση απορρίψεων επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα, στον  
καθορισμό ενδεχομένως ειδικών οριακών τιμών σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα  
προγράμματα μείωσης της ρύπανσης των υδατικών αποδεκτών όπως προβλέπεται στο  
άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 2/2001 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και στο άρθρο 4  
της υπ΄ αριθμ. 4859/2001 ΚΥΑ (Β 253). 
 
 δ) στα τεχνικά έργα, μέτρα, όρους και περιορισμούς που επιβάλλεται να  
κατασκευασθούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα  
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος τα οποία αναφέρονται στην κατασκευή και  
λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας καθώς και στην παρακολούθηση της  
εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων 
 
 ε) στην παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και από τον  
κύριο  
του έργου ή δραστηριότητας. 
 
 στ) στο περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα στοιχεία του  



και  
ενδεχομένως στις ειδικά προστατευόμενες ζώνες και στον καθορισμό αναγκαίων  
για τη διατήρησή τους μέτρων και έργων. 
 
 ζ) στον καθορισμό του χρονικού διαστήματoς για το οποίο ισχύει η  
χορηγούμενη  
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, στους ειδικούς όρους ισχύος της καθώς και των  
προϋποθέσεων για την αναθεώρησή της σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86  
όπως  
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παρ. ?) του Ν. 3010/2002. 
 
 2. Εάν κατά την κατασκευή και λειτουργία ενός έργου ή μιας δραστηριότητας  
προκύmει όϊι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, με όμοια απόφαση  
επιβάλλονται πρόσθετοι όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάμενοι σύμφωνα με το  
άρθρο 2 (παραγ. 8) του Ν. 3010/2002. 
 
 3. Στη περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα  
IΙ του άρθρου 5 της υπ' αριθ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β' 1022), η απόφαση  
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκτός από τα στοιχεία που περιγράφονται στην  
προηγούμενη παράγραφο (1) αναφέρεται επιπλέον και σε μέτρα για την  
εξασφάλιση  
της προστασίας της ατμόσφαιρας, του νερού και του εδάφους ώστε να  
επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του  
ιδίως  
με 
 
 α) τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπής σύμφωνα με τη παραγ. 1 εδ. β για  
τις  
ρυπαντικές ουσίες που αναφέρονται ενδεικτικά στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 16  
της παρούσας απόφασης, οι οποίες αναμένεται να εκπέμπονται σε σημαντική  
ποσότητα και να διασπείρονται στο νερό, τον αέρα και το έδαφος. Στη  
προκειμένη περίπτωση εφόσον χρειάζεται επιβάλλονται όροι, περιορισμοί, μέτρα  
και προϋποθέσεις για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων νερών και  
μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων. Στις εγκαταστάσεις της παραγ. 6.6 του  
παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ' αριθ. ΗΠ15393/23322002 ΚΥΑ κατά τον  
καθορισμό οριακών τιμών εκπομπής λαμβάνονται υπόψη οι προσαρμοσμένες σε  
αυτές  
πρακτικές μεθοδεύσεις 
 
 β) την χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών όπως ορίζονται στο Παράρτημα  
Ι (παραγ. 6) του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης και λαμβανόμενης υπόψη  
μεταξύ των άλλων της Κοινοτικής και της Διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής,  
προκειμένου να καθορισθούν οι ως άνω οριακές τιμές χωρίς να προδιαγράφεται η  
χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή τεχνολογίας. Για τον καθορισμό αυτών των  
οριακών τιμών λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης  
εγκατάστασης, η γεωγραφική της θέση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες.  
Εάν ένα ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι (παραγ.  
5) του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης, το οποίο έχει καθορισθεί με ειδικές  
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιβάλλει όρους αυστηρότερους από αυτούς  
που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων  
τεχνικών επιβάλλονται πρόσθετοι όροι με την επιφύλαξη άλλων μέτρων που  
μπορεί  
να ληφθούν για την τήρηση των ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος. 
 
 γ) την πρόβλεψη όρων για την ελαχιστοποίηση της διασυνοριακής ρύπανσης σε  
μεγάλη απόσταση και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του  
περιβάλλοντος στο σύνολό του. 
 
 δ) την δυνατότητα επιβολής προσωρινών παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις των  
εδαφίων (β) και (γ) αν η τήρησή τους μέσα σ' ένα εξάμηνο εξασφαλίζεται με  
πρόγραμμα αποκατάστασης για μείωση της ρύπανσης εγκεκριμένο από την αρμόδια  
για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων αρχή. 
 



 ε) τον καθορισμό κατάλληλων απαιτήσεων παρακολούθησης των απορρίψεων, στις  
οποίες καθορίζεται η μεθοδολογία και η συχνότητα των μετρήσεων, η διαδικασία  
αξιολόγησης των μέτρων, καθώς και η υποχρέωση καταγραφής και παροχής στην  
αρμόδια αρχή των αναγκαίων στοιχείων για τον έλεγχο της τήρησης των  
περιβαλλοντικών όρων που έχουν εγκριθεί με σχετική απόφαση. 
 
 Για τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 6.6. του παραρτήματος ΙΙ της υπ' αριθ.  
Η.Π.15393/2332/2002 ΚΥΑ, κατά τη θέσπιση των μέτρων αυτών μπορούν να  
λαμβάνονται υπόψη το κόστος και η ωφέλεια. 
 
 στ) Τον καθορισμό μέτρων σχετικά με τις μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας.  
Ετσι, όταν κινδυνεύει το περιβάλλον να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την  
έναρξη λειτουργίας, τις διαρροές, τις δυσλειτουργίες, τις προσωρινές  
διακοπές  
και την οριστική παύση της λειτουργίας. 
 
 ζ) την επιβολή υποχρέωσης στον φορέα εκμετάλλευσης του έργου ή της  
δραστηριότητας 
 
 i) να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την αρμόδια αρχή για τα  
αποτελέσματα της παρακολούθησης των απορρίψεων της εγκατάστασης και το  
συντομότερο δυνατό για κάθε συμβάν ή ατύχημα που επηρεάζει σημαντικά το  
περιβάλλον. 
 
 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα έργα και τις δραστηριότητες που έχουν  
ήδη  
λάβει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έγκριση περιβαλλοντικών  
όρων σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες διατάξεις. 
 
 ii) να παρέχει στους εκπροσώπους της αρμόδιας αρχής κάθε αναγκαία βοήθεια  
για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης, τη δειγματοληψία και τη  
συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για τους σκοπούς της παρούσας  
απόφασης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
�ρθρο 13 
Διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων από τη βελτίωση, 
τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ή ανανέωση 
έργου ή δραστηριότητας 
 
 
1. Προκειμένου να εκτιμηθεί αν από τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση,  
τροποποίηση υφισταμένων έργων ή δραστηριοτήτων επέρχονται ουσιαστικές  
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, ο  
ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει φάκελο του οποίου το περιεχόμενο  
καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 όπως  
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παρ. 10β) του Ν. 3010/2002. Ο φάκελος αυτός  
υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ανάλογα με την υποκατηγορία στην οποία  
εντάσσεται το έργο ή η δραστηριότητα, η οποία εντός 30 ημερών αποφαίνεται αν  
απαιτείται η υποβολή ΠΠΕ προκειμένου να γίνει νέα προκαταρκτική  
περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση ή ΜΠΕ ή Περιβαλλoντική Εκθεση  
προκειμένου να επιβληθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, σύμφωνα με τις  
διατάξεις  
της παρούσας απόφασης. 
 
 2. Σε περίπτωση ανανέωσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ή  
παράτασης της χρονικής ισχύος της), ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης  
υποβάλλει φάκελο του οποίου το περιεχόμενο καθορίζεται σύμφωνα με την  



παράγραφο 10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2  
(παραγ. 10β) του Ν. 3010/2002. Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται στην αρμόδια  
υπηρεσία ανάλογα με την υποκατηγορία στην οποία εντάσσεται το έργο ή η  
δραστηριότητα η οποία εντός 30 ημερών αποφαίνεται αν απαιτείται ή όχι η  
υποβολή νέας ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής Εκθεσης. 
 
 3. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ  
του άρθρου 5 της υπ' αριθ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β' 1022) η κατά περίπτωση  
αρμόδια αρχή για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις διατάξεις  
της παρούσας απόφασης με την επιφύλαξη του άρθρου 14 (παραγ. 1) επανεξετάζει  
και ενδεχομένως αναπροσαρμόζει τους περιβαλλοντικούς όρους όταν: 
 
  η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν  
οι ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπής ή να καθορισθούν νέες οριακές τιμές  
εκπομπής, 
 
  ουσιαστικές μεταβολές των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επιτρέπουν  
σημαντική μείωση των εκπομπών χωρίς υπερβολικό κόστος, 
 
  η ασφάλεια εκμετάλλευσης της διεργασίας απαιτεί την εφαρμογή άλλων  
τεχνικών, 
 
  αυτό επιβάλλεται από νέες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 14 
Μεταβατικές διατάξεις 
 
 
1. Για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που Περιλαμβάνονται στο  
Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ' αριθ. Η.Π.15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β' 1022) η  
χορηγηθείσα σ' αυτά έγκριση περιβαλλοντικών όρων ανεξάρτητα από το χρόνο  
λήξης της, επανεξετάζεται και υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης  
το αργότερο μέχρι τις 30.9.2007 με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της  
κείμενης νoμoθεσίας. 
 
 2. α) Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 10 β. του άρθρου 4 του  
Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 (παρ. β.β.) του Ν. 3010/2002,  
καθώς και, 
 
 β) για μελέτες που ανατέθηκαν για εκπόνηση πριν την έκδοση των  
προαναφερόμενων αποφάσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
 i) η Μελέτη του Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β)  
αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων τύπου Ι της παρούσας 
 
 ii) η Μελέτη του Πίνακα 2 του άρθρου 16 της ΚΥ Α 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β)  
αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων τύπου ΙΙ της παρούσας 
 
 iii) η Μελέτη του Πίνακα 3 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β)  
όπως τα περιεχόμενά της έχουν εξειδικευθεί με εγκυκλίους των αρμοδίων  
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, αποτελεί την Προμελέτη Περιβαλλοντικών  
Eπιπτώσεων τύπου Ι και τύπου ΙΙ καθώς και της Περιβαλλοντικής Εκθεσης της  
παρούσας. 
 
 Η μεταβατική διάταξη της παραγράφου 2β ανωτέρω, παύει να ισχύει ένα (1)  
έτος  
μετά την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης της παραγράφου 10 β του άρθρου 4  



του  
Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002, εφόσον η  
αντίστοιχη μελέτη δεν έχει υποβληθεί για αξιολόγηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες  
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση. 
 
 3. Διαδικασίες για Π.Π.ΕΑ. και Ε.Π.Ο. που εκκρεμούν κατά τον χρόνο έναρξης  
ισχύος της παρούσας απόφασης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το  
άρθρο 6 του Ν. 3010/2002. 
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***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρούσα ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 14 της ΥΑ  
Οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006) και με το άρθρο 3 της ΥΑ  
Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006)οι οποίες ορίζουν τα  
εξής:  
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 από την  
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης  καταργούνται οι διατάξεις  της υπ'  
αριθ. 1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που  
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που  
ρυθμίζονται από αυτήν" 
 
Αριθ. 1726 (ΦΕΚ Β΄ 552/08.05.2003) 
Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης,  
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης  
δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσιά της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών  
ηλεκτροπαραγωγής, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  
 
 
Εχοντας υπόψη: 
 
 α) Τον Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (ΦΕΚ Α 137), όπως  
ισχύει, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 381/1989 "Οργανισμός του Υπουργείου  
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας" (ΦΕΚ Α 168) και το Π.Δ. 27/1996  
"Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας  
και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης" (ΦΕΚ Α 19). 
 
 β) Τον Ν. 2244/1994 "Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές  
ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 168). 
 
 γ) Τον Ν. 2773/1999 "Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση  
θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ Α 286). 
 
 δ) Τον Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε.  
και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα  
υδατορέματα και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 91) και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.  
10β αυτού. 
 
 ε) Τον Ν. 2941/2001 "Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης  
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ"  
και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 201) και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 7 και 10β  
αυτού. 
 
 στ) Τον Ν. 3017/2002 "Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση πλαίσιο  
των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος" (ΦΕΚ Α 117). 
 
 ζ) Τον Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της  
Πολιτιστικής Κληρονομιάς" (ΦΕΚ Α 153). 
 
 η) Τον Ν. 1127/81 "Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6η Μαϊου 1969  
υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την προστασίαν της Αρχαιολογικής  
Κληρονομιάς". 
 
 θ) Την 15393/2332/2002 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β 1022). 
 



 Ι) Το Ν.Δ. 86/69 "Περί Δασικού Κώδικα" (ΦΕΚ Α' 7). 
 
 ια) Τον Ν. 998/79 "περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων  
της χώρας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει" (ΦΕΚ Α' 289). 
 
 ιβ) Την 11014/703/Φ104/14.3.2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 332). 
 
 ιγ) Τις δεσμεύσεις της χώρας που απορρέουν από την Οδηγία 2001/77/EC "Για  
την προαγωγή του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική  
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας" (L 28.10.2001). 
 
 ιδ) Την ανάγκη προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα: 
 
 ιε) Το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν επιφέρει οικονομική  
επιβάρυνση στο Ελληνικό Δημόσιο, αποφασίζουμε: 
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***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρούσα ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 14 της ΥΑ  
Οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006) και με το άρθρο 3 της ΥΑ  
Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006)οι οποίες ορίζουν τα  
εξής:  
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 από την  
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης  καταργούνται οι διατάξεις  της υπ'  
αριθ. 1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που  
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που  
ρυθμίζονται από αυτήν" 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
�ρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής 
 
 
1. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για την έκδοση της πράξης  
με την οποία διενεργείται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και  
αξιολόγηση, καθώς και για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την έγκριση  
επέμβασης ή παραχώρησης, στα πλαίσια της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών  
ηλεκτροπαραγωγής, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως ορίζονται  
στο άρθρο 2 του Ν. 2773/1999, όπως ισχύει, και ειδικότερα από αιολική  
ενέργεια και ενέργεια από μικρά υδροηλεκτρικά έργα. 
 
 2. Με τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης ορίζονται με ρητή αναφορά οι  
αδειοδοτούσες υπηρεσίες, οι γνωμοδοτούντες φορείς, το ακριβές και ρητώς  
προσδιοριζόμενο αντικείμενο γνωμοδότησης κάθε φορέα, οι προθεσμίες  
αδειοδότησης και οι αποκλειστικές προθεσμίες γνωμοδότησης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρούσα ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 14 της ΥΑ  



Οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006) και με το άρθρο 3 της ΥΑ  
Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006)οι οποίες ορίζουν τα  
εξής:  
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 από την  
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης  καταργούνται οι διατάξεις  της υπ'  
αριθ. 1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που  
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που  
ρυθμίζονται από αυτήν" 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
 
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 
Αρθρο 2 
Αδειοδοτούσες Υπηρεσίες 
 
 
1. Ολα τα αιτήματα θα εξετάζονται και θα αδειοδοτούνται κατά ενιαίο τρόπο  
από μία αδειοδοτούσα αρχή, η οποία θα είναι: 
 
 α) Για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.)  
και για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο): 
 
 α1) Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για όλα τα  
έργα ΑΠΕ ανεξαρτήτως κατηγορίας του Ν. 3010/2002, τα οποία προτείνεται να  
κατασκευαστούν σε προστατευόμενες περιοχές (Ramsar, Νatura 2000, εθνικούς  
δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσης) καθώς και για όλα  
τα έργα ΑΠΕ ανεξαρτήτως περιοχής εγκατάστασης που υπάγονται στην 1η  
Υποκατηγορία της Πρώτης (Α) κατηγορίας του Ν. 3010/2002, και εξειδικεύτηκαν  
με την υπουργική απόφαση 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022), με εξαίρεση τα μικρά  
υδροηλεκτρικά έργα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο εδ. 4 του άρθρου 2 του Ν.  
2773/99, με μήκος αγωγού προσαγωγής/εκτροπής μικρότερου των τριών (3)  
χιλιομέτρων. 
 
 α2) Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας  
Περιφέρειας, για τα έργα ΑΠΕ που υπάγονται στη 2η Υποκατηγορία της Πρώτης  
(Α) κατηγορίας του Ν. 3010/02 όπως εξειδικεύτηκαν με την υπουργική απόφαση  
15393/2332/2002. Το αυτό ισχύει και για τα μικρά υδρόηλεκτρικά έργα, όπως  
αυτά προσδιορίζονται στο εδ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2773/99, με μήκος αγωγού  
προσαγωγής/εκτροπής μεγαλυτέρου του ενός (1) και μικρότερου των τριών (3)  
χιλιομέτρων καθώς, και για τα έργα της 3ης Υποκατηγορίας της Δεύτερης (Β)  
κατηγορίας για τα οποία δεν ιδρύεται αρμοδιότητα της οικείας Υπηρεσίας  
Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό (α3)  
ειδικότερα οριζόμενα. 
 
 α3) Η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  
για τα έργα ΑΠΕ που υπάγονται στην 4η Υποκατηγορία της Δεύτερης (Β)  
Κατηγορίας του Ν. 3010/02, όπως εξειδικεύτηκαν με την υπουργική απόφαση  
15393/2332/2002, καθώς και για τα έργα ΑΠΕ που υπάγονται στην 3η  
Υποκατηγορία της Δεύτερης (Β) Κατηγορίας, αφού κατόπιν αξιολογήσεώς τους από  
την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, κριθούν ως  
υπαγόμενα στην αρμοδιότητα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατ'  
εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 της ΚΥΑ 11014/703/Φ 104/ 14.3.2003 (ΦΕΚ Β  
332). Σημειώνεται ότι για αυτή την κατηγορία έργων δεν απαιτείται  
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση. 
 
 β) Για την Εγκριση Επέμβασης (Ε.Επ.), σε δάσος ή δασική έκταση: 
 
 Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. 
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***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρούσα ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 14 της ΥΑ  
Οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006) και με το άρθρο 3 της ΥΑ  
Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006)οι οποίες ορίζουν τα  
εξής:  
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 από την  
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης  καταργούνται οι διατάξεις  της υπ'  
αριθ. 1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που  
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που  
ρυθμίζονται από αυτήν" 
 
�ρθρο 3 
Αδειοδοτούσες Υπηρεσίες Αδειών Εγκατάστασης 
 
 
Αδειοδοτούσα Αρχή για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης ή επέκτασης και  
λειτουργίας σε σταθμούς με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η οικεία  
Περιφέρεια σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 1 παρ. 1 Β περίπτωση 1 του Ν.  
2647/1998 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και  
άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α 237). Αδειοδοτούσα Αρχή για την έκδοση αδειών  
εγκατάστασης ή επέκτασης και λειτουργίας σε μεγάλους υδροηλεκτρικούς  
σταθμούς είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. 
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***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρούσα ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 14 της ΥΑ  
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Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006)οι οποίες ορίζουν τα  
εξής:  
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 από την  
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης  καταργούνται οι διατάξεις  της υπ'  
αριθ. 1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που  
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που  
ρυθμίζονται από αυτήν" 
 
�ρθρο 4 
Γνωμοδοτούσες Υπηρεσίες και Φορείς 
 
 
1. Για την έκδοση των παραπάνω εγκρίσεων απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις  
παρέχονται αποκλειστικά από τις κατωτέρω υπηρεσίες και φορείς: 
 
 α) Για την ΠΠΕΑ 
 
 Το αρμόδιο Δασαρχείο ή η Διεύθυνση Δασών του οικείου Νομού εάν δεν  
υφίσταται αρμόδιο Δασαρχείο. 
 
 Η Γενική Διεύθυνση Δασών μόνον για τις εγκρίσεις Περιβαλλοντικών όρων που  
εκδίδονται από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
 
 Η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία 
 
 Οι αρμόδιες Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, οι Εφορείες  
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και οι Εφορείες Νεοτέρων Μνημείων. 
 
 Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 



 
 Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
 
 Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής �μυνας 
 
 Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 
 
 Οι Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας ή  
της Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά για τα έργα ΑΠΕ που προτείνεται να  
εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Οργανισμών και οι κατά  
περιφέρεια αρμόδιοι Οργανισμοί του άρθρου 3 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α 124)  
εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί. 
 
 β) Για την ΕΠΟ 
 
 Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
 
 Οι Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας ή  
της Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά για τα έργα ΑΠΕ που προτείνεται να  
εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Οργανισμών και οι κατά  
περιφέρεια αρμόδιοι Οργανισμοί του άρθρου 3 του Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α 124)  
εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί. 
 
 γ) Για την Ε.Επ. 
 
 Το Δασαρχείο. 
 
 Ολες οι αναγκαίες γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι πλήρως εμπεριστατωμένες και  
τεκμηριωμένες. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006)οι οποίες ορίζουν τα  
εξής:  
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 από την  
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης  καταργούνται οι διατάξεις  της υπ'  
αριθ. 1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που  
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που  
ρυθμίζονται από αυτήν" 
 
�ρθρο 5 
Αντικείμενα γνωμοδοτήσεων 
 
 
Οι γνωμοδοτήσεις οι οποίες θα παρέχονται ανά περίπτωση από τις αρμόδιες  
Υπηρεσίες ή Φορείς θα έχουν ως εξής: 
 
 α) Δασαρχείο 
 
 .Κατάταξη της εκτάσεως και περιγραφή της υφιστάμενης βλάστησης στην έκταση  
ενδιαφέροντος βάσει των άρθρων 3 και 4 του Ν. 998/1979 σε Δάσος, Δασική  
έκταση κ.λπ. 
 
 .Ελεγχος για υπαγωγή ή μη της εκτάσεως στις πλέον άγονες εκτάσεις σύμφωνα  
με τις διατάξεις της παρ. 2Αγ του άρθρου 13 του Ν. 1734/1987. 
 
 .Ελεγχος για υπαγωγή υφιστάμενου εν ισχύ χαρακτηρισμού ή μη της εκτάσεως ως  



αναδασωτέας. 
 
 .Ελεγχος για το εάν η έκταση έχει κηρυχθεί ως Εθνικός Δρυμός, Αισθητικό  
Δάσος, Διατηρητέο Μνημείο της φύσης, ή προστατευμένη περιοχή. 
 
 .Ελεγχος εάν η έκταση προέρχεται από Δάση ή Δασικές εκτάσεις που επετράπη η  
αλλαγή της χρήσης τους για παραχώρηση, εποικιστική γη, αγροτική  
εκμετάλλευση. 
 
 .Ελεγχος για την ύπαρξη αναδασωτικών ή άλλων προγραμμάτων για την  
αξιοποίησή της. 
 
 Με βάση την ανωτέρω κατάταξη και την υπαγωγή της εκτάσεως το Δασαρχείο θα  
γνωμοδοτεί εάν με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπεται ή όχι η εν λόγω  
επέμβαση και υπό ποίους όρους και διαδικασία. Ειδικότερα με δεδομένα τα  
υποδεικνυόμενα έργα και εφόσον επιτρέπεται η επέμβαση θα μπορεί να θέτει  
όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων τα έργα αυτά θα μπορούν να  
εκτελεσθούν με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση προκειμένου να ληφθούν υπόψη  
κατά την σύνταξη των περιβαλλοντικών όρων. Η εξέταση αυτή θα αφορά στο  
σύνολο της εκτάσεως που υποδεικνύεται από τον αιτούντα φορέα εντός  
περιγράμματος με ορθογώνιες συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου και  
χρήση  
του προβολικού συστήματος ΗΑΤΤ ή ΕΓΧΑ87. Σε κάθε περίπτωση θα αναφέρεται  
σαφώς ότι εντός της εκτάσεως αυτής θα γίνουν μόνον οι επεμβάσεις για τα  
εγκεκριμένα έργα (θεμέλια, οδοποιία, κτίριο ελέγχου, δίκτυο κ.λπ.). Η  
ανωτέρω  
γνωμοδότηση θα κοινοποιείται στις Υπηρεσίες που εμπλέκονται με την  
περιβαλλοντική αδειοδοτική διαδικασία, όπως η ΕΥΠΕ η Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ. της  
οικείας Περιφέρειας. 
 
 β) Πολεοδομική Υπηρεσία 
 
 1. Εξέταση εάν η έκταση βρίσκεται εντός ή εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου  
(ΖΟΕ). 
 
 2. Εξέταση εάν η έκταση βρίσκεται εντός ή εκτός Γενικού Πολεοδομικού  
Σχεδίου (ΓΠΣ). 
 
 3. Επαλήθευση της ικανοποίησης της απαίτησης του άρθρου 7 παρ. 3 του από  
24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ Δ 181) όπως τροποποιήθηκε με το από 16.5.1989 (ΦΕΚ Δ 293)  
για απόσταση των εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. μεγαλύτερη των 500 μέτρων από τα όρια  
γειτονικών οικισμών. 
 
 γ) Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, οι Εφορείες Βυζαντινών  
Αρχαιοτήτων και οι Εφορείες Νεοτέρων Μνημείων. 
 
 1. Διερεύνηση εάν η έκταση ευρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον  
χώρου ή μνημείου ευθύνης της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 2. Επιβολή όρων για την παρακολούθηση από εκπρόσωπο της Αρχαιολογικής  
Υπηρεσίας των εκσκαφικών εργασιών για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου  
αποκάλυψης αρχαίων σύμφωνα με το Ν. 3028/2002 "Για την προστασία των  
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" (ΦΕΚΑ 153/27.6.02) 
 
 δ. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
 
 Διερεύνηση της δυνατότητας εγκατάστασης του σταθμού ανανεώσιμης  
ηλεκτροπαραγωγής στην προτεινόμενη θέση, με βάση την απόφαση του Διοικητού  
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 35694/6190/2000 "Προστασία των  
Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών εμποδίων  
γύρω από αυτές, καθώς και της Αεροπλοίας εκ των υπερυψηλών ανά τη χώρα  
κατασκευών" (ΦΕΚ Β 1133) και τις απαιτήσεις της Σύμβασης του Σικάγο περί  
Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας που κυρώθηκε με το Ν. 211/1947  



"Περί  
κυρώσεως της σύμβασης του Σικάγο περί Διεθνούς Πολιτικής" Αεροπορίας (ΙCAΟ)  
και ειδικότερα τα παραρτήματα 14 και 10 κ.λπ. της Σύμβασης (ΦΕΚ Α 35) καθώς  
και τους κανονισμούς της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 
 
 ε. Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας 
 
 1. Διερεύνηση εάν από την εγκατάσταση και λειτουργία των εγκαταστάσεων  
ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής επηρεάζει από πλευρά στρατιωτικής ασφάλειας,  
στρατιωτική εγκατάσταση οποιουδήποτε εκ των τριών σωμάτων. 
 
 2. Εφόσον από την διερεύνηση "προκύπτει πιθανότητα αρνητικής επίδρασης, θα  
εξετάζεται η δυνατότητα συνύπαρξης των εγκαταστάσεων με παράλληλη μερική ή  
συνολική επαναχωροθέτηση του σταθμού ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής. Στα  
πλαίσια της διαδικασίας αυτής ο αιτών φορέας δύναται να υποβάλλει επιπλέον  
στοιχεία απευθείας στον κατά τόπο αρμόδιο Σχηματισμό καθώς και στην αρμόδια  
Υπηρεσία του ΓΕΕΘΑ. 
 
 3. Θα τίθενται οποιεσδήποτε γενικές ή ειδικές προϋποθέσεις για την  
εγκατάσταση του εν λόγω έργου στην υποδειχθείσα θέση. 
 
 στ. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 
 
 1. Διερεύνηση εάν εντός ή σε συγκεκριμένη απόσταση από την έκταση  
ενδιαφέροντος υπάρχει εγκατάσταση του οργανισμού. Στην περίπτωση που  
υπάρχει, έλεγχος εάν η λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης επηρεάζεται από  
την ύπαρξη του σταθμού ανανεώσιμης ηλεκροπαραγωγής. 
 
 2. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκαταστάσεων για τις οποίες υπάρχει ένδειξη ότι  
επηρεάζονται από την λειτουργία του σταθμού ανανεώσιμης ηλεκροπαραγωγής, θα  
πρέπει να δίδονται στοιχεία των εγκαταστάσεων αυτών καθώς και η έκταση του  
σταθμού ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής που επηρεάζει, με έμφαση στην αναλυτική  
τεκμηρίωση του τρόπου με την παράθεση σχετικών προδιαγραφών αυτών. 
 
 3. Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη προγράμματα νέων εγκαταστάσεων  
για τα οποία δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησής των. 
 
 ζ. Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού 
 
 Διερεύνηση για την ύπαρξη τουριστικών εγκαταστάσεων, εγκεκριμένου  
σχεδιασμού ή υφιστάμενων προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης στην θέση  
εγκατάστασης του σταθμού ανανεώσιμη ς ηλεκροπαραγωγής ή σε απόσταση  
μικρότερη  
των 500 μέτρων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρούσα ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 14 της ΥΑ  
Οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006) και με το άρθρο 3 της ΥΑ  
Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006)οι οποίες ορίζουν τα  
εξής:  
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 από την  
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης  καταργούνται οι διατάξεις  της υπ'  
αριθ. 1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που  
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που  
ρυθμίζονται από αυτήν" 
 
Αρθρο 6 



Διαδικασία Εκδοσης Εγκρισης Επέμβασης 
 
 
1. Για την έκδοση έγκρισης επέμβασης κατατίθεται, μετά την έκδοση της αδείας  
παραγωγής, αίτηση στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μαζί  
με τα αναγκαία δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 1.3. της παρούσης. 
 
 Για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης συνεκτιμάται η σχετική γνωμοδότηση  
του Δασαρχείου (αρθ. 4 παρ. 1γ της παρούσης) και η Μελέτη Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων. 
 
 2. Η τελική έκταση για την οποία θα εκδίδεται η έγκριση επέμβασης θα  
προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη, οι ελάχιστες αποστάσεις των έργων από άλλες  
χρήσεις με βάση την Υπουργική Απόφαση 2000/2002 (ΦΕΚ Β 158), σε συνδυασμό με  
την προβλεπόμενη ελάχιστη έκταση για την έκδοση οικοδομικής αδείας σε  
περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως. Η χάραξη της εκτάσεως θα γίνεται στην φάση  
της σύνταξης από την αρμόδια δασική υπηρεσία του πρωτοκόλλου εγκατάστασης  
του  
έργου. 
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***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρούσα ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 14 της ΥΑ  
Οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006) και με το άρθρο 3 της ΥΑ  
Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006)οι οποίες ορίζουν τα  
εξής:  
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 από την  
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης  καταργούνται οι διατάξεις  της υπ'  
αριθ. 1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που  
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που  
ρυθμίζονται από αυτήν" 
 
�ρθρο 7 
Προθεσμίες 
 
 
1. Οι προθεσμίες για τη διαβίβαση από την αδειοδοτούσα αρχή στις Υπηρεσίες ή  
τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την έκδοση των γνωμοδοτήσεων είναι σε  
εργάσιμες ημέρες οι κατωτέρω: 
 
 Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης και του  
πλήρους φακέλου αδειοδότησης ενός έργου ΑΠΕ, η αρμόδια ως άνω υπηρεσία  
αδειοδότησης υποχρεούται να διαβιβάσει τον πλήρη φάκελο σε όλους τους  
αρμόδιους προς γνωμοδότηση φορείς, οι οποίοι μέσα στην τακτή και  
αποκλειστική χρονική προθεσμία που καθορίζεται αμέσως παρακάτω, πρέπει να  
αποστείλουν τη σχετική γνωμοδότησή τους στην αδειοδοτούσα υπηρεσία: 
 
 α) Για την ΠΠΕΑ: μέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή,  
από τους κατά περίπτωση γνωμοδότούντες φορείς, του σχετικού φακέλου. 
 
 β) Για την ΕΠΟ: μέσα σε τριάντα πέντε (35) εργάσιμες ημέρες από την  
παραλαβή της ΜΠΕ, από τους κατά περίπτωση γνωμοδοτούντες φορείς. 
 
 γ) Για την έγκριση επέμβασης ή την άδεια παραχώρησης : μέσα σε δεκαπέντε 15  
εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή από το Δασαρχείο του σχετικού φακέλου. 
 
 Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των παραπάνω προθεσμιών θα θεωρούνται  
θετικές οι απαντήσεις των γνωμοδοτούντων φορέων, και η σχετική αίτηση  



αδειοδότησης θα προωθείται στο επόμενο στάδιο. 
 
 4. Η απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης χορηγείται, για μεντην ΠΠΕΑ μέσα  
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων ή  
άλλως από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους στην  
αρμόδια υπηρεσία αδειοδότησης της, για δε την ΕΠΟ μέσα σε δέκα πέντε (15)  
εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των γνωμοδοτήσεων ή άλλως από την άπρακτη  
παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους. 
 
 5. Η έγκριση επέμβασης σε δάσος ή δασική έκταση χορηγείται από τον Γενικό  
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μέσα σε 40 εργάσιμες ημέρες από την  
υποβολή σε αυτόν της σχετικής αίτησης και του φακέλου. Προαπαιτούμενο για τη  
χορήγηση της έγκρισης επέμβασης είναι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων του  
συγκεκριμένου έργου ΑΠΕ. 
 
 6. Με σκοπό την επιτάχυνση μέσω της μείωσης των "νεκρών" χρόνων της  
αδειοδοτικής διαδικασίας, παρέχεται η ευχέρεια στον αιτούντα να υποβάλει απ  
ευθείας το σχετικό φάκελο αδειοδότησης στους αρμόδιους γνωμοδοτούντες  
φορείς, για τη λήΨη της απαιτούμενης γνωμοδότησης, με ταυτόχρονη υποβολή  
ακριβούς αντιγράφου του αιτήματος και στην αρμόδια για την αδειοδότηση  
υπηρεσία. 
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***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρούσα ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 14 της ΥΑ  
Οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006) και με το άρθρο 3 της ΥΑ  
Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006)οι οποίες ορίζουν τα  
εξής:  
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 από την  
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης  καταργούνται οι διατάξεις  της υπ'  
αριθ. 1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που  
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που  
ρυθμίζονται από αυτήν" 
 
�ρθρο 8 
Περιεχόμενα φακέλων: 
 
 
1. Τα περιεχόμενα των φακέλων για όλες τις κατηγορίες έργων, όπως αυτές  
καθορίσθηκαν με την 15393/2332/ 2002 K.V.A (ΦΕΚ Β 1022), ορίζονται ως  
ακολούθως: 
 
 1.1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΠΕΑ 
 
 Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά: 
 
 .ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 .ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
 .ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
 Αναλυτικότερα, κάθε ένα από τα παραπάνω δικαιολογητικά του φακέλου θα έχει  
ως εξής: 
 
 α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 .Ονομασία και είδος έργου (μέγεθος, τεχνολογία) 



 
 .Γεωγραφική θέση και υπάρχουσα κατάσταση περιβάλλοντος 
 
 .Συνοπτική περιγραφή έργου (έκταση και είδος επέμβασης και μέτρα πρόληψης  
και αντιμετώπισης των επιπτώσεων) 
 
 β) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
 .Γενική περιγραφή έργου (θέση, είδος, έκταση) 
 
 .Το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά  
του έργου ή της δραστηριότητας 
 
 .Τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί το έργο ή η  
δραστηριότητα. 
 
 Τοπογραφικές συνθήκες 
 
 Αναφορά σε τυχόν εγκεκριμένα χωροταξικά και ρυθμιστικά σχέδια, πολεοδομικά  
σχέδια και χρήσεις γης που εφαρμόζονται στην προτεινόμενη περιοχή  
εγκατάστασης του έργου ή της δραστηριότητας. 
 
 Γεωλογικές υδρολογικές και εδαφολογικές συνθήκες 
 
 Κλιματολογικές συνθήκες 
 
 Βλάστηση πανίδα βιότοποι 
 
 Τοπίο αισθητική εκτίμηση 
 
 Τυχόν υφιστάμενη διαχείριση δασικών εκτάσεων 
 
 .Τη χρήση των φυσικών πόρων 
 
 .Τη σωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες 
 
 .Την παραγωγή αποβλήτων 
 
 .Την προκαλούμενη ρύπανση και τις οχλήσεις 
 
 .Μεταβολές στη γεωμορφολογία και επιπτώσεις στο τοπίο. 
 
 .Επιπτώσεις στη βλάστηση βιότοπους 
 
 .Επιπτώσεις στην πανίδα 
 
 .Επιπτώσεις στον υδρολογικό κύκλο και στις υφιστάμενες χρήσεις του νερού 
 
 .Κίνδυνοι (φωτιάς, ξήρανσης) κ.λ.π. στο χώρο επέμβασης και στην ευρύτερη  
δασική περιοχή 
 
 .Επιπτώσεις από λύματα 
 
 .Ειδική μελέτη θορύβου 
 
 Φωτορεαλιστική απεικόνιση της εγκατάστασης 
 
 Επιπτώσεις στην Κοινωνική και Αναπτυξιακή φυσιογνωμία της περιοχής. 
 
 .Επιπτώσεις στο Πολιτιστικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον 
 
 .Την πρόληψη ατυχημάτων ιδίως από την χρήση ουσιών ή τεχνολογίας 
 



 .Περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προκειμένου να αποφευχθούν, να  
μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν, να επανορθωθούν σημαντικές δυσμενείς  
επιπτώσεις. 
 
 Αποκατάσταση γεωμορφολογίας 
 
 Μέτρα για τη διατήρηση ειδών βιοτόπων 
 
 Διατήρηση αποκατάσταση του χαρακτήρα του τοπίου αισθητική αναβάθμιση 
 
 Μέτρα για την προληπτική και κατασταλτική προστασία της βλάστησης. 
 
 .Συνοπτική περιγραφή των κυρίων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο Κύριος του  
Εργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κυρίων λόγων της επιλογής του,  
λαμβανομένων υπ' όψη των επιπτώσεων του στο περιβάλλον. 
 
 .Τα oφέλη εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την  
εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημόσιου συμφέροντος. 
 
 .Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό καί ανθρωπογενές περιβάλλον σε μία ευρύτερη  
περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο ή τη δραστηριότητα. 
 
 .Αναγκαία μέτρα μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας. 
 
 γ) ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
 .Τοπογραφικοί χάρτες κατάλληλης κλίμακας (1:50.000 και 1:5.000), που θα  
αποτυπώνουν τη θέση και την έκταση του έργου, όπως και τις υφιστάμενες  
υποδομές και χρήσεις στην περιοχή. Επίσης στους ανωτέρω χάρτες θα  
αποτυπώνεται σε επίπεδο προμελέτης  βασικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τα  
οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 της παρούσης, η όδευση του δικτύου  
διασύνδεσης του Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας με το τυχόν υφιστάμενο δίκτυο  
μεταφοράς ενέργειας. 
 
 .Φωτογραφικό υλικό της θέσης εγκατάστασης, τόσο από το εσωτερικό της, όσο  
και από χαρακτηριστικά σημεία της ευρύτερης περιοχής. 
 
 Ειδικά για τα έργα της Δεύτερης (Β) κατηγορίας του Ν. 3010/02, όπως  
εξειδικεύθηκαν με την υπουργική απόφαση 15393/2332/2002, εφόσον η αρμόδια  
αδειοδοτούσα Υπηρεσία, κατά την εξέταση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών  
Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), κρίνει ότι το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα δεν  
προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τότε η Π.Π.Ε. αποτελεί την  
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε..) για την απαιτούμενη έγκριση των  
περιβαλλοντικών όρων. 
 
 1.2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΟ 
 
 Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει την πλήρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
(Μ.Π.Ε.) του έργου, η οποία θα αναλύει εκτενέστερα και αναλυτικότερα το  
σύνολο των στοιχείων που περιέχονται στην Προμελέτη Πέριβαλλοντικών  
Επιπτώσεων (ΠΠΕΑ). 
 
 1.3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
 
 Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά: 
 
 .ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 .ΧΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
 όπως αυτά καθορίζονται παραπάνω στη παράγραφο 1.1. 
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***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρούσα ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 14 της ΥΑ  
Οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006) και με το άρθρο 3 της ΥΑ  
Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006)οι οποίες ορίζουν τα  
εξής:  
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 από την  
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης  καταργούνται οι διατάξεις  της υπ'  
αριθ. 1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που  
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που  
ρυθμίζονται από αυτήν" 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 
Λοιπές διατάξεις 
 
�ρθρο 9 
Λοιπές διατάξεις 
 
 
1. Τόσο στην ΠΠΕΑ όσο και στη ΜΠΕ θα περιλαμβάνεται χωριστό κεφάλαιο, το  
οποίο θα αναφέρεται στα έργα που σχετίζονται με το δίκτυο διασύνδεσης, σε  
επίπεδο προμελέτης βασικού σχεδιασμού. Η αδειοδότηση των άνω έργων  
διασύνδεσης θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 
 
 2. Ειδικά για έργα αιολικών πάρκων, επιτρέπεται η μεταβολή της ισχύος των  
ανεμογεννητριών και της συνολικής ισχύος του αιολικού πάρκου μέχρι και +  
15%, καθώς και η μεταβολή της σχετικής χωροθέτησης των ανεμογεννητριών μέσα  
στο δεδομένο χώρο εγκατάστασης του αιολικού πάρκου, σύμφωνα με το �ρθρ. 5  
παρ. (α) της παρούσας, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση των περιβαλλοντικών  
του όρων ή της άδειας εγκατάστασής του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν  
μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός των ανεμογεννητριών. Στην περίπτωση αυτή,  
ενημερώνεται εγγράφως η αδειοδοτούσα υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο, για τις  
επελθούσες μεταβολές, και προσαρμόζεται αντίστοιχα η άδεια εγκατάστασης,  
χωρίς ανάγκη επαναδειοδότησης. 
 
 3. Επίσης ειδικά για τα Αιολικά Πάρκα και εφόσον υπάρξει αναχωροθέτηση των  
ανεμογεννητριών στη φάση του τελικού σχεδιασμού του έργου, μέσα όμως στο  
δεδομένο περίγραμμα που έχει ήδη υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, τότε  
απαιτείται απλώς η ενημέρωση της αδειοδοτούσας υπηρεσίας μη απαιτουμένης της  
εκ νέου γνωμοδότησης ή αδειοδότησης του έργου. 
 
 4. Εφ' όσον δύο ή περισσότερα έργα ΑΠΕ, που ανήκουν στον ίδιο αιτούντα,  
βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, ώστε να απαιτείται η συνολική  
αποτίμηση των επιπτώσεών τους, δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν αιτήσεως του  
ενδιαφερόμενου, τα έργα αυτά να εξετάζονται από την αδειοδοτούσα υπηρεσία  
διαδοχικά και σωρευτικά, δηλαδή να εξετάζεται το πρώτο αφ' εαυτού, το  
δεύτερο σε συνάρτηση με το πρώτο, το τρίτο σε συνάρτηση με το πρώτο και το  
δεύτερο μαζί, κ.ο.κ. Στην αποτίμηση της ως άνω σωρευτικής δράσης των έργων  
θα  
λαμβάνονται υπόψη και τα έργα εκείνα (ΑΠΕ ή λοιπά) στην ευρύτερη περιοχή,  
που έχουν άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης. 
 
 Μετά την λήξη της λειτουργίας του Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας, η εταιρεία  
που εκμεταλλεύεται τον Σταθμό, υποχρεούται να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις  
και να αποκαταστήσει το τοπίο στην αρχική του μορφή. 
 
 5. Με την έκδοση της παρούσας καταργούνται όλες οι Υπουργικές αποφάσεις και  
εγκύκλιοι εφόσον ρυθμίζουν κατά διαφορετικό τρόπο τη διαδικασία έκδοσης των  



προαναφερομένων αδειών. 
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***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρούσα ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 14 της ΥΑ  
Οικ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006) και με το άρθρο 3 της ΥΑ  
Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/2006 (ΦΕΚ 663 Β΄/26.5.2006)οι οποίες ορίζουν τα  
εξής:  
"Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 από την  
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης  καταργούνται οι διατάξεις  της υπ'  
αριθ. 1726/2003 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που  
αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που  
ρυθμίζονται από αυτήν" 
 
�ρθρο 10 
Εναρξη ισχύος 
 
 
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της  
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 18 Απριλίου 2003 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ                 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ                 Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ             ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ                  Γ. ΔΡΥΣ 
 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                     ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                   ΧΡ. ΒΕΡΕΛΗΣ 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ΥΑ Η.Π//2003 / Β-1391 Τρόπος ενημέρωσης-συμμετοχή του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλ  
   
 
Αριθ. Η.Π. 37111/2021  (ΦΕΚ Β' 1391/29.9.2003) 
Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία  
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις  
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002. 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 
Εχοντας υπόψη: 
 
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παραγ. 2) του Ν. 1650/86 "Για την προστασία  
του Περιβάλλοντος (Α' 165) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παραγ. 2 και  
3) του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και  
96/61/ΕΕ κλπ." (Α' 91) 
 
 2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 "Κύρωση Συνθήκης για  
την Ευρ. Ενωση ..." (Α' 136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983  
"Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6  
του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και  
στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρ.  
Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α'  
70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101). 
 
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση  
και Κυβερνητικά όργανα" (Α' 137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ/τος  
473/1985  
"Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (Α' 157). 
 
 4. Την ΗΠ 15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση "Κατάταξη δημόσιων και  
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του  
Ν.  
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση  
του  
Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61/ΕΕ κλπ." (Α' 91). 
 
 5. Την 25535/3281/2002 κοινή υπουργική απόφαση "Εγκριση Περιβαλλοντικών  
Ορων  
από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που  
κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α' Κατηγορίας ...κλπ." (Β' 1463). 
 
 6. Την Η.Π. 11014/703/2002 κοινή υπουργική απόφαση "Διαδικασία  
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Εγκρισης  
Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α'  
160)  
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 κλπ. (Α' 91)" (Β' 332). 
 
 7. Την οδηγία 85/337 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 των Ευρ.  
Κοινοτήτων (ΕΕL 175/40/5.7.85). 
 
 8. Την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών  
Κοινοτήτων (ΕΕL 73/5/14.3.97). 
 



 9. Την οδηγία 96/61 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών  
Κοινοτήτων (ΕΕL 257/26/10.10.96). 
 
 10. Την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της  
26ης Μαιου 2003 (ΕΕL 156/17/25.6.2003). 
 
 11. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά  
όργανα" (Α' 137) όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.  
2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παραγ. 2 περ. α) του Ν.  
2469/1997 "περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Κρατικών  
δαπανών και άλλες διατάξεις" (Α' 38). 
 
 12. Την ΔΙΔΚΦ.1222875/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του γπουργού  
Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους  
Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης" (Β' 1480),  
αποφασίζουμε: 
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Αρθρο 1 
Σκοπός - Ορισμοί 
 
Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 5 (παραγ. 2) του  
Ν.  
1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παραγ. 2 και 3) του Ν. 3010/2002  
και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 4, 6, 7 και 9 της  
οδηγίας 85/337 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 των Ευρωπαϊκών  
Κοινοτήτων  
"για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών  
έργων στο περιβάλλον" (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕL  
175/40/5.7.85), όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 6 (εδ.  
4), 8, 9 και 11 του άρθρου 1 της οδηγίας 97/11 του Συμβουλίου της 3ης  
Μαρτίου  
1997 των Ευρ. Κοινοτήτων "περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337 για την  
εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο  
περιβάλλον" (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαίκών Κοινοτήτων ΕΕL 73/5/14.3.97)  
καθώς και η συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 15 (παραγ. 1 και 2) και  
17  
της οδηΥίας 96/61 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρ.  
Κοινοτήτων "σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης"  
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕL 257/26/10.10.96), όπως οι  
διατάξεις αυτές των ανωτέρω οδηγιών τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2003/35/ΕΚ  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 26ης Μαίου 2003 "σχετικά με  
τη  
συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που  
αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του  
κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ  
του Συμβουλίου", (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕL  
156/17/25.6.2003) και ειδικότερα: 
 
 α) Των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 97/11/ΕΚ με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του  
άρθρου 3 της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και 
 
 β) Της Οδηγίας 96/61/ΕΚ με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 4 της Οδηγίας  
2003/35/ΕΚ, ώστε κατά τη διαδικασία Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων σύμφωνα με  
την Η.Π.11014/703/2003 ΚΥΑ "Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής  
Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων  
(Ε.Π.Ο.) Κ.λπ." (Β' 332) να παρέχεται η δυνατότητα στο κοινό: 



 
 α) Μέσω της κατάλληλης και έγκαιρης πληροφόρησης επί του περιεχομένου της  
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, να συμμετέχει και να εκφράζει τη γνώμη  
τους και 
 
 β) Να ενημερώνεται για την ΠΠΕΑ (γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση) της  
Διοίκησης καθώς και για την απόφαση Εγκρισης ΠεριβαλλοντικώνΟρων (Ε.Π.Ο.). 
 
 1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως: 
 
 α. "κοινό": ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και οι φορείς  
(ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών) εκπροσώπησής τους. 
 
 β. "ενδιαφερόμενο κοινό": το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του  
οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την  
πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των  
μη  
κυβερνητικών οργανώσεων εφόσον προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 2 
Δημοσιοποίηση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) 
 
1. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της οικείας Περιφέρειας,  
για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α) που  
συνίσταται σε γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της υποβληθείσας σ' αυτήν  
Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) σύμφωνα με τη διαδικασία, τους  
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 6 της  
110141703/2003 ΚΥΑ, διαβιβάζει αντίγραφο της εν λόγω γνωμοδότησης ή  
αρνητικής  
απόφασης μαζί με την ΠΠΕ στο (α) οικείο (α) Νομαρχιακό (α) Συμβούλιο (α)  
προκειμένου να λάβει (ουν) γνώση και να ενημερώσει (ουν) το κοινό σύμφωνα με  
την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το  
άρθρο 2 (παρ. 1. εδ. δα) και 3 (παραγ. 3) του Ν. 3010/2002. 
 
 2. Το (α) Νομαρχιακό (ά) Συμβούλιο (α) μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την  
παραλαβή των ως άνω στοιχείων προβαίνει (ουν) σε δημοσίευση στον τοπικό τύπο  
ή σε περίπτωση έλλειψής του σε μία εφημερίδα με ευρύτερη τοπική εμβέλεια  
σχετικής ανακοίνωσης προς το κοινό για να λάβει γνώση του περιεχομένου των  
στοιχείων αυτών. Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης αυτής περιγράφεται στο  
Παράρτημα Α του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. 
 
 Παράλληλα το (α) Νομαρχιακό (ά) Συμβούλιο (α) προβαίνει και σε ανάρτηση της  
εν λόγω ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
 
 3. Τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο, βαρύνουν τον φορέα  
υλοπόίησης ή λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. 
 
 4. Είναι δυνατόν η δημοσιοποίηση της Π.Π.Ε.Α. να γίνεται παράλληλα με το  
Νομαρχιακό Συμβούλιο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος που  
προβλέπονται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή η προαναφερόμενη  
ανακοίνωση δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας  
με δαπάνες του φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή της  
δραστηριότητας,  
και ενδεχομένως ηλεκτρονικά εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 
 
 



_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 3 
Δημοσιοποίηση της απόφασης αξιολόγησης έργου ή 
δραστηριότητας της υποκατηγορίας 3 ως 
υποκατηγορία 4 της Β' κατηγορίας. 
 
1. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας όταν πρόκειται  
για έργο ή δραστηριότητα της υποκατηγορίας 3 της Β' κατηγορίας, το οποίο  
σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στο  
άρθρο 9 της 11014/703/2003 ΚΥΑ κατατάσσεται στην Υποκατηγορία 4 της Β'  
Κατηγορίας, διαβιβάζει την προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό σχετική απόφαση του  
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στο (α) οικείο (α) Νομαρχιακό (α)  
Συμβούλιο (α) για να λάβει (ουν) γνώση και να ενημερώσει (ουν) το κοινό  
σύμφωνα με το άρθρο 5 (παράγρ. 3) του N.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το  
άρθρο 3 (παρ. 3) του Ν. 3010/2002. 
 
 2. Το (α) Νομαρχιακό (ά) Συμβούλιο (α) μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την  
παραλαβή των ως άνω στοιχείων προβαίνει σε δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης  
στον τοπικό τύπο και σε περίπτωση έλλειψής της σε μία εφημερίδα με ευρύτερη  
τοπική εμβέλεια καθώς επίσης και σε ανάρτηση της ανακοίνωσης στον πίνακα  
ανακοινώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης  
περιγράφεται στο Παράρτημα Α του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. 
 
 3. Τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο, βαρύνουν το φορέα  
υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή πραγματοποίησης της δραστηριότητας. 
 
 4. Είναι δυνατόν η δημοσιοποίηση της ως άνω απόφασης αξιολόγησης να γίνεται  
παράλληλα με το Νομαρχιακό Συμβούλιο και από την αρμόδια υπηρεσία  
περιβάλλοντος που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή η  
προαναφερόμενη ανακοίνωση δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο περιφερειακής ή  
εθνικής εμβέλειας με δαπάνες του φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή  
της δραστηριότητας, και ενδεχομένως ηλεκτρονικά εφόσον υπάρχει αυτή η  
δυνατότητα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 4 
Διαδικασία δημοσιοποίησης της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων (M.Π.E.) 
και συμμετοχής του κοινού 
 
1. Πριν από την χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η αρμόδια  
Υπηρεσία  
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της οικείας Περιφέρειας στην οποία έχει  
υποβληθεί  
ο φάκελλος με την ΜΠΕ σύμφωνα με τη διαδικασία τους όρους και τις  
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 7 της 11014/703/2003 ΚΥΑ  
διαβιβάζει αντίγραφότου μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή του, στο (α)  
οικείο  
(α) Νομαρχιακό (ά) Συμβούλιο (α) σύμφωνα με το άρθρο 5 (παραγ. 2) του Ν.  
1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παραγ. 2) του Ν. 3010/2002. 
 
 2. Το (α) Νομαρχιακό (ά) Συμβούλιο (α) μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την  
παραλαβή του παραπάνω φακέλλου προβαίνει (ουν) σε δημοσίευση σε μία  
τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και σε περίπτωση έλλειψής της σε μία εφημερίδα  



με ευρύτερη τοπική εμβέλεια, ανακοίνωσης και πρόσκλησης του ενδιαφερόμενου  
κοινού για να λάβει γνώση του φακέλλου και να διατυπώσει εγγράφως απόψεις  
επί  
του περιεχομένου του, εφ' όσον το επιθυμεί. Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης  
αυτής περιγράφεται στο Παράρτημα Β του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. 
 
 Το (α) Νομαρχιακό (ά) Συμβούλιο (α) προβαίνει (ουν) παράλληλα σε ανάρτηση  
αντιγράφου της ως άνω ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων της Νομαρχιακής  
Αυτοδιοίκησης. 
 
 3. Μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της ως άνω ανακοίνωσης το  
ενδιαφερόμενο κοινό έχει τη δυνατότητα: 
 
 α. Να λάβει γνώση ολοκλήρου του περιεχομένου του φακέλλου με τη ΜΠΕ και τα  
απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παραγ. 1) και 7  
(παραγ. 1) της 11014/703/2003 ΚΥΑ καθώς και τη γνωμοδότηση της Διοίκησης  
(Π.Π.Ε.Α.). Το (α) οικείο (α) Νομαρχιακό (ά) Συμβούλιο (α) οφείλει (ουν) να  
θέτει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού κάθε σχετικό στοιχείο και να  
παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. 
 
 β. Να διατυπώνει εγγράφως την γνώμη του και τις προτάσεις του, που πρέπει  
να  
είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και να τις διαβιβάσει προς την αρμόδια σύμφωνα  
με  
την παράγραφο 1 υπηρεσία περιβάλλοντος και προς το (α) οικείο (α) Νομαρχιακό  
(ά) Συμβούλιο (α). 
 
 4. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας το (α)  
Νομαρχιακό  
(ά) Συμβούλιο (α) διαβιβάζει (ουν) στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του  
ΥΠΕΧΩΔΕ ή της οικείας Περιφέρειας φάκελλο ο οποίος περιλαμβάνει τις  
διατυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής  
τους που έχουν τυχόν υποβληθεί καθώς και τη σχετική γνωμοδότησή του σύμφωνα  
με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. 2  
εδ. 3) του Ν. 3010/2002. Στο φάκελλο αυτό περιλαμβάνονται και τα αποδεικτικά  
για την δημοσιοποίηση στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 2, όπως αποδεικτικό  
ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και  
αποκόμματα εφημερίδων, όπου έγιναν οι σχετικές δημοσιεύσεις. 
 
 5. Η κατά τα προηγούμενα διαδικασία δημοσιοποίησης και διαβίβασης των  
απόψεων και προτάσεων καθώς και της γνωμοδότησης του Νομαρχιακού Συμβουλίου  
δεν μπορεί να υπερβεί τις 35 ημέρες από τότε που αυτό παρέλαβε τον προς  
δημοσιοποίηση φάκελλο. 
 
 6. Τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο, βαρύνουν τον φορέα  
υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. 
 
 7. Η δημοσιοποίηση του φακέλλου σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να  
γίνεται παράλληλα με το Νομαρχιακό Συμβούλιο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες  
περιβάλλοντος που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή η  
προαναφερόμενη ανακοίνωση δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο περιφερειακής ή  
εθνικής εμβέλειας, με δαπάνες του φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή  
της δραστηριότητας, και ενδεχομένως ηλεκτρονικά εφόσον υπάρχει αυτή η  
δυνατότητα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 5 
Δημοσιοποίηση της απόφασης Εγκρισης 



Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ) 
 
1. Η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της οικείας Περιφέρειας ή  
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά περίπτωση διαβιβάζει την απόφαση  
για την έγκριση ή μη περιβαλλοντικών όρων στην οποία αναφέρονται και  
στοιχεία  
σχετικά με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού, στο οικείο ή τα οικεία  
Νομαρχιακά Συμβούλια προκειμένου να λάβουν γνώση και να ενημερώσουν το κοινό  
σύμφωνα με το άρθρο 5 (παραγ. 3) του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το  
άρθρο 3 (παραγ. 3) του Ν. 3010/2002. Το (α) Νομαρχιακό (ά) Συμβούλιο (α)  
μέσα  
σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή της εν λόγω απόφασης ΕΠΟ προβαίνει  
(ουν)  
σε δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και σε περίπτωση  
έλλειψής  
του σε μία εφημερίδα με ευρύτερη τοπική εμβέλεια και σε ανάρτηση της  
ανακοίνωσης αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
 
 Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης αυτής περιγράφεται στο Παράρτημα Ατου άρθρου  
7τηςπαρούσαςαπόφασης. 
 
 2. Τα έξοδα δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο, βαρύνουν τον φορέα  
υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή πραγματοποίησης της δραστηριότητας. 
 
 3. Είναι δυνατόν η δημοσιοποίηση της απόφασης Ε.Π:Ο. να γίνεται παράλληλα  
με  
το Νομαρχιακό Συμβούλιο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος που  
προβλέπονται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή η προαναφερόμενη  
ανακοίνωση δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας  
με δαπάνες του φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή της  
δραστηριότητας,  
και ενδεχομένως ηλεκτρονικά εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 
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Αρθρο 6 
Προϋποθέσεις συμμετοχής κρατών-μελών της 
Ευρ. Ενωσης κατά τη διαδικασία Ε.Π.Ο. 
 
1. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της οικείας Περιφέρειας  
όταν διαπιστώνει ότι η πραγματοποίηση ενός έργου ή δραστηριότητας στο  
Ελληνικό έδαφος ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου  
Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή όταν το ζητήσει ένα Κράτος Μέλος της Ε.Ε. που  
ενδέχεται να υποστεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον του: 
 
 α) διαβιβάζει στο ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος το ταχύτερο δυνατόν και μέσα  
στην προθεσμία δημοσιοποίησης της ΜΠΕ στον εγχώριο πληθυσμό σύμφωνα με το  
άρθρο 4 της παρούσας απόφασης εκτός των στοιχείων που προβλέπονται στην  
παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου επιπλέον και: 
 
 περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας και κάθε πληροφορία σχετικά με τις  
ενδεχόμενες διασυνοριακές επιπτώσεις 
 
 πληροφορίες σχετικά με τη φύση της απόφασης Ε.Π.Ο. που ενδέχεται να ληφθεί 
 
 β) καλεί το εν λόγω Κράτος Μέλος να συμμετάσχει στη διαδικασία έγκρισης  
περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) με την παροχή σχετικής γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ  
του έργου ή της δραστηριότητας μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται με το  
διαβιβαστικό έγγραφο και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την οριζόμενη στην  



παράγραφο 6 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. 
 
 2. Αντίστοιχη δυνατότητα με την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο  
παρέχεται και στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ αναφορικά με την πραγματοποίηση ενός  
έργου  
ή δραστηριότητας στο έδαφος άλλου Κράτους Μέλους της ΕΕ που ενδέχεται να  
έχει  
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της χώρας. Στην περίπτωση αυτή το  
ΥΠΕΧΩΔΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης: 
 
 α) Μεριμνά ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται: 
 
 στην περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας και σε κάθε πληροφορία  
σχετικά  
με τις ενδεχόμενες διασυνοριακές επιπτώσεις, 
 
 σε πληροφορίες σχετικά με τη φύση της απόφασης Ε.Π.Ο. που ενδέχεται να  
ληφθεί, 
 
 να τίθενται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα στη διάθεση των συναρμοδίων  
αρχών ή φορέων και μέσω των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων στη διάθεση του  
ενδιαφερόμενου κοινού. 
 
 β) Να διασφαλίζει ότι οι συναρμόδιες αρχές ή φορείς, τα Νομαρχιακά  
Συμβούλια  
και το ενδιαφερόμενο κοινό μέσα σε εύλογη προθεσμία θα έχουν τη δυνατότητα  
να  
εκφράσουν την γνώμη τους επί του περιεχομένου των πληροφοριών που έχουν  
υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
 3. Η προαναφερόμενη στις παραγράφους 1 και 2 δημοσιοποίηση χρησιμεύει ως  
βάση των αναγκαίων, μέσα σε εύλογη προθεσμία, διαβουλεύσεων μεταξύ των  
ενδιαφερομένων Κρατών Μελών της Ε.Ε. που αναφέρονται κατά κύριο λόγο, μεταξύ  
άλλων, στις ενδεχόμενες διασυνοριακές επιπτώσεις του έργου και στα μέτρα  
μείωσης ή εξάλειψής τους. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών οι  
γνωμοδοτήσεις και οι λοιπές πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί κατ' εφαρμογή  
της παραγράφου 1 λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της έγκρισης  
περιβαλλοντικών όρων του έργου ή της δραστηριότητας. 
 
 4. Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου ή της  
δραστηριότητας, στην οποία αναφέρονται και στοιχεία σχετικά με την συμμετοχή  
του ενδιαφερόμενου κοινού, διαβιβάζεται από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ για  
ενημέρωση  
και προς το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. 
 
 5. Σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί  
σε όμορο Κράτος Μέλος, η σχετική απόφαση στην οποία αναφέρονται και στοιχεία  
σχετικά με την συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού, διαβιβάζεται για  
ενημέρωση στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, το οποίο στη συνέχεια μεριμνά μέσω του (των)  
οικείου (ων) Νομαρχιακού (ων) Συμβουλίου (ων) για την ενημέρωση του  
ενδιαφερόμενου κοινού. 
 
 6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου μπορούν να καθορίζονται  
από  
το ΥΠΕΧΩΔΕ και από το ενδιαφερόμενο ΚράτοςΜέλος. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 7 



Μεταβατική διάταξη 
 
Για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που έχουν υποβληθεί πριν  
από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, στις κατά περίπτωση αρμόδιες  
υπηρεσίες περιβάλλοντος που προβλέπονται στο άρθρο 4 (παρ. 1), η διαδικασία  
δημοσιοποίησης γίνεται σύμφωνα με την 75308/5512/1990 ΚΥΑ (ΦΕΚ 691 Β). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 8 
Παραρτήματα 
 
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα  
Παραρτήματα που ακολουθούν: 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Περιεχόμενο ανακοίνωσης Νομαρχιακού Συμβουλίου 
 
α) για την γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση της Διοίκησης για Προκαταρκτική  
Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση β) για την απόφαση αξιολόγησης έργου  
ή  
δραστηριότητας της υποκατηγορίας 3 ως υποκατηγορία 4 της Β' κατηγορίας και  
γ)  
για την απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για έργα και δραστηριότητες. 
 
 1. Ονομασία είδος έργου ή δραστηριότητας 
 
 2. Φορέας πραγματοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. 
 
 3. Γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, της αρμόδιας σε θέματα περιβάλλοντος  
υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
 
 4. Γνωστοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου για  
παροχή  
πληροφοριών και στοιχείων. 
 
 5. Γνωστοποίηση της Εφημερίδας ή των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύεται η  
ανακοίνωση. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Περιεχόμενο ανακοίνωσης Νομαρχιακού Συμβουλίου 
για την δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. 
 
1. Ονομασία είδος έργου ή δραστηριότητας. 
 
 2. Φορέας πραγματοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας. 
 
 3. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της διαδικασίας δημοσιοποίησης. 
 
 4. Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση εγγράφως  
των απόψεων των πολιτών και των φορέων τους. 
 
 5. Γνωστοποίηση, κατά περίπτωση, της αρμόδιας σε θέματα περιβάλλοντος  
υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της Περιφέρειας. 
 
 6. Γνωστοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου για  
παροχή  
πληροφοριών, στοιχείων και την παραλαβή των εγγράφων απόψεων. 
 



 7. Γνωστοποίηση της ή των Εφημερίδων στις οποίες γίνεται η δημοσίευση. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 9 
Καταργούμενες διατάξεις 
 
Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση ή ανάγεται σε  
θέματα που ρυθμίζονται από αυτή καταργείται. Από την δημοσίευση της παρούσας  
καταργείται η 75308/5512/26.10.1990 ΚΥΑ "Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των  
πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο της Μελέτης  
Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την  
παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86" (Β' 691), με την επιφύλαξη του  
άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 10 
 
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 11 
Εναρξη ισχύος 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα  
της Κυβερνήσεως. 
 
 Η απόφαση αυτή να δήμοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2003 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ                 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ             ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ          Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΥΑ 137//2003 / Β-1087 ¨+Αντιστοίχηση βιομηχ.& βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με βαθμούς όχλησης    
   
 
 
Αριθ.13727/724 ΦΕΚ Β 1087 
Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων  
με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.την υπ'αριθ. Δ6/Φ1/οικ.19500(ΦΕΚ Β΄ 1671/11.10.2004)  
"Τροποποίηση και συμπλήρωση της 13727/724/2003 κοινής υπουργικής απόφασης ως  
προς την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με  
τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία" με το άρθρο  
1 της οποίας, τροποποιείται και συμπληρώνεται το παράρτημα της παρούσης ως  
προς την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με  
αύξοντα αριθμό 274 έως και 277". 
 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ 
 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
'Εχοντας υπόψη: 
 
 1. Τις διατάξεις του �ρθρου 3 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του  
περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/86) όπως αντικαταστάθηκε με το �ρθρο 1 του Ν.  
3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61 /ΕΕ,  
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες  
διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002).  
 
 2. Τις διατάξεις των �ρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση  
και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) και του Π.Δ. 473/1985 «Καθορισμός και  
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/85). 
 
 3. Την 485/31.10.2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού  
Ανάπτυξης.(ΦΕΚ 1484/Β/01) σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους  
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο  
Γεωργακόπουλο. 
 
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/01) «Βιώσιμη ανάπτυξη Απικης  
και άλλες διατάξεις». 
 
 5. Την Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των  
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 257/26/10.10.96). 
 
 6. Την Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών  
Κοινοτήτων (Ε ΕΙ 73/5/14.3.97). 
 
 7. Την κοινή υπουργικη απόφαση 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Β/02)  
«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες  
σύμφωνα με το �ρθρο 3του Ν.1650 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.  
3010/2002. 
 
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά  
όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του  
Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 



 
 1 (Παρ: 2 περ. α) του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97) «περιορισμός και βελτίωση  
της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» και το  
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος  
του κρατικού προϋπολογισμού. 
 
 9. Την Υ6/31.10.2001 (ΦΕΚ 1484/Β/31. 10.2001) απόφαση του Πρωθυπουργού και  
της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς  
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αποφασίζουμε: 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αριθ.13727/724 ΦΕΚ Β 1087 
 
Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων  
με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.την υπ'αριθ. Δ6/Φ1/οικ.19500(ΦΕΚ Β΄ 1671/11.10.2004)  
"Τροποποίηση και συμπλήρωση της 13727/724/2003 κοινής υπουργικής απόφασης ως  
προς την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με  
τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στην πολεοδομική νομοθεσία" με το άρθρο  
1 της οποίας, τροποποιείται και συμπληρώνεται το παράρτημα της παρούσης ως  
προς την αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με  
αύξοντα αριθμό 274 έως και 277". 
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΠΕΡΙΒΛΛΟΝΤΟΣ 
 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
'Εχοντας υπόψη: 
 
 1. Τις διατάξεις του �ρθρου 3 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του  
περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/86) όπως αντικαταστάθηκε με το �ρθρο 1 του Ν.  
3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61 /ΕΕ,  
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες  
διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002). . 
 
 2. Τις διατάξεις των �ρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση  
και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) και του Π.Δ. 473/1985 «Καθορισμός και  
ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α/85). 
 
 3. Την 485/31.10.2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού  
Ανάπτυξης.(ΦΕΚ 1484/Β/01) σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους  
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο  
Γεωργακόπουλο. 
 
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/01) «Βιώσιμη ανάπτυξη Απικης  
και άλλες διατάξεις». 
 
 5. Την Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των  
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 257/26/10.10.96). 
 
 6. Την Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών  
Κοινοτήτων (Ε ΕΙ 73/5/14.3.97). 
 



 7. Την κοινή υπουργικη απόφαση 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Β/02)  
«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες  
σύμφωνα με το �ρθρο 3του Ν.1650 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.  
3010/2002. 
 
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά  
όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του  
Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
 
 1 (Παρ: 2 περ. α) του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α/97) «περιορισμός και βελτίωση  
της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» και το  
γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος  
του κρατικού προϋπολογισμού. 
 
 9. Την Υ6/31.10.2001 (ΦΕΚ 1484/Β/31. 10.2001) απόφαση του Πρωθυπουργού και  
της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς  
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αποφασίζουμε: 
 
 
Αρθρο 1 
 
Σκοπός 
 
 
Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η αντιστοίχηση των βιομηχανικών και  
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης (Υψηλή, Μέση, Χαμηλή) που  
αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα και άλλες διατάξεις. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 2 
 
 
 
Πεδίο Eφαρμογής 
 
 Η Απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις βιομηχανικές δραστηριότητες της Πρώτης .(Α)  
και Δεύτερης (Β) Κατηγορίας του �ρθρου 3 του Ν. 1650/1986 όπως  
αντικαταστάθηκε με το �ρθρο 1 του Ν. 3010/2002 τόσο του δημόσιου όσο και του  
ιδιωτικού τομέα, εκτός από εκείνες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. 
 
 Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εγκαταστάσεις που  
λειτουργούν προσωρινά εντός εργοταξιακών xώρων και οι οποίες ως συνοδά έργα  
ακολoυθoύν την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του κύριου έργου. 
 
 Βιομηχανικές. ή βιοτεχνικές δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στον  
Πίνακα που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και για τις οποίες κρίνεται ότι  
δεν απαιτείται η υπαγωγή τους στις κατηγορίες Α ή Β, σύμφωνα με τη  
διαδικασία του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 ,  
παράγραφος 1, του Ν. 3010/02, κατατάσσονται στη χαμηλή όχληση. 
 
 Οπου στις πολεοδομικές η άλλες διατάξεις αναφέρεται ο όρος «μη οχλούσες  
εγκαταστάσεις» νοείται ότι αυτές υπάγονται στην κατηγορία της χαμηλής  
όχλησης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 



 
 
Αρθρο 3 
 
                   Παραρτήματα 
 
Προσαρτάται απόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης Παράρτημα βιομηχανικών και  
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με αντιστοίχηση σε βαθμούς όχλησης σύμφωνα με τα  
οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/2002). 
 
 
***Βλ.παραρτήματα σε συνημμένο γράφημα στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης*** 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 4 
 
Μεταβατική Διάταξη 
 
Νόμιμα υφιστάμενες και λειτουργούσες, κατά τη δημοσίευση της παρούσας,  
εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, που σύμφωνα με το άρθρο 3 κατατάσσονται στη  
μέση όχληση εξακολουθούν να παραμένουν στη χαμηλή όχληση. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 5 
 
 
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η κοινή υπουργική  
απόφαση 10537/93 (ΦΕΚ 139/Β/11.3.93). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αρθρο 6 
 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
 
Αθήνα, 24 lουλίου 2003 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
 
Α. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ   ΡΟΔΟΥΛΑ ΖΗΣΗ 
 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ΥΑ 692//1990 / Β-678 :Περιβάλλον.Κατηγορίες έργων-Μελέτες Περιβ.Επιπτώσεων κλπ     
   
    
    
      Αποφ. 69269/5387/90. Κατάταξη έργων και  
      δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο 
      Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), 
      καθορισμός  περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών 
      μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, 
      σύμφωνα με το Ν. 1650/1986. 
      (ΦΕΚ 678 Β' της  25.10.90)     ++Θ.Φ.++  
       
      ***ΒΛΕΠΕ ΑΡΘΡΟ 1 Ν.2545/1997 (Α 254) 
    
    
                          ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   
          ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
           ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
            ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,  
        ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. 
    
    
     Εχοντες υπόψη :  
    
     1. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4 (παρ. 1, 2α, 3, 6, 9, 10, και 11), 5 
   (παρ. 1) και 21 (παρ. 1 )  του Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του 
   περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160 Α). 
    
     2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1338/1983 "Εφαρμογή του 
   Κοινοτικού Δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
   το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα 
   αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
   κεφάλαιο της Ευρωπαικής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του 
   Οργανισμού Εφοδιασμού EUROTOM", (ΦEK 70/Α). 
    
     3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" 
   (137/Α/1985), και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ. 437/1985 "Καθορισμός  
   και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων  των Υπουργείων" (ΦΕΚ 157/Α). 
    
     4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 9,10 και 11) του Ν. 1515/1985 
   "Σύσταση Υπυουργείου Τουρισμού και ρύθμιση Θεμάτων Δημοσίας Διοίκησης" 
   (ΦΕΚ 76/Α). 
    
     5. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 11 (παρ. 9,10, και 11) του Ν.1515/1985 
   "Ρυθμιστικό σχέδιο και προγράμματα προστασίας περιβάλλοντος της 
   ευρύτερης περιοχής  Αθηνών" (ΦΕΚ 18/Α) και του άρθρου 11 (παρ. 9, 10  
   και 11) του Ν. 1561/1985 "Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας 
   περιβάλλοντος  της ευρύτερης περιοχής  Θεσσαλονίκης και άλλες σχετικές 
   διατάξεις" (ΦΕΚ 148/Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το 
   άρθρο 31 (παρ. 4 και 5) του Ν. 1650/86. 
    
     6. Την Υ 1081/18.5.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού  "Ορισμός 
   αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή  Υπουργού Γεωργίας Παναγιώτη Χατζηνικολάου" 
   (ΦΕΚ 327/Β). 
    
     7. Την Υ 1052/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού "Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
   του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Αχιλλέα Καραμανλή" (ΦΕΚ 311/Β) όπως 
   τροποιήθηκε με την Υ 1087/1990 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 334/Β). 



    
     8. Την υπ'αριθ. Υ 1074/14.5.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
   Υπουργού βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας "Ανάθεση  αρμοδιοτήτων 
   στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Βασίλειο Ματζώρη" 
   (ΦΕΚ 325/Β). 
    
     9. Την οδηγία 84/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1984 των 
   Ευρωπαικών Κοινοτήτων. 
    
     10. Την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 των 
   Ευρωπαικών Κοινοτήτων. 
    
     11. Τις υπ'αρίθ. 2918/10.10.1990 και 1822/10.10.1990 προτάσεις των 
   Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα,  
    
     12. Την υπ'αριθ. Υ 1073/10.5.1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
   Υπουργού Εθν. Οικονομίας "Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
   Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 312Β) όπως συμπληρώθηκε με την υπ'αριθ. Υ 
   1134/2.7.1990 απόφαση (ΦΕΚ 474/Β), αποφασίζουμε :    
      
    
    
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
   Αρθρο 1             
                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
    
                  Σκοπός - Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής 
    
                                Σκοπός 
                                       
     Με αυτήν την υπουργική απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων 
   των άρθρων 3, 4 και 5  του Ν. 1650/1986,  και συγχρόνως η εναρμόνιση 
   με τις σχετικές διατάξεις α) την υπ'αριθ. 84/360/ΕΟΚ  οδηγίας του 
   Συμβουλίου των Ευρωπαικών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1984 "Σχετικά με 
   την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από 
   βιομηχανικές  εγκαταστάσεις και ειδικώτερα με τις διατάξεις των άρθρων 
   1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, και 15 αυτής και β) της υπ'αριθ. 
   85/337/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπικών Κοινοτήτων της 27ης 
   Ιουνίου 1985 "για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
   δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" και ειδικώτερα με τις 
   διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6 (παρ. 1), 8 και 11 (παρ. 2) αυτής, 
   που έχουν δημοσιευθεί  στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των 
   Ευρωπαικών Κοινοτήτων (L. 188 σελ. 20 της 16.7.1984) και (L. 175 σελ. 
   40 της 5.7.1985) αντίστοιχα, ώστε στο πλαισιο της ισόρροπης ανάπτυξης 
   του Εθνικού χώρου να καθίσταται ευχερής και αποτελεσματική η προσπάθεια  
   για 
   την αποτροπή  της ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την 
   αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των έργων  και 
   δραστηριοτήτων. 
    
     Με αυτή την Υπουργική Απόφαση αποσκοπείται επίσης ο καθορισμός του 
   περιεχομένου των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και τη διαδικασία 
   κατάρτισης και έγκρισής τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 (παρ. 1) του Ν. 
   1650/1986. 
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   Αρθρο 2 
                           Ορισμοί 
    
     Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως :  
    
     1. Βιομηχανικές και συναφείς δραστηριότητες:  
    
     Κάθε κτιριακή ή άλλη μόνιμη εγκατάσταση που χρησιμεύει για σκοπούς 
   βιομηχανικούς ή κοινής ωφέλειας και ενδέχεται να προκαλέσει ρύπανση στο 
   περιβάλλον. 
    
     2. Εργα και μη βιομηχανικές  δραστηριότητες:  
    
     - Η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων εγκταστάσεων. 
    
     - Αλλες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον ή στο τοπίο στις οποίες 
   περιλαμβάνονται και οι επεμβάσεις  που αφορούν  εκμετάλλευση των 
   φυσικών πόρων, που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση ή υποβάθμιση στο 
   περιβάλλον. 
    
     3. "Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη" (Ε.Π.Μ.) καλείται κάθε επιστημονική 
   εργασία και έρευνα της οποίας το περιεχόμενο καθορίζεται σύμφωνα με το 
   άρθρο 11 της παρούσας απόφασης και αποβλέπει:  
    
     α) Στην τεκμηρίωση και αξιολόγηση της σημασίας του προστατευτέου 
   αντικειμένου και στην ένταξη του σύμφωνα με τα κριτήρια που 
   καθορίζονται στο άρθρο  19,  του Ν. 1650/1986 και σε μία από τις 
   κατηγορίες του άρθρου 18 του Νόμου αυτού, καθώς και  
    
     β) Στη διατύπωση προτάσεων μέτρων προστασίας ή και διαχείρησης του 
   προστατευτέου αντικειμένου ή και της ευρύτερης περιοχής και στην 
   τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των μέτρων αυτών. 
    
     4. "Υφιστάμενες μελέτες" καλούνται οι μελέτες οι οποίες μέχρι τη 
   δημοσίευση της απόφασης, είχαν ανατεθεί και παραληφθεί, σύμφωνα με τις 
   τότε ισχύουσες διατάξεις, από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμός Τοπικής 
   Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Επιχειρήσεις και λοιπούς Οργανισμούς Δημοσίου 
   Συμφέροντος. 
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   Αρθρο 3 
    
                        Πεδίο Εφαρμογής      
    
     H απόφαση αυτή αφορά α) τα εργα και δραστηριότητες της Α'και Β' 
   κατηγορίας του άρθρου 3,  του Ν. 1650/1986 τόσο του ιδιωτικού όσο και 
   του Δημοσίου τομέα, εκτός από εκείνες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής 
   άμυνας, και β) την προστασία της φύσης και του τοπίου με τον καθορισμό 
   περιοχών προστασίας σύμφωνα με ορισμένες προδιαγραφές. 



 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η διάταξη του άρθρου 4 καταργήθηκε από το άρθρο 6 της 
                 ΥΑ Η.Π.:15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με το οποίο 
                 ορίζονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 
    "Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν. 3010/2002 από την έναρξη ισχύος  
   της παρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της  
   υπ'αριθ.69269/5387/1990 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες  
   Κ.λπ." (Β' 678) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις  
   διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από  
   αυτήν. 
    Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που  
   κατατέθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας ολοκληρώνονται από  
   την υπηρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί". 
                ---------------------------------- 
    
                             Αρθρο 4       
    
                           Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
    
     Στην  Πρώτη (Α) Κατηγορία κατατάσσονται τα εξής έργα και 
   δραστηριότητες όπως αναγράφονται στον πίνακα και υποδιαιρούνται σε 
   ομάδες  Ι και ΙΙ:  
    
                             ΠΙΝΑΚΑΣ 
    
                             ΟΜΑΔΑ Ι 
    
     1. Διυλιστήρια αργού πετρελαίου (με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που 
   παράγουν  μόνο λιπαντικά από αργό πετρέλαιο), καθώς και εγκαταστάσεις 
   για την αεριοποίηση  και υγροποίηση 500 τουλάχιστον τόννων άνθρακα και 
   ασφαλτούχων σχιστόλιθων την ημέρα. 
    
     2. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσες με ελάχιστη 
   θερμική ισχύ 300 MW καθώς και πυρηνικοί σταθμοί και άλλοι πυρηνικοί 
   αντιδραστήρες (με εξαίρεση τα ερευνητικά κέντρα για την παραγωγή και 
   κατεργασία σχάσιμου υλικού και πρώτων υλών, με ανώτατη διαρκή θερμική 
   ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 ΚW.). 
    
     3. Εγκαταστάσεις με αποκλειστικό σκοπό την μόνιμη αποθήκευση ή 
   οριστική διάθεση ραδιενεργών καταλοίπων. 
    
     4. Ολοκληρωμένες μεταλλουργικές βιομηχανίες για την παραγωγτή 
   ακατέργαστου σιδήρου και χάλυβα. 
    
     5. Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη  αμίαντου, καθώς και για την 
   κατεργασία  και μεταταποίηση  του αμιάντου και των προιόντων του. Στην 
   περίπτωση των προιόντων αμιαντοτιμέντου, εγκαταστάσεις με ετήσια 
   παραγωγή άνω των 20.000 τόνων έτοιμων προιόντων στην περίπτωση των 
   υλικών τριβής εγκαταστάσεις  με ετήσια  παραγωγή άνω των 50 τόννων 
   έτοιμων προιόντων. Για τις άλλες χρήσεις του αμίαντου, εγκαστάσεις  που 
   χρησιμοποιούν πάνω από 200 τόννους το χρόνο. 
    
     6. Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις. 
    
     7. Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας 



   σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστάσεων καθώς και αερολιμένων  
   των οποίων οι διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης έχουν μήκος 2100 m 
   και πλέον. 
    
     8. Λιμάνια θαλασσίου εμπορίου, καθώς και πλωτές οδοί και λιμάνια 
   εσωτερικής ναυσιπλοοίας για πλοία με εκτόπισμα μεγαλύτερο των 1350 
   τόννων. 
    
     9. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων τοξικών και επικινδύνων με 
   αποτέφρωση, χημική κατεργασία ή εναπόθεση στη γη. 
    
    
      ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:"ΟΔΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" (βλέπε ανωτέρω παρ. 7)          
                    νοούνται κατά την έννοια της απόφασης αυτής οι οδοί  
                    ταχείας κυκλοφορίας σύμφωνα  με  τους  ορισμούς της  
                    Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Κύριες Οδούς των Διεθνών  
                    Συγκοινωνιών της 15ης Νοεμβρίου 1975. 
      
                    "ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ" (βλέπε ανωτέρω παρ. 7) νοούνται κατά την 
                    έννοια  της   απόφασης   αυτής   τα   αεροδρόμια   που  
                    ανταποκρίνονται στον ορισμό  που  δίνει η Συμφωνία του  
                    Σικάγου του 1944 για την ίδρυση της Διεθνούς Οργάνωσης  
                    Πολιτικής Αεροπορίας (παράρτημα 14).    
         
                          ΟΜΑΔΑ ΙΙ 
    
    
     1. ΓΕΩΡΓΙΑ 
    
     α) Σχέδια αγροτικού αναδασμού. 
    
     β) Σχέδια χρησιμοποίησης χέρσων γαιών ή ημιφυσικών εκτάσεων προς 
   εντατική γεωργική εκμετάλλευση. 
    
     γ) Σχέδια γεωργικής υδραυλικής. 
    
     δ) Δεδροφυτεύσεις για δημιουργία δασών που μπορούν να οδηγήσουν σε 
   αρνητικές από οικολογική άποψη, μεταβολές και εκχερσώσεις με σκοπό μία 
   άλλη μορφή εκμετάλλευσης του εδάφους. 
    
    
     ε) Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις για πουλερικά άνω των 5.000 κεφαλών. 
    
     στ) Επιχειρήσεις με εγκαταστάσεις  για χοίρους άνω των 20 
   χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους. 
    
     ζ) Εκτροφή σολομού, ιχθυοτροφεία, ιχυογεννετικοί σταθμοί. 
    
     η) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα. 
    
     
     2. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗ  
           ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ     
    
    
     α) Εξόρυξη τύρφης. 
    
     β) Γεωτρήσεις βάθους εκτός από τις γεωτρήσεις για τη μελέτη  της 
   σταθερότητας των εδαφών και ιδίως :  
    
     - γεωθερμικές γεωτρήσεις  
     - γεωτρήσεις για την αποθήκη πυρηνικών καταλοίπων  
     - υδρογεωτρήσεις. 



    
     γ) Εξόρυξη ορυκτών εκτός από τα μέταλλα και τις ορυκτές πηγές 
   ενέργειας, όπως μαρμάρου, άμμου, χαλικιού, σχιστολίθου, αλατιού,  
   φωσφορικών αλάτων, ποτάσσας. 
    
     δ) Εξόρυξη λιθάνθρακα και λιγνίτη σε ορυχείο βάθους. 
    
     ε) Εξόρυξη λιθάνθρακα και λιγνίτη σε ορυχείο επιφάνειας. 
    
     στ) Αντληση πετρελαίου. 
    
     ζ) Αντληση φυσικού αερίου. 
     
     η) Εξόρυξη μεταλλευμάτων. 
    
     θ) Εξόρυξη ασφαλτούχων σχιστολίθων. 
    
     ι) Εξόρυξη ορυκτών εκτός από τα μέταλλα και τις ορυκτές πηγές 
   ενέργειας σε ορυχεία επιφάνειας. 
    
     ια) Εγκαταστάσεις επιφανείας της βιομηχανίας εξόρυξης λιθάνθρακα, 
   πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων, καθώς και ασφαλτούχων 
   σχιστολίθων. 
    
     ιβ) Παραγωγή οπτάνθρακα (ξηρά απόσταξη του άνθρακα). 
    
     ιγ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή τσιμέντου και ασβέστου. 
    
     ιδ) Βιομηχανία κεραμεικών ειδών, και ιδίως πυρίμαχων πλίνθων, οξύμαχων 
   σωλήνων, βαρέων πλίνθου δαπέδου και  επενδύσεων, καθώς και κεράμων. 
    
     3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
    
     α) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωή ηλεκτρικής ενέργειας 
   ατμού και θερμού ύδατος (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι). 
    
     "α1. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πλην εκείνων που 
   λειτουργούν με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που έχουν θερμική 
   ισχύ μικρότερη από 300 ΜW και μεγαλύτερη από 1 ΜW. 
    
     α2. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενες από: 
    
     - αιολικούς σταθμούς όταν ο αριθμός των ανεμογεννητριών ανά σταθμό 
   υπερβαίνει τις 5 μονάδες ή η συνολική ισχύς κάθε σταθμού είναι 
   μεγαλύτερη από 2 ΜW και μικρότερη από 50 ΜW, 
    
     - από θερμικά ηλιακά συστήματα όταν η ισχύς τους είναι μεγαλύτερη 
   από 2 ΜW και μικρότερη από 50 ΜW, 
    
     - από φωτοβολταϊκά συστήματα όταν η ισχύς τους είναι μεγαλύτερη από 
   20 ΚW και μικρότερη από 50 ΜW, 
    
     - από γεωθερμικούς σταθμούς και από σταθμούς χρήσης βιομάζας 
   (περιπτώσεις άμεσης καύσης δασικών και αγροτικών απορριμμάτων, 
   ενεργειακών φυτών και βιοαερίου, καθώς και αεριοποίησης βιομάζας και 
   πυρόλυσης), όταν η ισχύς τους είναι μεγαλύτερη από 2 ΜW και μικρότερη 
   από 50 ΜW. 
    
     α3. Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας με χρήση στερεών ή/και υγρών 
   αποβλήτων". 
    
     ***Τα εντός " " υπεδάφια α1, α2 και α3 προστέθηκαν από το άρθρο 2 της 
        υπ'αριθμ. 30557/13.2-6.3.1996 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και  



        ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'136). 
    
     "β) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά αερίου, ατμού και 
   θερμού ύόστος και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειος με εναέρια καλώδια 
   εφόσον η τάση του μεταφερομένου ηλεκτρικού ρεάματος είναι ίση ή 
   μεγαλύτερη των 150 ΚV. Προκειμένου για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας 
   τάσης μικρότερης των 150 ΚV, οι γραμμές μεταφοράς και οι αντίστοιχοι 
   υποσταθμοi εντάσσονται στα έργα Β' κατηγορίας. 'Οσον αφορά τους 
   Υποσταθμούς (Υ/Σ) υποβιβασμού τάσης από 150 ΚV σε 20 ΚV ή και μικρότερη 
   και εφόσον βρίσκονται σε απόσταση έως και 1000 μέτρα από τον άξονα 
   υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος τάσης ίσης ή 
   μικρότερης των 150 ΚV, εντάσσονται στη Β' κατηγορία έργων και 
   δραστηριοτήτων, καθώς και η αντίστοιχη διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 
   τάσεως 150 ΚV, υπό την προϋπόθεση ότι η διασυνδετική γραμμή μεταφοράς 
   δεν διέρχεται από προστστευόμενες ή υπό προστασία περιοχές. Σε 
   περίπτωση χάραξης νέων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικαύ ρεύματος τάσης ίσης 
   ή μεγαλύτερης των 150 ΚV, τότε αι Υ/Σ θα εξετάζονται στο πλαίσιο της 
   ΜΠΕ των γραμμών μεταφοράς." 
    
     ***Το εντός " " εδάφιο β' αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της 
        υπ'αριθμ. 84230/12-24.9.1996 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
        ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'906). 
    
     γ) Επίγεια αποθήκευση φυσικού αερίου. 
    
     δ) Αποθήκευση εύφλεκτων αερίων σε υπόγειες δεξαμενές. 
    
     ε) Επίγεια αποθήκευση ορυκτών καυσίμων. 
    
     στ) Βιομηχανική μπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη. 
    
     ζ) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τον εμλουτισμό πυρηνικών 
   καυσίμων. 
    
     η) Εγκαταστάσεις επανεπεξεργασίας ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων. 
    
     θ) Εγκαταστάσεις υποδοχής και επεξεργασίας ραδιενεργών καταλοίπων 
   (εφόσον δεν συμπεριλαμβάνοναι στο παράρτημα Ι). 
    
     ι) Εγκαταστάσεις   για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 
    
      
     4. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ 
    
     α) Εργοστάσια σιδήρου και χάλυβα στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα 
   χυτήρια. Εγκαταστάσεις σφυρηλάτησης συρματοποίησης και έλασης (εκτός 
   από τις εγκαταστάσεις που περιέχονται στο παράρτημα Ι). 
    
     β) Εγκαταστάσεις  παραγωγής καθώς και τήξης, καθαρισμού, εφελκυσμού 
   και έλασης των μη σιδηρούχων μετάλλων, εξαιρουμένων των πολυτίμων 
   μετάλλων. 
    
     γ) Κοίλανση και κατάτμηση μεγάλων τεμαχίων. 
    
     δ) Κατεργασία επιφανειών και επικάλυψη μετάλλων. 
    
     ε) Λεβητοποιία, κατασκευή δεξαμενών και άλλες λαμαρινοκατασκευές. 
    
     στ) Κατασκευή και συναρμολόγηση  αυτοκινήτων και κινητήρων 
   αυτοκινήτων. 
    
     ζ) Ναυπηγεία. 
    



     η) Εγκαταστάσεις κατασκευής και επισκευής  αεροσκαφών. 
    
     θ) Κατασκευή  σιδηροδρομικού υλικού. 
    
     ι) Βαθεία κοίλανση με χρήση εκρηκτικών. 
    
     ια) Εγκαταστάσεις φρύξης και περίτηξης μεταλλευμάτων. 
    
     5. ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ 
         
     6. ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
    
     α) Επεξεργασία ενδιάμεσων προιόντων και παρασκευή χημικών προιόντων 
   (εκτός από αυτά που περιέχονται στο παράρτημα Ι). 
    
     β) Παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών προιόντων, χρωμάτων και 
   βερνικιών, ελαστομερών και υπεροξειδίων. 
    
     γ) Εγκαστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών και χημικών 
   προιόντων. 
    
     7. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
    
     α) Βιομηχανία φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών. 
    
     β) Κονσερβοποιία ζωικών και φυτικών προιόντων. 
    
     γ) Παρασκευή γαλακτοκομικών προιόντων. 
    
     δ) Ζυθοποιία  και παραγωγή βύνης. 
    
     ε) Ζαχαροπλαστική και παρασκευή σιροπιών. 
    
     στ) Σφαγεία. 
    
     ζ) Βιομηχανίες παραγωγής αμύλου. 
    
     η) Εργοστάσια παραγωγής ιχυαλεύρου και ιχθυελαίου. 
    
     θ) Ζαχαρουργεία. 
    
     8. ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ 
    
     α) Εγκαταστάσεις για το πλύσιμο, την απολίπανση και τη λεύκανση 
   του μαλλιού. 
    
     β) Κατασκευή ινοσανίδων, μοριοσανίδων και κοντραπλακέ. 
    
     γ) "Κατασκευή ξυλοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού και εμποτισμός 
   ξυλείας με χημικά μέσα συντήρησης". 
    
     ***Το εντός " " εδάφιο γ' αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 1 της 
        υπ'αριθμ. 34180/29.29.11-16.12.1996 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
        και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'1112). Περαιτέρω με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν  
        τα εξής: 
        "Η αρμοδιότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις  
        διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 και της κοινής Υπουργικής 
        απόφασης 69269/5387/1990, για τη δραστηριότητα του εμποτισμού 
        ξυλείας με χημικά μέσα συντήρησης, μεταβιβάζεται στους Νομάρχες. 
        Η αρμοδιότητα γνωμοδότησης στις περιπτώσεις Προέγκρισης  
   Χωροθέτησης, 
        σύμφωνα με την παράγραφο 2.3, του άρθρου 8, της κοινής Υπουργικής 
        απόφασης 69269/ 5387/1990, για την προαναφερόμενη δραστηριότητα 



        εμποτισμού ξυλείας με χημικά μέσα συντήρησης, μεταβιβάζεται στις 
        Υπηρεσίες Περιβάλλοντος - Χωροταξίας - Πολεοδομίας των οικείων 
        Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων." 
    
     δ) Νηματοβαφεία. 
    
     ε) Εργοστάσια παραγωγής και κατεργασίας κυτταρίνης. 
    
     στ) Βυρσοδεψία και λευκαντήρια δέρματος. 
    
     9. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
    
     Παραγωγή και κατεργασία προιόντων που προέρχονται από ελαστομερή. 
    
     10. ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
    
     α) Εργασίες διαρρύθμισης βιομηχανικών ζωνών. 
    
     β) Εργασίες πολεοδομίας. 
    
     γ) Τελεφερίκ και συναφείς κατασκευές. 
    
     δ) Κατασκευή δρόμων λιμανιών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται αλιευτικά 
   λιμάνια) και αεροδρομίων (σχέδια που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
   Ι). 
    
     ε) Εργα  διευθέτησης (canalisation) και ρύθμιση της ροής υδάτων. 
    
     στ) Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις προς συγκράτηση ή μονιμότερη 
   αποθήκευση των υδάτων. 
    
     ζ) Τροχιόδρομοι, εναέρια ή υπόγεια μετρό, εναέριοι  σιδηρόδρομοι ή 
   ανάλογες γραμμές ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή 
   κυρίως για τη μεταφορά επιβατών. 
    
     η) Εγκαταστάσεις πετρελαιαγωγών και αγωγών αερίου. 
    
     θ) Εγκαταστάσεις  υδραγωγείων μεγάλων αποστάσεων. 
    
     ι) Μαρίνες σκαφών αναψυχής. 
    
      
     11. ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ 
    
    "α. - Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων 
   και εκτός ορίων οικισμών ανεξαρτήτως δυναμικότητας. 
    
     - Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 
   1000 κλινών εντός σχεδίου πόλεων ή οικισμών άνω των 20.000 κατοίκων και 
   500 κλινών αντίστοιχα εντός ορίων σχεδίων πόλεων ή οικισμών κάτω των 
   20.000 κατοίκων. 
    
     - Νέα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή επεκτάσεις αυτών σε οικισμούς 
   που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί καθώς και σε τμήματα πόλεων που 
   έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά κέντρα. 
    
     -Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. 
    
     - Χώροι οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων." 
    
       ***Το εντός " " εδάφιο α' αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 της 
          υπ'αριθμ. 1661/1994 απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και ΠΕΧΩΔΕ  
          (ΦΕΚ Β'786). 



    
     β) Μόνιμες  πίστες αγώνων και δοκιμών για αυτοκινήτα και 
   μοτοσυκλέτες. 
     
     γ) Εγκαταστάσεις για τη διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων και των 
   οικιακών απορριμάτων (εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται  στο 
   παράρτημα Ι). 
    
     δ) Σταθμοί καθαρισμού. 
    
     ε) Χώροι απόθεσης ιλύος. 
    
     στ) Αποθήκευση παλαιοσιδήρων. 
    
     ζ) Εγκαταστάσεις  δοκιμής κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητικών. 
    
     η) Παραγωγή τεχνητών ανοργάνων ινών. 
    
     θ) Παραγωή, συσκευασία, φόρτωση πυρίτιδας και εκρηκτικών υλών, γόμωση 
   φυσιγγίων και καψυλλίων. 
    
     ι) Διαλυτήρια πλοίων. 
    
     ια) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων με καύση 
   (εκτός των τοξικών και επικινδύνων που αναφέρονται στην ομάδα Ι). 
    
     12. Τροποποίηση των σχεδίων της ομάδας 1 καθώς και των σχεδίων της 
   ομάδας Ι που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή κυρίως την αναπτυξη και δοκιμή 
   νέων μεθόδων ή προιόντων και που δεν χρησιμοποιούνται περισσότερο από 
   ένα χρόνο. 
    
     "13. Σε όσες από τις δραστηριότητες των υπεδαφίων α1, α2 και α3 του 
   εδαφίου 3α της Ομάδας ΙΙ του Πίνακα του παρόντος άρθρου έχουν τεθεί 
   κατώτατα όρια (αριθμός σταθμών ή ισχύς κατά περίπτωση) για την υπαγωγή 
   τους στην Ομάδα ΑΙΙ, νοείται ότι οι δραστηριότητες μικρότερου μεγέθους, 
   από τα τεθέντα κατώτατα όρια κατατάσσονται στην Β' κατηγορία έργων 
   και δραστηριοτήτων. 
    
     14. Οι πειραματικοί ή ερευνητικοί σταθμοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
   που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς φορείς και για όσο χρονικό 
   διάστημα διεξάγεται η έρευνα ή το πείραμα, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις 
   της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90. 
    
     Το ίδιο ισχύει, για τους σταθμούς που εγκαθίστανται από το ΚΑΠΕ, για 
   λόγους πιστοποίησης ή μετρήσεων και για όσο χρονικό διάστημα 
   διεξάγονται οι μετρήσεις ή η πιστοποίηση. 
    
     'Οταν ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη λειτουργία τους και αποκτήσουν 
   μόνιμο χαρακτήρα απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που ορίζει η 
   απόφαση 69269/5387/90". 
    
     ***Οι εντός " " παράγραφοι 13 και 14 προστέθηκαν από το άρθρο 3 της 
        υπ'αριθμ. 30557/13.2-6.3.1996 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και  
        ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'136). 
    
    
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η διάταξη του άρθρου 4 καταργήθηκε από το άρθρο 6 της 
                 ΥΑ Η.Π.:15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με το οποίο 
                 ορίζονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 
    "Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν. 3010/2002 από την έναρξη ισχύος  
   της παρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της  
   υπ'αριθ.69269/5387/1990 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες  
   Κ.λπ." (Β' 678) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις  



   διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από  
   αυτήν. 
    Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που  
   κατατέθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας ολοκληρώνονται από  
   την υπηρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί". 
                ---------------------------------- 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
   Αρθρο 5 
    
                     Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
    
     Στην κατηγορία  κατατάσσονται όσα έργα και δραστηριότητες δεν 
   αναφέρονται  στον πίνακα  του άρθρου 4 εφόσον για την εγκατάσταση και 
   λειτουργία τους απαιτείται, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, σχετική άδεια. 
    
                 ---------------------------- 
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η διάταξη του άρθρου 4 καταργήθηκε από το άρθρο 6 της 
                 ΥΑ Η.Π.:15393/2332/2002 (Β΄ 1022), σύμφωνα με το οποίο 
                 ορίζονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 
    "Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν. 3010/2002 από την έναρξη ισχύος  
   της παρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της  
   υπ'αριθ.69269/5387/1990 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες  
   Κ.λπ." (Β' 678) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις  
   διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από  
   αυτήν. 
    Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που  
   κατατέθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας ολοκληρώνονται από  
   την υπηρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί". 
                ---------------------------------- 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
   Αρθρο 6 
    
    
                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
    
              Περιεχόμενο Μελέτης 
    
           Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) 
    
               Α'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
    
     1. Το περιεχόμενο  της Μ.Π.Ε. για έργα και δραστηριότητες της ομάδας 
   Ι του άρθρου 4 καθορίζεται  στο πίνακα Ι του άρθρου 16. 
    
     2. Το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. για έργα και δραστηριότητες της Ομάδας 
   ΙΙ καθορίζεται στον πίνακα 2 του ίδιου ως άνω άρθρου. 
    
     3. Αν από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπονται σε Μ.Π.Ε. για ορισμένα 



   έργα ή δραστηριότητες ειδικότερα στοιχεία, τα στοιχεία αυτά αποτελούν 
   συμπλήρωμα του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του παρόντος κεφαλαίου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
   Αρθρο 7 
    
                      Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
    
     Ως Μ.Π.Ε. για έργα και δραστηριότητες της Β'κατηγορίας, θεωρείται το 
   ερωτηματολόγιο του πίνακα 3 του άρθρου 16 με τις απαντήσεις επί των 
   ερωτημάτων. 
    
     Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, αν ζητηθεί, να αιτιολογήσει τις 
   απαντήσεις του ερωτηματολογίου ή να προσκομίσει πρόσθετα στοιχεία. 
    
                  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
                               Αρθρο 8 
     
                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
    
             Διαδικασία πρέγκρισης  χωροθέτησης και  
                  έγκρισης περιβαλλοντικων όρων 
    
    
     1. Η προέγκριση χωροθέτησης  αφορά στην πραγματοποίηση νέων έργων ή 
   δραστηριοτήτων. Αφορά επίσης στον εκσυγχρονισμό  ή επέκταση 
   υφισταμένων, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
   τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 
    
    
    ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 περ.Γ' εδ.2 
                  του Ν.2647/1998 (Α' 237) ορίζεται ότι: 
        "1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς 
   μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες : 
   ..................................................................... 
        Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  
           Δημόσιων Εργων: 
   μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής και με 
   εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Νatura 
   2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της 
   φύσης, σε κοινοτικό ή εθνικό προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής 
   σημασίας: 
   ...................................................................... 
     3) Η εκτίμηση για το αν από τον εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων 
   έργων και δραστηριοτήτων, των οποίων έχουν αρμοδιότητα έγκρισης 
   περιβαλλοντικών όρων, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση 
   με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον (άρθρο 8 παρ.1 και άρθρο 9 παρ.l 



   ΚΥΑ 69269/5387/1990 ΦΕΚ 678 Β')". 
    
       
     2. Για την προέγκριση χωροθέτησης, ακολουθείται η εξής διαδιακασία:  
    
     2.1. Ο ενδιαφερόμενος ιδιώτης ή ο αρμόδιος φορέας υποβάλλει στην 
   αρμόδια, σύμφωνα με τις κείνενες διατάξεις κεντρικη ή περιφεριακή 
   υπηρεσία Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετική αίτηση που συνοδεύεται, 
   από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε τρία (3) τουλάχιστον αντίτυπα. 
    
     α) Τοπογραφικό διάγραμμα (απόσπασμα χάρτου Γ.Υ.Σ.) της ευρύτερης 
   περιοχής, κλίμακας από 1: 50.000 έως 1: 20.000 με ιδιαίτερη επισήμανση 
   της θέσης του γηπέδου. 
    
     β) Τοπογραφικό διάγραμμα  του γηπέδου, κλίμακα 1: 1000 έως 1: 200. 
    
     γ) Σειρά φωτογραφιών με ιδιαίτερη επισήμανση του γηπέδου της 
   εγκατάστασης. 
    
     δ) Ερωτηματολόγιο σύμφωνα με τον Πίνακα 3 του άρθρου 16 της παρούσας 
   απόφασης. 
    
     2.2. Η υπηρεσία της προηγούμενης πραγράφου μετά από εξέταση της 
   αίτησης  του ενδιαφερομένου και των δικαιολοιγητικών που τη συνοδεύουν 
   διαβιβάζει  εντός 20 ημερών  στην κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία 
   άλλου αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργείου φάκελλο με αντίγραφο των 
   δικαιολογητικών, για να εκφράσει την άποψή της εντός 20 ημερών. Για τις 
   περιοχές  Αθήνας ή Θεσσαλονίκης η αίτηση και τα δικαιολογητικά 
   αποστέλλονται και στους Οργανισμούς  Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. 
    
     2.3. Για έργα ή δραστηριότητες της ομάδας ΙΙ της Α' της κατηγορίας 
   τα ως άνω δικαιολογητικά αποστέλλονται και στην αρμόδια Κεντρική 
   Υπηρεσία περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία  οφείλει εντός 20 
   επίσης ημερών να εκφράσει τις προηγούμενης παραγράφου, τεκμαίρεται ότι 
   υπάρχει σύμφωνη γνώμη για την προέγκριση χωροθέτησης. Εφόσον κατά την 
   εξέταση από την ως άνω Υπηρεσία του ερωτηματολογίου  προκύψει ότι το 
   συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα δεν προκαλεί σημαντικές  επιπτώσεις 
   στο περιβάλλον τότε το ερωτηματολόγιο αυτό με τις απαντήσεις αποτελεί 
   την Μ.Π.Ε. για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. 
    
     Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αιτιολογεί τις απαντήσεις στο 
   ερωτηματολόγιο εφόσον ζητηθεί από τις πάνω υπηρεσίες προσκομίζοντας και 
   πρόσθετα στοιχεία. 
    
     2.4. Η προέγκριση χωροθέτησης γίνεται με απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ή 
   του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά περίπτωση, ύστερα από εισήγηση 
   της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την 
   υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου. Για τις περιοχές Αθήνας ή 
   Θεσσαλονίκης  απαιτείται γνώμη του Οργανισμού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης  
   αντίστοιχα. 
    
     3. Η προέγκριση χωροθέτησης δεν απαιτείται για την ανανέωση της 
   άδειας λειτουργίας υφισταμένων βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων 
   καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ, ζ,  γ, θ , ι, 
   της παραγρ. 2 της ομάδας ΙΙ  του άρθρου 4. Για γεωτρήσεις προς 
   αποθήκευσης πυρηνικών καταλοίπων απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης. 
      
     Δεν απαιτείται επίσης προέγκριση χωροθέτησης για έργα και 
   δραστηριότητες  της Β' κατηγορίας, όπως επίσης και όπου κατά τις 
   διατάξεις του Ν. 1650/1986 δεν απαιτείται χωροθέτηση. 
    
     "Δεν απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης για την εγκατάσταση γραμμών 
   μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης μέχρι και 150 ΚV με εναέρια 



   καλώδια του εδαφίου 3β του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, εφόσον δεν 
   διέρχονται από προστατευόμενες περιοχές (αρχαιολογικές, ιδιαιτέρου 
   φυσικού κάλλους, εθνικών δρυμών, από διεθνείς συμβάσεις κ.λπ.)." 
    
     ***Το εντός " " τελευταίο εδάφιο προστέθηκε από το άρθρο 4 της υπ' 
        αριθμ. 30557/13.2-6.3.1996 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και  
        ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'136). 
    
     ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. σχετικά την υπ'αριθμ. 24635/23-31.8.1995 
        απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'755) και την 
        υπ'αριθμ. 82743/19-20.9.1995 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του  
        Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'811). 
    
    
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 περ.Γ' εδ.2 
                 του Ν.2647/1998 (Α' 237) ορίζεται ότι: 
        "1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς 
   μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες : 
   ..................................................................... 
        Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  
           Δημόσιων Εργων: 
   μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής και με 
   εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Νatura 
   2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της 
   φύσης, σε κοινοτικό ή εθνικό προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής 
   σημασίας: 
   ...................................................................... 
        2) Ο εντοπισμός χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων και η προέγκριοη 
   χωροθέτησης αυτών δυναμικότητας μέχρι 100.000 ισοδύναμου πληθυσμού, 
   εξαιρουμένων των οργανωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμάτων που 
   περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής, παρασκευής 
   εδαφοβελτιωτικών, παραγωγής βιοαερίου, καθώς και κάθε άλλης 
   εγκατάστασης καύσης και παραγωγής ενέργειας (άρθρο 8 ΚΥΑ 69269/5387/ 
   1990 ΦΕΚ 678 Β')". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
                            Αρθρο 9 
    
              Διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
               Α' Κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων 
    
     1. Η διαδικασία  έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αφορά στην 
   πραγματοποίηση νέων έργων και δραστηριοτήτων της Α' κατηγορίας. Αφορά 
   επίσης στον εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφισταμένων, εφόσον επέρχονται 
   ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις  του στο 
   περιβάλλον. 
    
    
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 περ.Γ' εδ.2 
                 του Ν.2647/1998 (Α' 237) ορίζεται ότι: 
        "1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς 
   μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες : 
   ..................................................................... 
        Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  
           Δημόσιων Εργων: 
   μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής και με 



   εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Νatura 
   2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της 
   φύσης, σε κοινοτικό ή εθνικό προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής 
   σημασίας: 
   ...................................................................... 
     3) Η εκτίμηση για το αν από τον εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων 
   έργων και δραστηριοτήτων, των οποίων έχουν αρμοδιότητα έγκρισης 
   περιβαλλοντικών όρων, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση 
   με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον (άρθρο 8 παρ.1 και άρθρο 9 παρ.l 
   ΚΥΑ 69269/5387/1990 ΦΕΚ 678 Β')". 
    
       
     2. Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων της 
   ομάδας Ι του άρθρου  4 ο ενδιαφερόμενος ή ο αρμόδιος φορέας υποβάλλουν 
   στην αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετική αίτηση που 
   συνοδεύεται :  
    
     α) Από την κατά το άρθρο 6 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε. 
   σε τέσσερα αντίτυπα εκ των οποίων το ένα αναπράξιμο (διαφάνειες κλπ.). 
   Αντίγραφο της παραπάνω μελέτης αποστέλλεται στα αρμόδια κατά περίπτωση 
   Υπουργεία. Για τις περιοχές Αθήνας ή Θεσσαλονίκης η παραπάνω μελέτη 
   αποστέλλεται και στους οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και  
      
     β) Από την προέγκριση χωροθέτησης. 
    
     3. Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων της 
   Ομαδας ΙΙ  της Α'Κατηγορίας ο ενδιαφερόμενος  υποβάλλει αίτηση η οποία 
   συνοδεύεται από:  
    
     α) Προέγκριση χωροθέτησης. 
    
     β) Το ερωτηματολόγιο ή Μ.Π.Ε., εφόσον ήθελε κριθεί κατά το στάδιο της 
   προέγκρισης  χωροθέτησης, ότι πρέπει να συνταχθεί τέτοια μελέτη. Το 
   περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. καθορίζεται στον Πίνακα 2,  του άρθρου 16. 
    
     4. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
   παρόν άρθρο εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
   Χωροταξίας  και Δημοσίων Εργων και του αρμοδίου κατά περίπτωση 
   Υπουργού. Για τις περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αναφέρεται 
   τουλάχιστον στα παρακάτω θέματα:  
    
     α) Στο είδος και στο μέγεθος της δραστηριότητας. 
    
     β) Στις ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και 
   συγκεντρώσεων  σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
    
     γ) Στις ειδικές οριακές τιμές  στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα 
   με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
    
     δ) Στα τεχικά έργα  και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 
   αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 
   κατασκευασθούν λαμβανομένης υπόψη της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας, 
   με τον όρο ότι η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν συνεπάγεται υπερβολικό 
   κόστος. 
    
     ε) Στο περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα στοιχεία 
   του και ενδεχομένως στις ειδικά προστατευόμενες ζώνες και στον 
   καθορισμό αναγκαίων για την διατήρησή τους μέτρων και έργων. 
    
     4. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης της άδειας λετουργίας  των 
   έργων  ή βιομηχανικών  και συναφών δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου η 
   αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου, πριν την 
   χορήγησή της, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 



   ενδεχόμενη  επανεξέταση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικων όρων. 
    
    
   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 περ.Γ' εδ.1 
                 του Ν.2647/1998 (Α' 237/22.10.1998) ορίζεται ότι: 
       "1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς 
   μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες: 
   ...................................................................... 
       Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημόσιων 
          Εργων: 
     μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής και με 
   εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Νatura 
   2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της 
   φύσης, σε κοινοτικό ή εθνικό προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής 
   σημασίας: 
     1) Η προέγκριοη χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑII 
   (άρθρο 8 ΚΥΑ 69269/5387/1990, ΦΕΚ 678 Β'). Εξαιρούνται τα έργα που 
   έχουν χαρακτήρα διεθνή, εθνικό ή διαπεριφερειακό και τα έργα που 
   αφορούν ιδιωτικές πολεοδομήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
   1947/1991 και τις διατάξεις περί περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης 
   πολεοδόμησης (άρθρο 24 του ν. 2508/1997, ΦΕΚ 199 Α') και ειδικότερα:  
   α) έργα εθνικής οδοποιϊας, β) φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις προς 
   συγκρότηση ή μονιμότερη αποθήκευση υδάτων συνολικής αποθηκευτικής 
   ικανότητας νερού μεγαλύτερης των 500.000 κ.μ., καθώς και μικρότερων, 
   εφόσον δέχονται ή αποσκοπούν στη μεταφορά ύδατος από μια υδρολογική 
   περιφέρεια σε άλλη ή κατάντη αυτών υφίστανται προοτατευόμενες περιοχές, 
   γ) μετρό κοι γραμμές ειδικού τύπου, δ) γραμμές μεταφοράς ενέργειας 
   τόσης μεγαλύτερης ή ίσης των 150 KV, ε) αγωγοί πετρελαίου και αερίου". 
    
       
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
        
                  Εγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων ή  
                      δραστηριοτήτων Β' Κατηγορίας 
    
     1. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων αφορά την πραγματοποίηση νέων, 
   επέκταση ή εκσυγχρονισμό έργων ή δραστηριοτήτων της Β' Κατηγορίας. 
    
     2. Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των παραπάνω δραστηριοτήτων, 
   ο ενδιαφερόμενος ή αρμόδιος φορέας υποβάλλουν στην αρμόδια Νομαρχιακή 
   Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετική αίτηση που συνοδεύεται από το 
   ερωτηματολόγιο του Πίνακα 3 του άρθρου 16. Αντίγραφο του πιο πάνω 
   ερωτηματολογίου διαβιβάζεται στην Νομαρχιακή Υπηρεσία του αρμόδιου κατά 
   περίπτωση Υπουργείου καθώς και στον Οργανισμό Αθήνας ή Θεσσαλονίκης 
   όταν πρόκειται για τις περιοχές αυτές. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται 
   εφόσον ζητηθεί να αιτιολογεί τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου. 
    
     3. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο 
   παρόν άρθρο εγκρίνονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Για τις 
   περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίνονται 
   ύστερα από γνώμη του Οργανισμού Αθήνας ή Θεσ/κης. Η απόφαση αυτή 
   αναφέρεται τουλάχιστον στα παρακάτω θέματα: 
    
     α) Στο είδος και στο μέγεθος της δραστηριότητας. 
    
     β) Στις ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και 



   συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
    
     γ) Στις ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με 
   τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
    
     δ) Στα σχετικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 
   αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να 
   κατασκευασθούν λαμβανομένης υπόψη της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας 
   με τον όρο ότι η εφαρμογή τέτοιων μέτρων δεν συνεπάγεται υπερβολικό 
   κόστος. 
    
     ε) Στον καθορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο ισχύει η 
   χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
    
    "4. Εάν από την λειτουργία της τουριστικής εγκατάστασης της κατηγορίας 
   αυτής προκύπτει, ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, με όμοια 
   απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι όροι." 
    
       ***Η εντός " " παράγραφος 4 προστέθηκε και η επόμενη αναριθμήθηκε  
          σε 5 με το άρθρο 2 της υπ'αριθμ. 1661/1994 απόφασης των Υπουργών  
          Τουρισμού και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'786). 
    
     "5". Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης της άδειας λειτουργίας των 
   έργων ή βιομηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων του παρόντος άρθρου η 
   αρμόδια υπηρεσία του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, πριν την 
   χορήγησή της, ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για 
   ενδεχόμενη επανεξέταση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
        
   Αρθρο 11 
    
                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
            Καθορισμός  περιοεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών 
               μελετών (ΕΜΠ) και διαδικασία κατάρτισης  
                          και έγκρισής τους 
    
                            Αρθρο 11 
    
                   Καθορισμός περιεχομένου Ε.Π.Μ. 
    
     1. Περιεχόμενο των Ε.Π.Μ.  συνιστούν οι προδριαγραφές που 
   περιγράφονται  στον πίνακα 4 του άρθρου 16 της απόφασης αυτής. 
    
     2. Κάθε Ε.Π.Μ. περιλαμβάνει κατά περίπτωση ανάλογα με το προστατευτέο 
   αντικείμενο εκείνης τις προδιαγραφές που κυρίως απαιτούνται για την 
   τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου, της ένταξής του 
   σε μια από τις  κατηγορίες του άρθρου 18 του Ν. 1650/86 και της 
   σκοπιμότητας των προτεινομένων μέτρων προστασίας. 
    
     3. Η επιλογή προδιαγραφών για κάθε Ε.Π.Μ. πραγματοποιείται από τον 
   φορέα ανάθεσης ή και κατάρτισής της, που προσδιορίζεται από το άρθρο 12 
   της παρούσας  απόφασης. Για την επιλογή αυτή απαιτείται η γνώμη των 
   αρμοδίων Δ/νσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημοσίων 
   Εργων, και του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία πρέπει να παρέχεται εντός 
   προθεσμίας 20 ημερών από τότε που θα περιέλθει σ'αυτούς το σχετικό 
   ερώτημα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η επιλογή των 



   προδιαγραφών πραγματοποιείται και χωρίς τη γνώμη των υπηρεσιών αυτών. Ο 
   φορέας ανάθεσης  ή κατάρτισης  της Ε.Π.Μ. που προβλέπεται  στο άρθρο 12 
   (παρ. 1) της παρούσας απόφασης υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση 
   προς τα συναρμόδια Υπουργεία του υπό μελέτη προστατευτέου αντικειμένου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
   Αρθρο 12 
    
             Φορείς ανάθεσης ή και κατάρτισης Ε.Π.Μ. 
    
     1. Αρμόδιοι φορείς που αναθέτουν ή καραρτίζουν οι ίδιοι Ε.Π.Μ. είναι 
   οι ακόλουθοι :  
    
     Το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής 
   Αυτοδιοίκησης, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και οι λοιποί οργανισμοί 
   Δημοσίου Συμφέροντος. 
    
     2. Ε.Π.Μ. καταρτιζουν και αναθέτουν  επίσης φυσικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
   προσώπων και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικά Δικαίου που έχουν ως έδρα την 
   Ελλάδα ή άλλη χώρα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
   Αρθρο 13 
    
              Τρόπος και διαδικασία ανάθεσης της Ε.Π.Μ. 
    
     1. Για την ανάθεση Ε.Π.Μ. ο εργοδότης προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση 
   εκδήλωσης ενδιαφέροντος  που δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες 
   εφημερίδες της πρωτεύουσας και σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας του 
   Νόμου ή των Νομών που αναφέρεται  η Ε.Π.Μ. καθώς και στο Ενημερωτικό 
   Δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 
    
     2. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να αναγράφονται 
   απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία :  
    
     α) Ονομασία του εργοδότη 
      
     β) Τίτλος και αντικείμενο της μελέτης 
    
     γ) Οι απαιτούμενες ειδικότητες επιστημόνων 
    
     δ) Τρόπος ανάθεσης της μελέτης  και οι όροι επιλογής αναδόχου 
    
     ε) Η προβλεπόμενη αμοιβή της μελέτης 
    
     στ) Προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ημερών, και 
   αρμόδια Υπηρεσία για την κατάθεση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
    
     ζ) Απαιτούμενα συνοδευτικά της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 



    
     3. Ανάδοχος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων ή 
   Ν.Π.Ι.Δ. που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα. 
    
     4. Η ανάθεση Ε.Π.Μ. γίνεται με σύμβαση που συνομολογείται με 
   απευθείας επιλογή, βάσει αιτιολογημένης απόφασης του εργοδότη μετά από 
   αξιολόγηση των προσόντων του αναδόχου και εφόσον  κριθεί ότι 
   ανταποκρίνονται στους όρους που εμπεριέχονται  στην πρόσκληση  
   εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνεκτιμώνται επίσης  τα οικονομικά δεδομένα 
   της προσφοράς. 
    
     5. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης συνάπτεται σύμβαση που 
   υπογράφονται από τον εργοδότη ή τον νόμιμα εξουσιοδοτούμενο  εκπρόσωπό 
   του και τον ανάδοχο. 
    
     6. Η υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της μελέτης πραγματοποιείαι μέσα 
   σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση  της πρόσκλησης εκδήλωσης 
   ενδιαφέροντος  στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ. 
    
     Η υπογραφή της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθει και μετά την 
   παρέλευση της προθεσμίας αυτής εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, διαφορετικά 
   η ανάθεση της μελέτης επαναπροκηρύσσεται. 
    
     7. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά οποιαδήποτε  
   πράξης του εργοδότη από τη δημοσίευση  της πρόσκλησης εκδήλωσης 
   ενδαφέροντος μέχρι  και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης  του για την 
   ανάθεση της μελέτης. 
    
     Η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι δέκα (10) ημέρες  από τη 
   ανακοίνωση  της σχετικής πράξης του εργοδότη. Η ένσταση ασκείται στον 
   εργοδότη επί της οποίας τελικά και αποφαίνεται. 
    
     8. Συστατικά στοιχεία της σύμβασης θεωρούνται: 
    
     α) Συμφωνητικό  συναποδοχής  των όρων εκπόνησης  της μελέτης. 
    
     β) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων όπου λεπτομερώς αναφέρονται 
   τουλάχιστον: ο σκοπός  της Ε.Π.Μ., η διάρθρωση και το περιεχόμενο  της 
   μελέτης, ο τροπος  παρουσίασης  της μελέτης, ο τρόπος καταβολης  της 
   αμοιβής της μελέτης, εγγυήσεις, προθεσμίες εκπόνησης και υποβολής της 
   μελέτης, ο επιβλέπτων τις εργασίες κατάρτισης της μελέτης και ο τρόπος 
   άσκησης της επίβλεψης, υποχρεώσεις  αναδόχου - όροι έκπτωσής του, 
   ποινικές ρήτρες, υπερημερίες,  υποχρεώσεις εργοδότη - όροι λύσης της 
   σύμβασης, τρόπος άσκησης ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας και επίλυσης 
   λύσης της σύμβασης, τρόπος άσκησης ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας και 
   επίλυσης των διαφορών καθώς και η προθεσμία παραλαβής  και έγκριση της 
   μελέτης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    
    
    
    
   
 
              Αρθρο 14 
    
              Παραλαβή και έγκριση της μελέτης 
    
    



     Η παραλαβή της μελέτης πραγματοποιείται με την έκδοση από τον 
   εργοδότη βεβαίωσης ότι ο ανάδοχος συμμορφώθηκε  με τις συμβατικές του 
   υποχρεώσεις  και ακολουθεί η έγκριση της μελέτης. Η βεβαίωση αυτή και η 
   εγκριτική απόφαση του εργοδότη εκδίδονται μέσα σε προθεσμία που 
   καθορίζεται  σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 2) της παρούσας απόφασης. 
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    Αριθ.1661/Β'786/1994 
    Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων 
    της υπ' αριθμ. 69269/5387 Κοινής Απόφασης 
    Υπουργών Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων 
    Εργων και Τουρισμού. 
   
                         ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
                         ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
             ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
 
      'Εχοντας υπόψη: 
 
      1. Τις διατάξεις των άρθρων 3.4 και 5 του Ν.1650/1986 "Για την 
    προστασία του Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α/86) 
 
      2. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ.69269/5387/90 Κοινής Υπουργικής 
    Απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/90). 
 
      3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1538/1985 "Κυβέρνηση και 
    Κυβερνητικά Οργανα (ΦΕΚ 137/Α/85). 
 
      4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 459/93 "Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού 
    και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του" (ΦΕΚ 193/Α/93). 
 
      5. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν.1558/85 όπως αυτό προστέθηκε με 
    το άρθρο 27 του Ν.208/1992 και 
 
      6. Το γεγονός ότι απο τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής 
    δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
    αποφασίζουμε: 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                            Αρθρο 1 
 
      Το εδάφιο 11α της ομάδας ΙΙ του Πίνακα του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. 
    69269/53287/90 Κοινής Υπουργικής Απόφασης τροποποιείται ως εξής: 
 
      α. - Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων 
    και εκτός ορίων οικισμών ανεξαρτήτως δυναμικότητας. 
 
      - Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 
    1000 κλινών εντός σχεδίου πόλεων ή οικισμών άνω των 20.000 κατοίκων και 
    500 κλινών αντίστοιχα εντός ορίων σχεδίων πόλεων ή οικισμών κάτω των 
    20.000 κατοίκων. 
 
      - Νέα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή επεκτάσεις αυτών σε οικισμούς 
    που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί καθώς και σε τμήματα πόλεων που 
    έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά κέντρα. 
 
      -Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. 
 
      - Χώροι οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων. 
 



 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
                                
 
                              Αρθρο 2 
 
      Μετά την παρ.3 του άρθρου 10 της υπ' αρ. 69269/5387/90 Κοινής 
    Υπουργικής Απόφασης προστίθεται νέα παράγραφος 4, της ήδη υπαρχούσης 
    αριθμουμένης σε 5, ως εξής: 
 
      Εάν από την λειτουργία της τουριστικής εγκατάστασης της κατηγορίας 
    αυτής προκύπτει, ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, με όμοια 
    απόφαση επιβάλλονται πρόσθετοι όροι. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                Αρθρο 3 
 
      Οι πίνακες 2 και 3 του άρθρου 16 της υπ'αρ.69269/5387/90 Κοινής 
    Υπουργικής Απόφασης εξειδικεύονται αντίστοιχα όσον αφορά έργα και 
    δραστηριότητες του τουριστικού τομέα ανάλογα με την κατηγορία, το 
    μέγεθος και το στάδιο έγκρισης του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα 
    με τα περιεχόμενα των πινάκων 2α, 3α και 3β που προσαρτώνται και 
    αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
                                Αρθρο 4 
 
      Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 
    Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
                      Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1994 
 
                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
                        ΧΟΡΟΤΑΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
             ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
             Δ. ΛΙΒΑΝΟΣ                 Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
 
                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
                           ΠΙΝΑΚΑΣ 2α 
 
      Εξειδίκευση του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( 
    Μ.Π.Ε ) προκειμένου για: 
 
      - Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 
    300 κλινών και οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις των 300 ατόμων 
    αντίστοιχα σε περιοχές εκτός σχεδιων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών. 



 
      -Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 
    1.000 κλινών εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών άνω των 20000 κατοίκων και 
    500 κλινών αντίστοιχα εντός ορίων πόλεων ή οικισμών κάτω των 20000 
    Κατοίκων. 
 
      - Νέα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή επεκτάσεις αυτών σε οικισμούς 
    που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί καθώς και σε τμήματα πόλεων, 
    που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά κέντρα. 
 
      - Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. 
 
      ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
      1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
 
      Επωνυμία, είδος τουριστικού έργου, μέγεθος - δυναμικότητα, διεύθυνση 
    έδρας, τηλέφωνο έδρας, αρμόδιοι για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο 
    της μελέτης, φορέας υλοποίησης. Εκταση, θέση, διοικητική υπαγωγή και 
    όρια του χώρου επέμβασης. 
 
      - Χαρακτηρισμός ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χρήση και μορφή γης του 
    γηπέδου. 
 
      - Χάρτης προσανατολισμού 1:200.000 σε μέγεθος σελίδας, με τη θέση του 
    χώρου επέμβασης. 
 
      2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
      - Περιγραφή και διανομή των εγκαταστάσεων. Στοιχεία για την 
    χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Τύπος, μέγεθος, μέγιστος αριθμός κλινών, 
    μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων, τρόπος λειτουργίας της 
    εγκατάστασης, συνοπτική περιγραφή των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς 
    και των μέτρων και όρων αντιμετώπισής των. 
 
      3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
 
      3.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του γηπέδου - Χρήση - 
    μορφή γης ( γεωργική έκταση - βοσκότοπος, δάσος - δασική έκταση - αγρός 
    κτλ). 
 
      - Υπάρχουσες εγκαταστάσεις (κτίσματα, πηγάδια, γεωτρήσεις, δίκτυα 
    υποδομής, κ.τ.λ). 
 
      Τα προαναφερόμενα απεικονίζονται σε χάρτη 1:5000. 
 
      3.2. Περιγραφή των υφιστάμενων χρήσεων γης της ευρύτερης του γηπέδου 
    περιοχής σε ακτίνα 1km περίπου από τα όρια του γηπέδου επέμβασης 
    (δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, οικισμοί, δρόμοι, 
    βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, 
    προστατευόμενες φυσικές περιοχές κλπ.) και εντοπισμός των αξόνων 
    (δρόμων) προσπέλασης προς το χώρο επέμβασης (υπάρχοντες με το 
    χαρακτηρισμό της κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι). 
 
      Σε περίπτωση εγκαταστάσεων σε παραθαλάσσια γήπεδα να σημειώνονται 
    σε χάρτη οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας. 
 
      Τα προαναφερόμενα στοιχεία θα απεικονίζονται σε χάρτη κατάλληλης 
    κλίμακας. 
 
      3.3. Θα γίνεται αναφορά στις θεσμικές ή λοιπές ρυθμίσεις που διέπουν 
    όλη ή μέρος της περιοχής (ΖΟΕ, ΒΙΠΕ, ΓΠΣ, κλπ.). 
 



      3.4. Να διερευνηθεί και να αναφερθεί τυχόν χαρακτηρισμός της περιοχής 
    επέμβασης ή μέρος αυτής σαν προστατευτέα περιοχή με Π.Δ. σύμφωνα με το 
    άρθρο 21 του Ν. 1650/86 ή βάση άλλης νομοθετικής ρύθμισης ή διεθνούς 
    συνθήκης. 
 
      3.5. Περιγραφή υφιστάμενων έργων της περιοχής (εγκαταστάσεις 
    διαμορφωμένοι χώροι κ.τ.λ), καθώς και έργα υποδομής (δρόμοι, λιμάνια, 
    αεροδρόμια κλπ.) στο γήπεδο και στην ευρύτερη περιοχή. 
 
      4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
      4.1. Συνοπτική περιγραφή των υφιστάμενων πηγών ρύπανσης και 
    εκτίμησης της κατάστασής του περιβάλλοντος. 
 
      4.2. Συνοπτική περιγραφή του ανάγλυφου της περιοχής και της 
    μορφολογίας του εδάφους (τύπος, βάθος, ΡΗ), κλίσεις εδάφους. 
 
      4.3. Συνοπτική περιγραφή των υδρολογικών συνθηκών, υδάτινοι 
    σχηματισμοί (αναφέρονται πηγές, ρέμματα, αρδευτικά ή αποστραγγιστικά 
    έργα, λίμνες όχθες, παραλίες, υγρότοποι κλπ). 
 
      4.4. Συνοπτική περιγραφή των γεωλογικών συνθηκών της περιοχής. 
 
      4.5. Περιγραφή των κλιματολογικών στοιχείων - στοιχείων ατμόσφαιρας 
    κ.λπ. 
 
      Παρέχονται τα κλιματολογικά στοιχεία από τον πλησιέστερο 
    μετεωρολογικό σταθμό για ό,τι αφορά θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, άνεμος. 
 
      5. ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ 
 
      5.1. Χλωρίδα 
 
      Περιγράφονται οι υφιστάμενες φυτοκοινωνικές ενώσεις καθώς και τα 
    απαντώμενα βλαστητικά είδη, ο βαθμός πυκνότητάς τους και η γενικώτερη 
    κατάστασή τους (ηλικία - υγεία κλπ.). 
 
      Τυχόν ενδημικά είδη θα επισημαίνονται καθώς και τα σημαντικά 
    οικοσυστήματα της περιοχής. 
 
      Τα παραπάνω θα αποδίδονται σε χάρτη κλίμακας 1:5000 
 
      5.2. Πανίδα 
 
      θα γίνεται μια γενική αναφορά στην πανίδα της περιοχής με ειδικότερη 
    μνεία σε τυχόν σπάνια ή προστατευόμενα είδη. 
 
      6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
      6.1. Περιγραφή των φάσεων κατασκευής και ειδικά όσον αφορά τις 
    επεμβάσεις στο περιβάλλον (π.χ. προσωρινές επιχωματώσεις, προσπέλαση, 
    δάπεδα εργασίας) και γενικά είδη και προϊόντα όκλησης (π.χ. απόβλητα, 
    απορρίμματα, θόρυβος κ.λπ.). 
 
      6.2. Περιγραφή και διανομή των εγκαταστάσεων 
 
      - Πλήρη στοιχεία για την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων στο γήπεδο, 
    περιγραφή και σχέδια για τις επί μέρους εγκαταστάσεις (στεγασμένες ή 
    ελεύθερες) καθώς και άλλους ανοικτούς χώρους άθλησης ή αναψυχής με την 
    επιφάνεια που καταλαμβάνουν. 
 
      - Χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων (τρόπος λειτουργίας, μέγιστος 
    αριθμός κλινών, μέγιστος αριθμός εξυπηρετούμενων ατόμων, τύπος, 



    μέγεθος). 
 
      - Μεγέθη/επιτρεπόμενη κάλυψη, επιτρεπόμενη δόμηση, επιτρεπόμενη 
    πυκνότητα υλικών /στρέμμα, πραγματική κάλυψη. 
 
      - Σχέδιο που θα σημειώνονται: 
 
      α) γενική διάταξη των κτισμάτων σε κλίμακες 1:500 ή 1:400 ή 1:200 
    (ανάλογα με την έκταση του γηπέδου). 
 
      β) Τα σημεία εκπομπής αερίων, υγρών, στερεών αποβλήτων και θορύβου 
    της εγκατάστασης προς οποιοδήποτε αποδέκτη. 
 
      6.3. Χρήση νερού και ενέργειας 
 
      α) Συνοπτική περιγραφή του τρόπου ύδρευσης της εγκατάστασης (πηγή και 
    σημεία) υδροληψίας, απαιτούμενες παροχές, σύστημα ύδρευσης. 
 
      β) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις για τον τρόπο ύδρευσης της 
    εγκατάστασης. 
 
      γ) Γενικά στοιχεία νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων (είδος 
    και ποσότητα). 
 
      6.4. Επιπτώσεις 
 
      6.4.1 Μεταβολές στην γεωμορφολογία και τυχόν μόνιμες αλλοιώσεις 
    (κλίσεων κ.λ.π.). 
 
      6.4.2 Επιπτώσεις στη βλάστηση (ποσότητα βλάστησης που απομακρύνεται, 
    έκταση εκχέρσωσης, ποσοστό μεταβολής στην υφιστάμενη χρήση γης). 
 
      6.4.3 Επιπτώσεις στην πανίδα θα γίνεται εκτίμηση της επίπτωσης του 
    εργου στην πανίδα δηλ. μείωση ή περιορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων, 
    καταστροφή χώρου περάσματος αποδημητικών ή καταστροφή υδρόβιας πανίδας. 
 
      6.4.4 Επιπτώσεις στην φυσιογνωμία της περιοχής 
 
      - Επιπτώσεις θετικές ή αρνητικές στην κοινωνική και αναπτυξιακή 
    φυσιογνωμία της περιοχής (π.χ. θέσεις εργασίας, έργα υποδομής). 
 
      - Επίπτωση αισθητική της επέμβασης (θετική ή αρνητική) στον άμεσο και 
    ευρύτερο χώρο. 
 
      Η αισθητική επίπτωση μπορεί να οφείλεται σε διακοπή της συνέχειας του 
    τοπίου, σε κατασκευές εκτός κλίμακος, χρωματισμούς κ.τ.λ.).. 
 
      6.5 Απόβλητα 
 
      6.5.1. Αέρια Απόβλητα: 
 
      Στοιχεία που αφορούν τις πηγές, την ποσότητα και την ποιότητα των 
    αερίων αποβλήτων της εγκατάστασης πριν από τυχόν επεξεργασία τους. 
 
      (π.χ. Γεννήτριες, εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, μαγειρείο, 
    κλειστοί χώροι στάθμευσης οχημάτων, καύση απορριμμάτων κ.λ.π.). 
 
      6.5.2. Υγρά απόβλητα 
 
      - Ποσότητες νερού που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση με αναλυτική 
    περιγραφή των χρήσεων και των αναγκαίων ποσοτήτων νερού χωριστά για 
    κάθε Τμήμα της εγκατάστασης (πισίνες, δωμάτια, κοινόχρηστοι χώροι 
    κ.λ.π), καθώς επίσης και ποσότητες των παραγομένων αποβλήτων. 



 
      - Στοιχεία υγρών αποβλήτων χωριστά για κάθε τμήμα της εγκατάστασης 
    πριν από τυχόν επεξεργασία (ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία). 
     
      Ονομαστικά, ο πρώτος, ο ενδιάμεσος και ο τελικός αποδέκτης κάθε 
    εκβολής υγρών αποβλήτων και επισήμανση στο χάρτη της παρ. 10. 
     
      - Πραγματοποιούμενες ή προβλεπόμενες χρήσεις νερού των διαφόρων 
    αποδεκτών. 
     
      6.5.3. Στερεά απόβλητα - ιλύες - απορρίμματα 
     
      - Τύποι, ποιότητα και ποσότητες στερεών αποβλήτων, ιλύων και 
    απορριμμάτων από την εγκατάσταση. 
     
      - Απόδοση στο χάρτη της παρ 10 των θέσεων απόρριψης των στερεών 
    αποβλήτων. 
     
      6.5.4. θόρυβος 
     
      - Αναμενόμενα επίπεδα θορύβου κατά τη λειτουργία (κανονική και 
    εντατική, ημέρα και νύκτα) της εγκατάστασης σε πιθανά σημεία εκπομπών 
    θορύβου (π.χ. αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαεριστήρας 
    βιολογικός καθαρισμός, δισκοθήκη, ταβέρνα, νυκτερινό κέντρο. 
    διασκέδασης). 
     
      - Δευτερογενείς αιτίες αύξησης του θορύβου (π.χ. κίνηση οχημάτων 
    κλπ). 
 
      7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
      Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται να ληφθούν για την πρόληψη  
    εξάλειψη τυχόν σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
 
      7.1. Σύνθεση αποκατάσταση 
 
      7.1.1. Εναλλακτικές λύσεις που τυχόν μελετήθηκαν και αιτιολόγηση της 
    λύσης που τελικά προτιμήθηκε. 
 
      7.1.2. Αποκατάσταση και διαμόρφωση αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες ή 
    προσωρινές επεμβάσεις (προσαρμογή στις τοπιολογικές και οικολογικές 
    συνθήκες, και περιγραφή). 
 
      7.1.3 Φυτεύσεις 
 
      Περιγραφή του σχεδιασμού, της μεθόδου των φυτεύσεων και κατάλογος των 
    επιλεκτικά προτεινόμενων φυτικών ειδών για φύτευση. 
 
      Σκοποί των φυτεύσεων και τρόποι κάλυψης φυτευτικού και άλλου υλικού. 
 
      7.1.4 Λειτουργική σύνδεση με τον ευρύτερο χώρο. Περιγραφή τυχόν 
    αναγκαίων έργων και εργασιών προς τον σκοπό αυτό. 
 
      7.1.5. Συντήρηση αποκατασταθέντων χώρων. Κύρια αφορά τις φυτεύσεις 
    και τις διαμορφώσεις χώρων (άρδευση, λίπανση, συμπλήρωση, κλάδεμα, 
    περίφραξη κ.τ.λ.). 
 
      7.1.6. Μέτρα προστασίας (αντιπυρική προστασία, ζώνες ομβροδεξαμενών 
    κτλ.). 
 
      7.1.7. Αέρια απόβλητα 
 
      - Μέτρα προστασίας (είδη συστημάτων αντιρρύπανσης και ακριβής θέση 



    τους). 
 
      - Απόδοση των μέτρων προστασίας και 
 
      - Τεχνική περιγραφή των μέτρων προστασίας. 
 
      7.1.8. Υγρά απόβλητα 
 
      - Μέτρα προστασίας (είδη συστημάτων αντιρρύπανσης και ακριβής θέση 
    τους). 
 
      - Αποδόσεις των μέτρων ελέγχου και παράμετροι ποιότητας των υγρών 
    αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους (ποιότητα και ποσότητες εκφρασμένες 
    σε κατάλληλες μονάδες m3/h/mg/1 κ.λπ.). 
 
      - Πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αντιρρύπανσης με τους 
    αντίστοιχους μαθηματικούς υπολογισμούς. 
 
      7.1.9. Στερεά απόβλητα - Ιλύες - Απορρίμματα 
 
      - Μέτρα προστασίας 
 
      - Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους 
 
      - Εφικτές εναλλακτικές λύσεις διάθεσής τους 
 
      - Χαρακτηριστικά διάθεσης (τρόπος μεταφοράς, θέση διάθεσης ή 
    ανακύκλωσης) για κάθε λύση. 
 
      Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη βιολογική ιλύ που προέρχεται 
    από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων. 
 
      7.1.10. θόρυβος 
 
      - Μέτρα προστασίας ανά πηγή θορύβου (τεχνική περιγραφή) 
 
      - Αποδόσεις των μέτρων προστασίας 
 
      - Υπολογισμένη στάθμη θορύβου σε χαρακτηριστικά σημεία της 
    εγκατάστασης (όρια οικοπέδου) μετά την κατασκευή των μέτρων προστασίας. 
 
      7.2. Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης 
 
      Αναφορά στον χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών και στην 
    τμηματική χρονική προτεινόμενη αποκατάσταση του χώρου επέμβασης. 
 
      7.3. Προϋπολογισμός αποκατάστασης και κόστος συντήρησης. 
 
      Αφορά κύρια διαμόρφωση χώρων, φυτεύσεις και το κόστος συντήρησης των 
    φυτεύσεων. 
 
      8. Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι. 
 
      Επιγραμματική αναφορά στους προτεινόμενους περιβαλλοντικούς όρους. 
 
      9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 
 
      Στην περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν συστήματα 
    αντιρρύπανσης δίνονται οι οδηγίες και τα χαρακτηριστικά καλής 
    λειτουργίας τους. 
     
      10. ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 



     
      Συμπλήρωση ειδικών εντύπων και προσκόμιση κάθε άλλου στοιχείου, που ο 
    μελετητής κρίνει αναγκαίο για την κατανόηση της επέμβασης και 
    αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 
     
      11 Παρουσίαση 
     
      1.1. Χάρτες 
     
      11.1.α Χάρτης προσανατολισμού σε κλίμακα 1:200.000 σε μέγεθος σελίδας 
    με το χώρο επέμβασης και υπόμνημα για πόλεις, οικισμούς, δρόμους, 
    χώρους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κ.λ.π. 
     
      11.1 β. Χάρτης 1:5000 
     
      Συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή σε 
    ακτίνα τουλάχιστον 1000 μέτρων γύρω από τον χώρο επέμβασης (δασικές 
    εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, οικισμοί, δρόμοι, 
    βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, 
    προστατευόμενες περιοχές κ.λ.π) και συντονισμός των αξόνων (δρόμων) 
    προσπέλασης προς το χώρο επέμβασης (υπάρχοντες με το χαρακτηρισμό της 
    κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι). 
     
      Σε περίπτωση εγκαταστάσεων σε παραθαλάσσιες εκτάσεις να σημειώνονται 
    και οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας. 
     
      11.1 γ. Τοπογραφικός χάρτης με υψομετρικές καμπύλες στον οποίο θα 
    φαίνονται τα όρια του χώρου επέμβασης. 
     
      Η κλίμακα του χάρτη θα είναι ανάλογη με την έκταση όπως παρακάτω: 
 
      'Εκταση μικρότερη των 50 στρεμμ. κλίμακα 1:200 
 
      'Εκταση μέχρι 50 στρέμματα κλίμακα 1:5Ν 
 
      'Εκταση από 51 στρέμματα μέχρι 100 στρεμ. κλιμ. 1:1000 
 
      'Εκταση από 101 στρέμματα μέχρι 500 στρεμ. κλιμ. 1:2000 
 
      'Εκταση από 501 στρέμματα μέχρι 1000 στρεμ. κλιμ. 1:5000 
 
      'Εκταση από 1001 στρέμματα και άνω κλιμ. 1:10000 
 
      Επί του τοπογραφικού θα αναγράφονται οι ισχύοντες όροι δόμησης οι 
    οποίοι θα έχουν την θεώρηση του αρμόδιου Πολεοδομικού γραφείου και θα 
    φαίνεται η γενική διάταξη των κτιρίων της Μονάδας και των εν γένει 
    διαμορφώσεων τού ελεύθερου χώρου. 
  
      11.1δ. Χάρτης κλίσεων σε κλίμακα αντίστοιχη του τοπογραφικού. 
     
      Για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων ορεινών καταφυγίων, χιονοδρομικών 
    κέντρων κλπ., οι κατηγορίες κλίσεων θα είναι 0-10, 11-20, 21-30, 31-50, 
    51-60, 61 -80, 80 και άνω. 
     
      11.1 ε. Απόδοση σε χάρτη 1/25000 έως 1/50000 των θέσεων απόρριψης των 
    στερεών αποβλήτων με αντίστοιχη θεώρηση του Δήμου ή της Κοινότητας στα 
    διοικητικά όρια του οποίου ανήκουν οι συγκεκριμένες θέσεις (βλέπε 
    παρ.10.2δ) 
 
      11.1 στ. Χάρτης 1:25000 οδοιπορικό 
 
      11.2 . Εγκρίσεις-βεβαιώσεις 
 



      11.2α. Προέγκριση χωροθέτησης (όπου απαιτείται). 
 
      11.2β. Οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ για τα 
    νομίμως λειτουργούντα ξενοδοχειακό καταλύματα και λοιπές τουριστικές 
    εγκαταστάσεις. 
 
      11.2γ. Χαρακτηρισμός έκτασης από δασική υπηρεσία (Ν.998/79) 
 
      11.2δ. Χαρακτηρισμός έκτασης απο Νομαρχιακές Επιτροπές Χωροταξίας 
    Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας (Ν.Ε.ΧΩ.Π.) σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 
    71966/ 8.4.93...έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
      11.2ε. Χαρακτηρισμός οδού προσπέλασης από Δήμο ή 
   Κοινότητα και βεβαίωση για το πλάτος αυτής. 
 
      1 1.2στ. Βεβαίωση υδροδότησης από Δήμο ή Κοινότητα για τις ποσότητες 
    νερού όπως αυτές περιγράφονται στις προδιαγραφές του ΕΟΤ ΦΕΚ 557/Β/87. 
 
      Σε περίπτωση γεώτρησης απαιτείται έγκριση της αρμόδιας αρχής, ότι 
    επιτρέπεται να γινει γεώτρηση για τουριστική χρήση ή ότι επιτρέπεται να 
    χρησιμοποιηθεί το νερό υφιστάμενης γεώτρησης ή παλαιού πηγαδιού για 
    τουριστική χρήση. 
 
      11.2ζ. Βεβαίωση, έγκριση του αρμόδιου δήμου ή της Κοινότητας επί του 
    χάρτου 1:25000 - 1:50000 για τη θέση απόρριψης των στερεών αποβλήτων. 
 
      11.2η. Βεβαίωση του αρμοδίου Πολεοδομικού γραφείου για τους ισχύοντες 
    όρους δόμησης επί του τοπογραφικού χάρτη της παρ.10.1γ. 
 
      11 .2θ. Βεβαίωση αρχαιολογικής υπηρεσίας. 
 
      11.2ι. Καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας (θα προσκομισθεί το ΦΕΚ στο 
    οποίο έχει δημοσιευθεί ο καθορισμός ή η τελική απόφαση της Νομαρχιακής 
    Επιτροπής). 
 
      11.3. Φωτογραφίες (έγχρωμες) της περιοχής επέμβασης και του ευρύτερου 
    χώρου. 
 
      12. Οι προδιαγραφές του παρόντος πίνακα ισχύουν και κατά το στάδιο 
    της προέγκρισης χωροθέτησης του άρθρου 8 της ΚΥΑ 11 69269/5387/24.1 
    0.90 (ΦΕΚ 678/Β/90), τα δε απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 2 
    του άρθρου αυτού δικαιολογητικά προσαρμόζονται στις κατά τα ανωτέρω 
    προδιαγραφές. 
 
      13. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ 
    69269/5387/24.10.90 (ΦΕΚ 678). 
 
                               ΠΙΝΑΚΑΣ 3α 
 
      Εξειδίκευση περιεχομένου Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) 
    προκειμένου για: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας μικρότερης 
    των 300 κλινών και οργανωμένες τουρ. κατασκηνώσεις μικρότερες των 300 
    ατόμων σε περιοχές εκτός σχεδιων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών. 
 
      ΓΕΝΙΚΑ 
 
      α)  ονομασία και είδος του τουριστικού έργου 
 
      - Χαρακτηρισμός, ονομασία της τουριστικής εγκατάστασης, μέγεθος 
    (δυναμικότητα), διεύθυνση έδρας, μορφή συγκροτήματος, κατηγορία. 
 
      β) Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου 
 



      - 'Εκταση γηπέδου, θέση, διοικητική υπαγωγή και όρια του χώρου 
    επέμβασης, υψομετρικές καμπύλες γηπέδου, τοπογραφικός χάρτης στον οποίο 
    θα αποδίδονται τα ανωτέρω κλίμακας 1:1000 έως 1:200. 
 
      - Περιγραφή και συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις στην ευρύτερη 
    περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 1000 μέτρα γύρω από το χώρο επέμβασης 
    π.χ. δασικές εκτάσεις, γεωργικές, αρδευόμενες, βιομηχανικές περιοχές, 
    αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες φυσικές 
    περιοχές, υπάρχον και προτεινόμενο οδικό δίκτυο, άλλες υφιστάμενες 
    χρήσεις. 
 
      Τα ανωτέρω θα αποδίδονται και σε χάρτη χρήσεων γής 1:5000. 
 
      - Περιγραφή παραλίας - αξιολόγηση για παραθαλάσσιες εκτάσεις και 
    καθορισμός οικοδομικής γραμμής προς την θάλασσα από το αρμόδιο 
    Πολεοδομικό γραφείο. 
 
      - Περιγραφή των δικτύων υποδομής - ύδρευσης, αποχέτευσης, οδικό 
    δίκτυο, ΟΤΕ, ΔΕΗ. 
 
      - Φωτογραφίες γηπέδου και ευρύτερης περιοχής. 
 
      Οι χάρτες και οι φωτογραφίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
    απαιτούνται μόνο κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 
 
      Κατά τη διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης απαιτούνται οι χάρτες (με 
    τις κατάλληλες απεικονίσεις) και φωτογραφίες που αναφέρονται στα 
    "απαιτούμενα δικαιολογητικά" για την προέγκριση χωροθέτησης. 
 
      
 
      γ) Ονομα - Δ/νση Αρμόδιου 
 
      - Αρμόδιοι για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης και του 
    φορέα υλοποίησης της δραστηριότητας (πλήρη στοιχεία, διεύθυνση). 
 
      δ) Σύντομη περιγραφή του έργου 
 
      - Περιγραφή και διανομή των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας. 
 
      Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτείται 
    αναλυτικώτερη περιγραφή και κατόψεις για τις επι μέρους εγκαταστάσεις 
    (στεγασμένες ή ελεύθερες) καθώς και αλλους ανοικτούς χώρους άθλησης ή 
    αναψυχής με τις επιφάνειες που θα καταλαμβάνουν. 
 
      Τα ανωτέρω θα απεικονίζονται στο χάρτη του γηπέδου της β' παραγράφου 
    του παρόντος παραρτήματος. 
 
      - Χρήσεις της τουριστικής εγκατάστασης (τύπος, μέγεθος, αριθμός, 
    τρόπος λειτουργίας - εποχιακή ή διαρκής - μέγιστος αριθμός 
    εξυπηρετούμενων ατόμων, μέγιστος αριθμός κλινών. 
 
      - Περιγραφή της μεθόδου επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και 
    απορριμμάτων. 
 
      ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
      1. 'Εδαφος: Σύντομη περιγραφή 
      των τοπογραφικών συνθηκών 
      (ανάγλυφο, υψόμετρο, κλίσεις, 
      έδαφος - τύπος εδάφους). 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκα- 
      λέσει: 



                                            ΝΑΙ    ΙΣΩΣ    ΟΧΙ 
 
      α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή 
      αλλαγές στην γεωλογική διάταξη 
      των πετρωμάτων.                       ΝΑΙ    ΙΣΩΣ    ΟΧΙ 
 
      β) διασπάσεις, μετατοπίσεις, συ- 
      μπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επι- 
      φανειακού στρώματος του εδά- 
      φους:                               -      -      - 
 
      γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα 
      ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επι- 
      φάνειας του εδάφους:                -      -      - 
 
  δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλ- 
  λαγή οποιαδήποτε μοναδικού γεω- 
  λογικου ή φυσικου χαρακτηριστικού       ΝΑΙ      ΙΣΩΣ     ΟΧΙ 
 
  ε) οποιαδήποτε αύξηση της διάβρω- 
  σης του εδάφους από τον άνεμο ή 
  το νερό, επί τόπου ή μακράν του τό- 
  που αυτού:                             -      -      - 
 
  στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διά- 
  βρωση της αμμου των ακτών ή αλλα- 
  γές στη δημιουργία λάσπης, στην 
  εναπόθεση ή διάβρωση που μπο- 
  ρούν να αλλάξουν την κοίτη ενός 
  ποταμού ή ρυακιου ή τον πυθμένα 
  της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλ- 
  που, αρμισκου ή λίμνης:                -      -      - 
 
  
 ζ) κινδυνο έκθεσης ανθρώπων ή πε- 
  ριουσιών σε γεωλογικές καταστρο- 
  φές όπως σεισμοί, κατολισθήσεις 
  εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή πα- 
  ρόμοιες καταστροφές: 
 
  2. Αέρας: Κλίμα (περιγραφή κλιμα- 
    τολογικών συνθηκών). 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
  α) σημαντικές εκπομπές στην ατμό- 
  σφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας 
  της ατμόσφαιρας:                          -     -     - 
 
  β) δυσάρεστες οσμές: 
 
  γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, 
  της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή 
  οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε 
  τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση.          -     -     - 
 
      3. Νερά: Περιγραφή υδρολογικών συνθηκών: 
 
  - πηγές, ρεύματα, αρδευτικά ή απο- 
  στραγγιστικά έργα, λίμνες, όχθες 
  παραλίας, υγρότοπος 
 
  - ποσότητες επεξεργασμένων 



  υγρών αποβλήτων. 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
  α) αλλαγές στα ρεύματα, ή αλλαγές 
  στην πορεία ή κατεύθυνση των κινή- 
  σεων των πάσης φύσεως επιφα- 
  νειακών υγρών.                           -       -      - 
 
  β) αλλαγές στο ρυθμό οπορρόφη- 
  σης στις οδούς αποστράγγισης, ή 
  στο ρυθμό και την ποσότητα από- 
  πλυσης του εδάφους:                      -       -      - 
 
  γ) μεταβολές στην πορεία ροής των 
  νερών από πλημμύρες:                     -       -      - 
 
  δ) αλλαγές στην ποσότητα του επι- 
  φανειακού νερού σε οποιονδήποτε 
  υδάτινο όγκο:                             -       -      - 
 
  ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε 
  επιφανειακά ή υπόγεια νερά με με- 
  ταβολή της ποιότητάς των:                 -       -      - 
 
  στ) μεταβολή στην κατεύθυνση ή 
  στην παροχή των:                          -       -      - 
 
                                           ΝΑΙ    ΙΣΩΣ     ΟΧΙ 
 
     ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπο- 
     γείων υδάτων είτε δι' απευθειας 
     προσθήκης νερού ή απόληψης ου- 
     τού, είτε δια παρεμποδίσεως ενός 
     υπογείου τροφοδότη των υδάτων 
     αυτών σε τομές ή ανοσκαφές:           -      -       - 
 
     η) σημαντική μείωση της ποσότητος 
     του νερού που θα ήταν κατά τα άλλα 
     διαθέσιμο για το κοινό:               -      -       - 
 
     θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή πε- 
     ριουσιών σε καταστροφές από νερό, 
     όπως πλημμύρες ή παλιρροιακά κύ- 
     ματα:                                 -       -       - 
 
      4. Χλωρίδα: Συνοπτική περιγραφή 
      των υφιστάμενων φυτοκοινωνι- 
      κών ενώσεων, των βλαστητικών 
      ειδών, τον βαθμό πυκνότητάς 
      των, ανοφορά σπάνιων ή υπο 
      εξαφάνιση ειδών φυτών, αγροτι- 
      κές καλλιέργειες. 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 
 
     α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή 
     στο βαθμό οποιωνδήποτε ειδών φυ- 
     τών (περιλαμβανομένων και δέν- 
     δρων, θάμνων κλπ):                     -       -      - 
 
     β) μείωση του αριθμού οποιωνδή- 
     ποτε μοναδικών σπανίων ή υπο εξα- 



     φάνιση ειδών φυτών:                    -       -      - 
 
     γ) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε 
     κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 
     φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρ- 
     χόντων ειδών:                          -       -      - 
 
     δ) μείωση της έκτασης οποιασδή- 
     ποτε αγροτικής καλλιέργειας:           -       -      - 
 
     5. Πανίδα: Γενική αναφορά στην 
     πανίδα της περιοχής με ειδικό- 
     τερη μνεία σε τυχόν σπάνια ή 
     προστατευόμενα είδη. Το προ- 
     τεινόμενο έργο θα προκαλέσει:          -        -      - 
 
     α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή 
     στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών 
     ζώων (πτηνών, ζώων, περιλαμβανο- 
     μένων των ερπετών, ψαριών και θα- 
     λασσινών, βενθικών οργανισμών ή 
     εντομων);                               -       -       - 
 
     β) μείωση του οριθμού οποιωνδή- 
     ποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξα- 
     φάνιση ειδών ζώων;                      -       -       - 
 
     γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κά- 
     ποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 
     αποδημίας ή των μετακινήσεων των 
     ζώων;                                    -      -        - 
 
     δ) χειροτέρευση του φυσικού περι- 
     βάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών 
     ή άγριων ζώων;                           -       -       - 
 
     6. θόρυβος: Αναφορά των εγκατα- 
     στάσεων και λειτουργιών της μο- 
     νάδας (βιολογικός καθαρισμός, 
     αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) που 
     προκαλούν θόρυβο. 
     Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θο- 
     ρύβου 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
     α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης 
     του θορύβου                           ΝΑΙ    ΙΣΩΣ     ΟΧΙ 
 
     β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή 
     στάθμη θορύβου:                        -      -      - 
 
     7. Χρήσεις γης: Το προτεινόμενο 
        έργο θα προκαλέσει σημαντική 
        μεταβολή της παρούσας ή της 
        προγραμματισμένης για το μέλ- 
        λον χρήσης γης;                     -      -       - 
 
      8. Φυσικοί Πόροι: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
     α) αύξηση του ρυθμού χρήσης/ 
     αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού 
     πόρου;                                 -      -        - 



 
     β) σημαντική εξάντληση οποιουδή- 
     ποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πό- 
     ρου;                                   -       -       - 
 
      9. Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων: 
 
      Το προτεινόμενο έργο ενέχει: 
 
     -κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επι- 
     κίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομέ- 
     νων, εκτός των άλλων, και πετρε- 
     λαίου, εντομοκτόνων, χημ. ουσιών ή 
     ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχή- 
     ματος ή ανώμαλων συνθηκών;              -       -       - 
 
      10. Πληθυσμός: 
 
     Συνοπτική περιγραφή του ανθρώπι- 
     νου πληθυσμού στην άμεση και ευ- 
     ρύτερη του τουριστικού εργου πε- 
     ριοχή (πυκνότητα, ασχολίες, κοινω- 
     νική οικονομική κατάσταση). 
 
     Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει 
     την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνό- 
     τητα ή ρυθμό αύξησης του ονθρώπι- 
     νου πληθυσμού της περιοχής Ιδρυ- 
     σης του έργου;                            -      -      - 
 
      11. Κατοικία: 
 
     Το προτεινόμενο έργο θα επηρεά- 
     σει την υπάρχουσα κατοικία ή θα δη- 
     μιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη 
     κατοικία στην περιοχή ιδρυσης του 
     εργου;                                    -      -       - 
 
      12. Μεταφορές/κυκλοφορία: 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
      
     α) δημιουργία σημαντικής επιπρό- 
     σθετης κινηοης τροχοφόρων;                -       -      - 
 
     β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέ- 
     σεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για 
     νέες θέσεις στάθμευσης;                   -       -      - 
 
     γ) σημαντική επίδραση στα υπάρχο- 
     ντα συστήματα συγκοινωνίας;               -       -      - 
 
     δ) μεταβολές στους σημερινούς 
      τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης αν- 
      θρώπων και/ή αγαθών;                     ΝΑΙ     ΙΣΩΣ    ΟΧΙ 
 
      ε) μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηρο- 
      δρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κί- 
      νηση;                                     -      -      - 
 
      στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κιν- 
      δύνων;                                    -      -      - 



 
      13. Ενέργεια: 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
      α) χρήση σημαντικών ποσοτήτων 
      καυσίμων ή ενέργειας;                     -      -      - 
 
      β) σημαντική αύξηση της ζήτησης 
      των υπορχουσών πηγών ενέργειας ή 
      απαίτηση για δημιουργία νέων πη- 
      γών ενεργείας                             -       -      - 
 
      14. Κοινή ωφέλεια: 
 
      Σύντομη περιγραφή των προτεινό- 
      μενων δικτύων υποδομής (ηλεκτρι- 
      σμού, οδικού, ύδρευσης, βιολογικός 
      καθαρισμός, δεξαμενές) 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα συντελέ- 
      σει στην ανάγκη για σημαντικές αλ- 
      λαγές στους εξής τομείς κοινής 
      ωφέλειας;                                 -        -      - 
 
      α) ηλεκτρισμό;                            -        -      - 
 
      β) συστήματα επικοινωνιών;                -        -      - 
 
      γ) ύδρευση;                               -        -      - 
                    
      δ) υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους;         -        -      - 
 
      ε) αποχέτευση νερού βρόχινου;             -        -      - 
 
      στ) στερεά απόβλητα και διάθεση 
      αυτών;                                    -        -      - 
 
      15. Ανθρώπινη υγεία: 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
       
 
 
 
     α) δημιουργία οποιουδήποτε κινδύ- 
      νου ή πιθανότητας κινδύνου για 
      βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη 
      συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής 
      υγείας);                                   -        -      - 
 
      β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς 
      κινδύνους βλάβης της υγείας τους;          -        -      - 
 
      16. Αισθητική: 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέ- 
      σει παρεμπόδιση οποιασδήποτε 
      θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε 
      κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δη- 
      μιουργία ενός μη αποδεκτού αισθη- 
      τικά τοπίου προσιτού στην κοινή 



      θέα;                                        -       -       - 
 
      17. Αναψυχή: 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα έχει επι- 
      πτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα 
      των υπαρχουσών δυνατοτήτων ανα- 
      ψυχής;                                      -      -       - 
    
       18. Πολιτιστική κληρονομιά 
     Σύντομη περιγραφή αρχαιολογικών 
     χώρων το προτεινόμενο έργο θα κα- 
     ταλήξει σε αλλαγή ή καταστροφή 
     κάποιας αρχαιολογικής περιοχής;            ΝΑΙ    ΙΣΩΣ    ΟΧΙ 
 
      19. Προστατευτέες περιοχές: 
    Να αναφερθεί ο χαρακτηρισμός της 
    περιοχής σε περίπτωση που αυτή 
    προστατεύετοι με τον 1650/86. 
    Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε 
    προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με 
    το άρθρο 21 του Ν. 1650/86;               -      -      - 
 
      20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων; 
 
      Εντοπισμός των οιασδήποτε μορφής επιπτώσεων στο χώρο επέμβασης και 
    στον περιβάλλοντα αυτόν χώρο. Εχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητο 
    να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον; 
 
      Συνοψίζοντας τα ανωτέρω και εντοπίζοντας τις επιπτώσεις που επιφέρει 
    η επέμβαση, περιγράφονται τα ακόλουθα: 
 
      α) Οι πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. είδη και 
    ποσότητες εκπεμπομένων ρύπων, επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής του 
    εργου). Σύντομη αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
 
      β) Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και 
    αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύντομη περιγραφή των 
    μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων 
    στο περιβάλλον. 
 
      γ) Περιγραφή των τυχόν υφισταμένων εναλλακτικών λύσεων. Εξέταση 
    εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής της 
    προτεινόμενης λύσης. Περιγραφή της προτεινόμενης αποκατάστασης και 
    διαμόρφωσης των αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες ή προσωρινές επεμβάσεις 
    φυτεύσεις-σχεδιασμός αντιρρυπαντικών μεθόδων. 
 
      Αντιμετώπιση θορύβου από αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις κλιματισμού, 
    εξαεριστήρες, δισκοθήκη, ταβέρνα, νυκτερινά κέντρο κ.λπ. 
 
      Αντιμετώπιση κυκλοφοριακής φόρτισης και ένταξης στο δομημένο 
    περιβάλλον. 
 
      Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτούνται 
    επιπλέον: 
     
      - Πλήρης τεχνική περιγραφή, σχέδια και υπολογισμοί για τις 
    εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, καθώς και η απόδοση του 
    συστήματος. (Εφόσον δεν αηαιτείται έγκριση μελέτης επεξεργασίας και 
    διάθεσης υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές 
    διατάξεις). 
     
      - Μέθοδος και τρόπος διάθεσης των υγρών αποβλήτων. 



     
      - Τεχνική περιγραφή των μεθόδων μείωσης της στάθμης θορύβου από τις 
    θορυβώδεις εγκαταστασεις και λειτουργίες της μονάδος (π.χ. 
    εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες, 
    εγκαταστάσεις κλιματισμού - χώροι ψυχαγωγίας - χορευτικά κέντρα κ.λπ.). 
     
      Εγκρίσεις-Βεβαιώσεις 
     
      1. Προέγκριση χωροθέτησης, όπου απαιτείται. 
     
      2. Οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ για τα νομίμως 
    λειτουργούντα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. 
 
      3. Χαρακτηρισμός έκτασης από δασική υπηρεσία Ν.998/79. 
 
      4. Χαρακτηρισμός έκτασης από Νομαρχιακές Επιτροπές Χωροταξίας, 
    Περιβάλλοντος Υπουργείου Γεωργίας (Ν.Ε.ΧΩ.Π.) σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 
    71966/8.4.93 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
      5. Χαρακτηρισμός οδού προσπέλασης από Δήμο ή Κοινότητα και βεβαίωση 
    για το πλάτος αυτής. 
 
      6. Βεβαίωση υδροδότησης από Δήμο ή Κοινότητα για τις ποσότητες νερού, 
    όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΟΤ ΦΕΚ 
    557/Β/87. Σε περίπτωση γεώτρησης απαιτείται έγκριση της αρμόδιας αρχής 
    ότι επιτρέπεται να γίνει γεώτρηση για τουριστική χρήση ή ότι 
    επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το νερό υφιστάμενης γεώτρησης ή παλαιού 
    πηγαδιού για τουριστική χρήση. 
 
      7. Βεβαίωση-έγκριση του αρμόδιου Δήμου ή της Κοινότητας επί του 
    χάρτου 1:25000 - 1:50000 για τη θέση απόρριψης των στερών αποβλήτων. 
 
      8. Βεβαίωση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου για τους ισχύοντες 
    όρους δόμησης επί του τοπογραφικού χάρτη της παρ. 10.1γ. 
 
      9. Οι προδιαγραφές του παρόντος πίνακα ισχύουν και κατά το στάδιο της 
    προέγκρισης χωροθέτησης του άρθρου 8 της ΚΥΑ 69269/5387/24.10.90 (ΦΕΚ 
    678/Β/90), τα δε απαιτούμενα κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
    αυτού δικαιολογητικά προσαρμόζονται στις κατά τα ανωτέρω προδιαγραφές. 
 
      10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ 
    69269/5387/24.10.90 (ΦΕΚ 678/Β/90). 
 
      ΙΙ. ΧΑΡΤΕΣ 
 
      1. Χάρτης προσανατολισμού σε κλίμακα 1:200000 σε μέγεθος σελίδας με 
    το χώρο επέμβασης και υπόμνημα για πόλεις, οικισμούς, δρόμους, χώρους 
    με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κ.λπ. 
 
      2. Χάρτης 1/25000 οδοιπορικό. 
 
       
   3. Χάρτης 1:5000 συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην 
    ευρύτερη περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 1000μ. γύρω από το χώρο 
    επέμβασης (δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, δρόμοι, 
    βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις 
    προστατευόμενες περιοχές κ.λπ.) και εντοπισμός των αξόνων (δρόμων) 
    προσπέλασης προς το χώρο επέμβασης (υπάρχουσες με το χαρακτηρισμό της 
    κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι). 
 
      4. Τοπογραφικό 1:200 - 1:500 με υψομετρικές καμπύλες, όπου θα 
    φαίνεται η γενική διάταξη των κτισμάτων και λοιπές διαμορφώσεις του 
    ελεύθερου χώρου. Επί του τοπογραφικού θα αναγράφονται οι ισχύοντες όροι 



    δόμησης, οι οποίοι θα έχουν τη θεώρηση του αρμόδιου πολεοδομικού 
    γραφείου. 
 
                                  ΠΙΝΑΚΑΣ 3β 
 
      Εξειδίκευση περιεχομένου Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) 
    προκειμένου για : Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα δυναμικότητας 
    μικρότερης των 1000 κλινών εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών άνω των 
    20000 κατοίκων και δυναμικότητας μικρότερης των 500 κλινών αντίστοιχα 
    εντός οριων σχεδιων πόλλεων ή οικισμών κάτω των 20000 κατοίκων. 
 
      ΓΕΝΙΚΑ 
 
      α) Ονομασία και είδος του τουριστικού έργου 
 
      - Χαρακτηρισμός, ονομασία της τουριστικής εγκατάστασης, μέγεθος 
    (δυναμικότητα), διεύθυνση έδρας, μορφή συγκροτήματος, κατηγορία. 
 
      β) Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου 
 
      - Εκταση γηπέδου, θέση, διοικητική υπαγωγή και όρια του χώρου 
    επέμβασης, υψομετρικές καμπύλες γηπέδου, τοπογραφικός χάρτης στον οποίο 
    θα αποδίδονται τα ανωτέρω κλίμακας 1:1000 έως 1:200. 
 
      - Περιγραφή και συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις στην ευρύτερη 
    περιοχή σε ακτίνα τουλάχιστον 1000 μέτρα γύρω από το χώρο επέμβασης 
    π.χ. δασικές εκτάσεις, γεωργικές, αρδευόμενες, βιομηχανικές περιοχές, 
    αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις, προστατευόμενες φυσικές 
    περιοχές, υπάρχον και προτεινόμενο οδικό δίκτυο, άλλες υφιστάμενες 
    χρήσεις. 
 
      Τα ανωτέρω θα αποδίδονται και σε χάρτη χρήσεων γής 1:5000. 
 
      - Περιγραφή παραλίας - αξιολόγηση για παραθαλάσσιες εκτάσεις και 
    καθορισμός οικοδομικής γραμμής προς την θάλασσα από το αρμόδιο 
    Πολεοδομικό γραφείο. 
 
      - Περιγραφή των δικτύων υποδομής - ύδρευσης, αποχέτευσης, οδικό 
    δίκτυο, ΟΤΕ, ΔΕΗ. 
 
      - Φωτογραφίες γηπέδου και ευρύτερης περιοχής. 
 
      Οι χάρτες και οι φωτογραφίες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο 
    απαιτούνται μόνο κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 
 
      Κατά τη διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης απαιτούνται οι χάρτες (με 
    τις κατάλληλες απεικονίσεις) και φωτογραφίες που αναφέρονται στα 
    ααπαιτούμενα δικαιολογητικά" για την προέγκριση χωροθέτησης. 
 
      γ) Ονομα - Δ/νση Αρμόδιου 
 
      - Αρμόδιοι για θέματα σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης και του 
    φορέα υλοποίησης της δραστηριότητας (πλήρη στοιχεία, διεύθυνση). 
     
      δ) Σύντομη περιγραφή του έργου 
     
      - Περιγραφή και διανομή των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας. 
     
      Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτείται 
    αναλυτικώτερη περιγραφή και κατόψεις για τις επι μέρους εγκαταστάσεις 
    (στεγασμένες ή ελεύθερες) καθώς και άλλους ανοικτούς χώρους άθλησης ή 
    αναψυχής με τις επιφάνειες που θα καταλαμβάνουν. 
     



      Τα ανωτέρω θα απεικονίζονται στο χάρτη του γηπέδου της β' παραγράφου 
    του παρόντος παραρτήματος. 
     
      - Χρήσεις της τουριστικής εγκατάστασης (τύπος, μέγεθος, αριθμός, 
    τρόπος λειτουργίας - εποχιακή ή διαρκής - μέγιστος αριθμός 
    εξυπηρετούμενων ατόμων, μέγιστος αριθμός κλινών. 
     
      - Περιγραφή της μεθόδου επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και 
    απορριμμάτων. 
     
      ΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
   
     1. Εδαφος: Σύντομη περιγραφή 
     των τοπογραφικών συνθηκών 
     (ανάγλυφο, υψόμετρο, κλίσεις, 
     έδαφος - τύπος εδάφους ). 
     
      Το προτεινόμενο έργο θα προκα- 
      λέσει: 
                                            ΝΑΙ      ΙΣΩΣ     ΟΧΙ 
 
      α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή 
      αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των 
      πετρωμάτων.                           ΝΑΙ      ΙΣΩΣ     ΟΧΙ 
 
      β) διασπάσεις, μετατοπίσεις, συ- 
      μπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επι- 
      φανειακού στρώματος του εδά- 
      φους:                                -         -        - 
 
      γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα 
      ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επι- 
      φάνειας του εδάφους:                 -         -        - 
 
      δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλ- 
      λαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεω- 
      λογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού    -         -        - 
 
      ε) οποιαδήποτε αύξηση της διάβρω- 
      σης του εδάφους από τον άνεμο ή 
      το νερό, επι τόπου ή μακράν του τό- 
      που αυτού:                           -         -         - 
 
      στ) αλλαγές στην εναπόθεοη ή διά- 
      βρωση της άμμου των ακτών ή αλλα- 
      γές στη δημιουργία λάσπης, στην 
      εναπόθεση ή διάβρωση που μπο- 
      ρούν να αλλάξουν την κοίτη ενός 
      ποταμού ή ρυακίου ή τον πυθμένα 
      της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλ- 
      που, αρμίσκου ή λίμνης:                -        -         - 
 
      ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή πε- 
      ριουσιών σε γεωλογικές καταστρο- 
      φές όπως σεισμοί, κατολισθήσεις 
      εδαφών ή λάσπης, κοθιζήσεις ή πα- 
      ρόμοιες καταστροφές: 
 
       2. Αέρας: Κλίμα (περιγραφή κλιμα- 
       τολογικών συνθηκών). 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 



      α) σημαντικές εκπομπές στην ατμό- 
      σφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας 
      της ατμόσφαιρας:                         -         -         - 
 
      β) δυσάρεστες οσμές: 
 
      γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, 
     της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή 
     οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε 
     τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση.         -         -         - 
 
      3. Νερά: Περιγραφή υδρολογικών συνθηκών: 
 
    - πηγές, ρεύματα, αρδευτικά ή απο- 
    στραγγιστικά έργα, λίμνες, όχθες 
    παραλίας, υγρότοπος 
 
      - ποσότητες επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
   α) αλλαγές στα ρεύματα, ή αλλαγές 
   στην πορεία ή κατεύθυνση των κινή- 
   σεων των πάσης φύσεως επιφα- 
   νειακών υγρών.                            -       -        - 
 
   β) αλλαγές στο ρυθμό απορρόφη- 
   σης, στις οδούς αποστράγγισης, ή 
   στρ ρυθμό και την ποσότητα από- 
   πλυσης του εδάφους:                       -       -        - 
 
   γ) μεταβολές στην πορεία ροής των 
   νερών από πλημμύρες:                      -       -        - 
 
      δ) αλλαγές στην ποσότητα του επι- 
      φανειακού νερού σε οποιονδήποτε 
      υδάτινο όγκο:                          ΝΑΙ    ΙΣΩΣ     ΟΧΙ 
 
      ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε 
      επιφανειακά ή υπόγεια νερά με με- 
      ταβολή της ποιότητάς των:             -       -       - 
 
      στ) μεταβολή στην κατεύθυνση ή 
      στην παροχή των:                      -       -       - 
 
      ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπο- 
      γείων υδάτων ειτε δι' απευθείας 
      προσθήκης νερού ή απόληψης αυ- 
      τού, είτε δια παρεμποδίσεως ενός 
      υπογείου τροφοδότη των υδάτων 
      αυτών σε τομές ή ανασκαφές:           -       -       - 
 
      η) σημαντική μείωση της ποσότητος 
      του νερού που θα ήταν κατά τα άλλα 
      διαθέσιμο για το κοινό:               -       -       - 
 
      θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή πε- 
      ριουσιών σε καταστροφές απο νερό, 
      όπως πλημμύρες ή παλιρροιακό κύ- 
      ματα:                                 -       -       - 
 
      4. Χλωρίδα: Συνοπτική περιγραφή 
      των υφιστάμενων φυτοκοινωνικών 



      ενώσεων, των βλαστητικών ειδών, 
      το βαθμό πυκνότητάς των, αναφορά 
      σπάνιων ή υπο εξαφάνιση ειδών φυ- 
      τών, αγροτικές καλλιέργειες. 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 
 
      α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή 
      στο βαθμό οποιωνδήποτε ειδών φυ- 
      τών (περιλαμβανομένων και δέν- 
      δρων, θάμνων κλπ):                     -       -       - 
 
      β) μείωση του αριθμού οποιωνδή- 
      ποτε μοναδικών σπανίων ή υπο εξα- 
      φάνιση ειδών φυτών:                    -       -       - 
 
    γ) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε 
    κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 
    φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρ- 
    χόντων ειδών: 
 
      δ) μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας: 
 
    5. Πανιδα: Γενική αναφορά στην 
    πανίδα της περιοχής με ειδικό- 
    τερη μνεία σε τυχόν σπάνια ή 
    προστατευόμενα είδη. Το προ- 
    τεινόμενο έργο θα προκαλέσει:            -        -       - 
 
    α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή 
    στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών 
    ζώων (πτηνών, ζώων, περιλαμβανο- 
    μένων των ερπετών, ψαριών και θα- 
    λασσινών, βενθικών οργανισμών ή 
    εντόμων);                                -        -       - 
 
    β) μείωση του αριθμού οποιωνδή- 
    ποτε μοναδικών σπανιων ή υπό εξα- 
    φάνιση ειδών ζώων;                       -        -       - 
 
    γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κά- 
    ποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 
    αποδημίας ή των μετακινήσεων των 
     ζώων; 
                                            ΝΑΙ     ΙΣΩΣ      ΟΧΙ 
 
      δ) χειροτέρευση του φυσικού περι- 
      βάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών 
      ή άγριων ζώων;                         -        -        - 
 
      6. θόρυβος: Αναφορά των εγκατα- 
      στάσεων και λειτουργιών της μο- 
      νάδας (βιολογικός καθαρισμός, 
      αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) που 
      προκαλούν θόρυβο. 
 
      Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
      α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης 
      του θορύβου                           -         -       - 
 



      β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή 
      στάθμη θορύβου:                       -         -       - 
 
      7. Χρήσεις γης: Το προτεινόμενο 
          έργο θα προκαλέσει σημαντική 
          μεταβολή της παρούσας ή της 
          προγραμματισμένης για το μέλ- 
          λον χρήσης γης;                    -        -       - 
 
      8. Φυσικοί Πόροι: Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
       α) αύξηση του ρυθμού χρήσης/ 
       αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού 
       πόρου;                                 -       -       - 
 
       β) σημαντική εξάντληση οποιουδή- 
       ποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πό- 
       ρου;                                   -       -       - 
 
      9. Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων: 
 
      Το προτεινόμενο έργο ενέχει: 
 
       -κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επι- 
       κίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομέ- 
       νων, εκτός των άλλων, και πετρε- 
       λαίου, εντομοκτόνων, χημ. ουσιών ή 
       ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχή- 
       ματος ή ανώμαλων συνθηκών;             -       -        - 
 
       10. Πληθυσμός: 
 
       Συνοπτική περιγραφή του ανθρώπι- 
       νου πληθυσμού στην άμεση και ευ- 
       ρύτερη του τουριστικού εργου πε- 
       ριοχή (πυκνότητα, ασχολίες, κοινω- 
       νική οικονομική κατάσταση). 
 
       Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει 
       την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνό- 
       τητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπι- 
       νου πληθυσμού της περιοχής ίδρυ- 
       σης του έργου;                          -        -      - 
 
      11. Κατοικία: 
 
       Το προτεινόμενο έργο θα επηρεά- 
       σει την υπάρχουσα κατοικίο ή θα δη- 
       μιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη 
       κοτοικία στην περιοχή ίδρυσης του 
       εργου;                                   -       -      - 
 
      12. Μεταφορές/κυκλοφορία: 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
       α) δημιουργία σημαντικής επιπρό- 
   σθετης κίνησης τροχοφόρων;              ΝΑΙ    ΙΣΩΣ    ΟΧΙ 
 
   β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέ- 
   σεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για 
   νέες θέσεις στάθμευσης;                  -      -      - 
 



   γ) σημαντική επίδραση στο υπάρχο- 
   ντα συστήματα συγκοινωνίας;              -      -      - 
 
   
  δ) μεταβολές στους σημερινούς 
   τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης αν- 
   θρώπων και/ή αγαθών;                      -      -      - 
 
   ε) μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηρο- 
   δρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κί- 
   νηση;                                     -      -      - 
 
   στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κιν- 
   δύνων;                                    -      -      - 
 
      13. Ενέργεια: 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
   α) χρήση σημαντικών ποσοτήτων 
   καυσίμων ή ενέργειας;                      -      -      - 
 
   β) σημαντική αύξηση της ζήτησης 
   των υπαρχουσών πηγών ενέργειας ή 
   απαίτηση για δημιουργία νέων πη- 
   γών ενεργείας                              -     -       - 
 
   14. Κοινή ωφέλεια: 
   Σύντομη περιγραφή των προτεινό- 
   μενων δικτύων υποδομής (ηλεκτρι- 
   σμού, οδικού, ύδρευσης, βιολογικός 
   καθαρισμός, δεξαμενές) 
 
   Το προτεινόμενο έργο θα συντελέ- 
   σει στην ανάγκη για σημαντικές αλ- 
   λαγές στους εξής τομείς κοινής 
   ωφέλειας;                                  -      -      - 
 
      α) ηλεκτρισμό;                          -      -      - 
 
      β) συστήματα επικοινωνιών;              -      -      - 
 
      γ) ύδρευση;                             -      -      - 
 
      δ) υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους;       -      -      - 
 
      ε) αποχέτευση νερού βρόχινου;           -      -      - 
 
      στ) στερεά απόβλητα και διάθεση 
     αυτών;                                     -      -      - 
 
      15. Ανθρώπινη υγεία: 
 
      Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
     α) δημιουργία οποιουδήποτε κινδύ- 
     νου ή πιθανότητας κινδύνου για 
     βλάβη της ανθρώπινης υγείας (μη 
     συμπεριλαμβανομένης της Ψυχικής 
     υγείας);                                 -      -       - 
 
     β) έκθεση ανθρώπων σε πιθονούς 
     κινδύνους βλάβης της υγείας τους;         -      -      - 



 
      16. Αισθητική: 
 
     Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέ- 
     σει παρεμπόδιση οποιασδήποτε 
     θέος του ορίζοντα ή οποιασδήποτε 
     κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δη- 
     μιουργία ενός μη αποδεκτού αισθη- 
     τικά τοπίου προσιτού στην κοινή 
     θέα;                                       -     -     - 
 
      17. Αναψυχή: 
 
       Το προτεινόμενο έργο θα έχει επι- 
       πτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα 
       των υπαρχουσών δυνατοτήτων ανα- 
       ψυχής;                               ΝΑΙ    ΙΣΩΣ      ΟΧΙ 
 
       18. Πολιτιστική κληρονομιά 
       Σύντομη περιγραφή αρχαιολογικών 
       χώρων το προτεινόμενο έργο θα κα- 
       ταλήξει σε αλλαγή ή καταστροφή 
       κάποιας αρχαιολογικής περιοχής;       -      -      - 
 
       19. Προστατευτέες περιοχές: 
       Να αναφερθεί ο χαρακτηρισμός της 
       περιοχής σε περίπτωση που αυτή 
       προστατεύεται με τον 1650/86. 
       Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε 
       προστοτευτέα περιοχή σύμφωνα με 
       το άρθρο 21 του Ν. 1650/86;          -      -      - 
 
      20. Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων; 
 
      Εντοπισμός των οιασδήποτε μορφής επιπτώσεων στο χώρο επέμβασης και 
    στον περιβάλλοντα αυτόν χώρο. Εχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα 
    νο προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον; 
 
      α) Πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (πχ είδη και 
    ποσότητες εκπεμπομένων ρύπων, επιπτώσεις στο τοπίο της περιοχής του 
    εργου). Σύντομη αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
 
      β) Τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων πρόληψης και 
    αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύντομη περιγραφή των 
    μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων 
    στο περιβάλλον. 
 
      γ) Περιγραφή των τυχόν υφισταμένων εναλλακτικών λύσεων. Εξέταση 
    εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής της 
    προτεινόμενης λύσης. Περιγραφή της προτεινόμενης αποκατάστασης και 
    διαμόρφωσης των αλλοιωθέντων χώρων από μόνιμες ή προσωρινές επεμβάσεις 
    φυτεύσεις- σχεδιασμός αντιρρυπαντικών μεθόδων. 
 
      Αντιμετώπιση θορύβου από αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις κλιματισμού, 
    εξαεριστήρες, δισκοθήκη, ταβέρνα, νυκτερινό κέντρο κλπ. 
 
      Αντιμετώπιση κυκλοφοριακής φόρτισης και ένταξης στο δομημένο 
    περιβάλλον. 
 
      Κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων απαιτούνται επί 
    πλέον: 
 
      - πλήρης τεχνική περιγραφή, σχέδια και υπολογισμοί για τις 



    εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων καθώς και η απόδοση του 
    συστήματος. 
 
      - Μέθοδος και τρόπος διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Εκτός εάν η μονάδα 
    είναι συνδεδεμένη με υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ή πρόκειται να 
    συνδεθεί οπότε αυτό αναφέρεται σαφώς στην τεχνική περιγραφή. 
 
      -Τεχνική περιγραφή των μεθόδων μείωσης της στάθμης θορύβου από τις 
    θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες της μονάδος (π.χ. 
    εγκαταστάσεις βιολογικού κα- θαρισμού, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες, 
    εγκαταστάσεις κλιματισμού- χώροι ψυχαγωγίας- χορευτικά κέντρα κλπ. 
 
      Εγκρίσεις-βεβαιώσεις. 
 
      1. Οικοδομική άδεια και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ για τα νομίμως 
    λειτουργούντα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της κατηγορίας Β. 
 
      2. Χαρακτηρισμός της οδού προσπέλασης από Δήμο ή Κοινότητα και 
    βεβαίωση για το πλάτος αυτής. 
 
      3. Βεβαίωση υδροδότησης απο Δήμο ή Κοινότητα για τις ποσότητες νερού 
    όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του ΕΟΤ ΦΕΚ 
    557/Β/87. 
 
      4. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 
 
      5. Για παραθαλάσσια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός οικισμών άνευ 
    σχεδίου απαιτείται καθορισμός οικοδομικής ακτογραμμής ως προς τη 
    θάλασσα από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. 
 
      6. Βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας για τον τρόπο αποκομιδής απορριμμάτων 
    και σύνδεσης με κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης (όπου αυτό υφίσταται). 
 
      7. Κατά τα λοιπά, ισχύει η διαδικασία Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων 
    σύμφωνα με το άρθρο 10 της 69269/5387/24.10.90 ΚΥΑ (ΦΕΚ 678/Β/90) για 
    έργα Β' κατηγορίας. 
 
      Ι. ΧΑΡΤΕΣ 
 
      1. Χάρτης προσανατολισμού σε κλίμακα 1:200000 σε μέγεθος σελίδας με 
    το χώρο επέμβασης και υπόμνημα για πόλεις, οικισμούς, δρόμους, χώρους 
    με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κλπ. 
 
      2. Χάρτης 1/25000 οδοιπορικό. 
 
      3. Χάρτης 1:5000 συσχέτιση με τις υφιστάμενες χρήσεις γης στην 
    ευρύτερη περιοχή σε ακτινα τουλάχιστον 1000 μ. γύρω από τον χώρο 
    επέμβασης (δασικές εκτάσεις, γεωργικές αρδευόμενες εκτάσεις, δρόμοι, 
    βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, τουριστικές εγκαταστάσεις 
    προστατευόμενες περιοχές κλπ) και εντοπισμός των αξόνων (δρόμων) 
    προσπέλασης προς τον χώρο επέμβασης (υπάρχουσες με τον χαρακτηρισμό της 
    κατηγορίας που ανήκουν ή τυχόν προτεινόμενοι). 
 
      4. Τοπογραφικό 1:200-1:500 με υψομετρικές καμπύλες οπου θα φαίνεται η 
    γενική διάταξη των κτισμάτων και λοιπές διαμορφώσεις του ελεύθερου 
    χώρου. Επί του τοπογραφικού θα αναγράφονται οι ισχύοντες όροι δόμησης, 
    οι οποίοι θα έχουν την θεώρηση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΠΟΦ ΔΠ///1994 / Δ-305 Περ."ΕΛΟΥΣ" Κουφαλιών Θεσσαλονίκης.Επιτρεπ.χρήσ.παραγ.σκυροδ.    
   
    Αριθ. ΔΠ/ΠΜ/61661/2133/(93)/94 
    Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης για εγκαταστάσεις 
    παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στο τεμάχιο με 
    αριθμό 272β περιοχής "ΕΛΟΥΣ" Κουφαλιων Νομού 
   Θεσσαλονίκης  
 
 
                           
       
           
           
           
                      Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
              
    'Εχοντας υπόψη: 
           
      1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1512/85 "Τροποποίηση και 
    συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων κ.λπ." (ΦΕΚ 4Α).                          
        
           
      2. Τα έγγραφα α) 4370/πε/15.1.93 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και 
    Χωροταξίας Κεντρικής Μακεδονίας, β) 1481/5.5.93 του Οργανισμού 
    Θεσσαλονίκης, γ) 13079/ 16.10.90 της Δ/νσης Γεωργίας, δ) Φ 10.1/11471/ 
    26.11.90 του Ε.Ο.Τ./Δ/νσης Τουρισμού Μεκδονίας θράκης, γ) 
    8003/14.12.90 της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 
    δ) Γ.Δ 27/7.1.91 της Δ/νσης Δασών, ε) ΔΒ 9258/17.11.93 της Δ/νσης 
    Βιομηχανίας, στ) ΔΠ/5037/3.2.94 του Γραφείου Περιβάλλοντος της Δ/νσης 
    Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης. 
           
      3. Την απόφαση με αριθμό 130/93 του Δημοτικού Συμβουλίου Κουφαλιων. 
     
      4. Τη σχετική με το θέμα ΠΜ/168/11.2.94 εισήγηοη του Τμήματος 
    Πολεοδομικών Μελετών της Δ/νσης Πολεοδομίας. 
     
      5. Τις διατάξεις του Π.Δ. της 6/17.10.78 (ΦΕΚ 538 Δ') "περί 
    καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός 
    του ρυμοτομικού σχεδίου των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως 
    υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών" (ΦΕΚ 538 Δ'), όπως 
    τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/31.5.85 "Τροποποίηση των όρων και 
    περιορισμών δομήσεως κ.λπ." (ΦΕΚ 270 Δ'), αποφασίζουμε: 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      



 
 
 
                                  'Αρθρο 1 
                                   
                                 Ρυθμίσεις 
      
      1. Καθορίζεται επιτρεπόμενη χρήση εγκαταστάσεων παραγωγής ετοίμου 
    σκυροδέματος στο τεμάχιο με αριθμό 272β περιοχής "ΕΛΟΥΣ" Κουφαλιων Ν. 
    Θεσσαλονίκης, όπως αυτό σημειώνεται με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο 
    διάγραμμα κλιμακας 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης 
    Πολεοδομίας και συνοδεύει αυτή την απόφαση. 
     
      2. Στο πιο πάνω τεμάχιο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που 
    διέπουν τη δόμηση έξω από οικισμούς (Π.Δ. της 6/17.10.78 όπως 
    τροποποιηθηκε με το Π.Δ. της 24/ 31.5.85). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                       'Αρθρο 2 
                             
                     Κάλυψη δαπάνης 
     
      Από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις αυτής της απόφασης δεν 
    προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του 
    Προϋπολογισμού του Δήμου Κουφαλιων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                                 'Αρθρο 3 
                           
                             Δημοσίευση ισχύος 
     
      Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσιευσή της στην Εφημερίδα της 
    Κυβερνήσεως. 
     
      Η παρούσα να δημοσιευθεί στο Δ' τεύχος της Εφημερίδα της 
    Κυβερνήσεως μαζί με το διάγραμμα που τη συνοδεύει. 
               
         Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 1994 
                               
                    Ο Νομάρχης 
                         
                  Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΠΔ 256/1998 / Α-190 Συμπλήρωση ΠΔ 541 78 (Κατηγορίες Μελετών)  /  
   
 
 
   ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 256 ΦΕΚ Α' 190/12.8.98 
   Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α' 116) 
   "Περί κατηγοριών μελετών". 
    
 
                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                         ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
      Εχοντας υπόψη: 
 
      1. Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1, 8 παρ. 7 και 24 παρ. 1 του Ν. 
    716/1977 "Περί Μητρώου Μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών" 
    (Α' 295). 
 
      2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 456/85 (ΦΕΚ Α' 163). 
 
      3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν. 1558/1985 (Α' 137),το οποίο 
    προστέθηκε μετο άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με 
    το άρθρο 1 παραγρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α' 38). 
 
      4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν 
    προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 
 
      5. Το αριθ. 823/18-2-1998 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών 
    (ΓΕΜ). 
 
      6. Την αριθ. 320/1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με 
    πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, 
    αποφασίζουμε: 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                                Αρθρο 1 
 
      1. Στις κατηγορίες μελετών οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο μόνο του 
    Π.Δ. 541/1978 προστίθεται και η κατηγορία 27 με τίτλο "Περιβαλλοντικές 
    Μελέτες". 
 
      2. Το αντικείμενο της κατηγορίας 27 περιλαμβάνει: 
 
      α) τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων δημοσίων ή ιδιωτικών έργων 
    και δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
    69289/5387/1990 (Β' 678). 
 
      β) τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που προβλέπονται στην Κοινή 
    Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990 (Β' 678). 
 



      γ) τις μελέτες προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος (π.χ. 
    διαχείρισης ατμόσφαιρας, αερίων αποβλήτων, διαχείρισης υδάτων, υγρών 
    αποβλήτων, απορριμμάτων, τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων, θορύβων 
    δονήσεων και κραδασμών, βιοτόπων, οικοτόπων, ευαίσθητων οικοσυστημάτων 
    και γενικώτερα συνόλων ή στοιχείων φύσης). 
 
       
      δ) τις μελέτες αποκατάστασης περιβάλλοντος και ρυπασμένων αποδεκτών 
    (π.χ. επιφανειακών και υπογείων υδάτων, εδάφους). 
 
      3. Η εκπόνηση των μελετών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 
    ανατίθεται: 
 
      α) Για μελέτες που απαιτούν τάξεις πτυχίων Α, Β και Γ της  
    προτεινόμενης κατηγορίας 27 σε Μελετητή ή Γραφείο Μελετών ή σε 
    συμπράξεις Μελετητών ή Γραφείων Μελετών της ίδιας κατηγορίας. 
 
      β) Για μελέτες με τάξη πυχίου Δ σε Γραφεία Μελετών, τα οποία 
    συγκροτούνται από ατομικά πτυχία Μελετητών της προτεινόμενης κατηγορίας 
    27 εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον ανήκει σε επιστήμονα της 
    ειδικότητας του μηχανικού με τάξη πτυχίου Β ή Γ και ένα σε επιστήμονα 
    άλλης ειδικότητας (φυσικού ή χημικού ή γεωλόγου, ή δασολόγου, ή 
    γεωπόνου, ή ιχθυολόγου, ή περιβαλλοντολόγου, ή βιολόγου, ή οικολόγου ή 
    άλλης συναφούς επιστημονικής ειδικότητας) με τάξη πτυχίου Β ή Γ. 
 
      γ) Για μελέτες που απαιτούν τάξη πτυχίου Ε σε Γραφεία Μελετών τα 
    οποία συγκροτούνται από ατομικά πτυχία Μελετητών της προτεινόμενης 
    κατηγορίας 27, εκ των οποίων, τα δύο (2) τουλάχιστον ανήκουν σε 
    επιστήμονες της ειδικότητας του μηχανικού, (ένα εξ αυτών σε τάξη 
    πτυχίου Γ και ένα σε τάξη πτυχίου Β ή Γ) και το ένα (1) σε επιστήμονα 
    άλλης ειδικότητας (φυσικού ή χημικού ή γεωλόγου, ή δασολόγου, ή 
    γεωπόνου, ή ιχθυολόγου, ή περιβαλλοντολόγου, ή βιολόγου, ή οικολόγου ή 
    άλλης συναφούς επιστημονικής ειδικότητας) με τάξη πτυχίου Β ή Γ. 
 
      4. Στις περιπτώσεις όπου η φύση και τα ειδικότερα προβλήματα 
    Περιβαλλοντικών Μελετών ορισμένων έργων της παραγρ. 2 του παρόντος 
    άρθρου καθιστούν αναγκαία τη χρησιμοποίηση ειδικών συνεργατών με 
    αντίστοιχες ειδικότητες, ο εργοδότης ζητεί κατά την πρόσκληση εκδήλωσης 
    ενδιαφέροντος την σύμπραξη των συνεργατών αυτών στην κατάρτιση της 
    Μελέτης. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                                Αρθρο 2 
 
      1. Τα όρια αμοιβής για κάθε τάξη πτυχίου μελετών της κατηγορίας 27 
    είναι αυτά του άρθρου 3 του Π.Δ. 798/1978 (Α' 185) "περί καθορισμού 
    ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξη πτυχίου" 
    αναπροσαρμοζόμενα κατά το άρθρο 5 του ιδίου Π.Δ. 
 
      2. Κατά τα λοιπά ισχύουν για τις μελέτες της κατηγορίας 27 
    (Περιβαλλοντικές Μελέτες) τα όσα ισχύουν για τις λοιπές κατηγορίες 
    μελετών, σύμφωνα με το Ν. 716/1977 και τα Π.Δ. που εκδόθηκαν σε 
    εκτέλεσή του. 
 
 



 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                                  
 
                                            Αρθρα 3 
 
      Η εφαρμογή του παρόντος στις αναθέσεις των σχετικών μελετών άρχεται 
    δύο (2) μήνες από της δημοσιεύσεως αυτού στην Εφημερίδα της  
    Κυβερνήσεως. 
 
      Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δημοσίων Εργων αναθέτουμε τη 
    δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 
 
                          Αθήνα, 15 Ιουλίου 1998 
 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
                         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
                       ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΑΠΟΦ οικ//1998 / Β-0 Χωροθέτηση-περιβαλ όροι βιομηχ.-βιοτεχ.δραστηριοτήτων  .  
   
   Διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης 
   περιβαλλοντικών όρων για βιομηχανικές-βιοτεχνικές 
   δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
   1650/86 (Α160) της ΚΥΑ 69269/5387/90 (Β678) και  
   της ΚΥΑ 95209/94 (Β871). 
    
   ΑΦΙΕΡΩΜ.ΤΕΕ/Τεύχ.1997-Δευτέρα 30 Μαρτίου 1998 
   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ.Φ./Αριθμ. πρωτ.: οικ. 60570         
     
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  
      ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΑΡΘ  
      TMHMA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  
      Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147  
      Ταχ. Κώδικας: 112 51  
      TELEFAX: 8652.493  
      Πληροφορίες: Π. ΚΑΣΣΑΡΗΣ  
      Τηλέφωνο: 8652.493  
      Αθήνα 10-2-1998 
     
     
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
      Για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην  
    προέγκριση  χωροθέτησης και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μετά τη 
    σταδιακή  μεταβίβαση των  σχετικών αρμοδιοτήτων σε περιφερειακές και 
    νομαρχιακές υπηρεσίες,  συνοψίζοντας  την εμπειρία των κεντρικών 
    υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και Δημοσίων Εργων 
    στα θέματα αυτά, σας γνωρίζουμε τα εξής:  
 
      I. Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται τήρηση διαδικασίας  
    προέγκρισης  χωροθέτησης:  
 
      1. Βιομηχανικές - βιοτεχνικές δραστηριότητες που δεν έχουν καταταγεί  
    στην A  κατηγορία και εμπίπτουν στην B κατηγορία (KYA 69269/90, άρθρο 
    8, παρ.  3,  τελευταίο εδάφιο).  
 
      2. Βιομηχανικές - βιοτεχνικές δραστηριότητες που εγκαθίστανται σε  
    εγκεκριμένες  BI.ΠΕ., BI.ΠΑ., BIO.ΠΑ., NA.BI.ΠΕ. και σε άλλες περιοχές, 
    όπου από την  κείμενη  νομοθεσία επιτρέπεται η εγκατάσταση τέτοιων 
    δραστηριοτήτων (ν.  1650/1986, άρθρο  4, παρ. 6, τελευταίο εδάφιο).  
 
      Σε αυτές τις περιπτώσεις η υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  
    Χωροταξίας και  Δημοσίων Εργων ή της Περιφέρειας που είναι αρμόδια για 
    την τήρηση της  διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης οφείλει να χορηγεί 
    σχετική  βεβαίωση, εφόσον  της ζητείται από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.  
 
      3. Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος εντός του  χώρου 
    της  δραστηριότητας, όπως συστήματα περιορισμού αέριας ρύπανσης (π.χ.  
    κυκλώνες,  σακόφιλτρα, ηλεκτρόφιλτρα, πλυντρίδες κλπ.) συστήματα 
    επεξεργασίας  υγρών  αποβλήτων κλπ.  
 
      4.α. Επέκταση, εκσυγχρονισμός ή τροποποίηση των μηχανολογικών  



    εγκαταστάσεων,  εφόσον από αυτές δεν αυξάνεται η δυναμικότητα 
    παραγωγής, καθώς και η  εκπομπή  αποβλήτων.  
 
      β. Επέκταση ή δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, που θα  
    χρησιμοποιηθούν  για αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων (εξαιρουμένων 
    των  εγκαταστάσεων  αποθήκευσης πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και LPG) 
    γραφείων, χώρων  εστιάσεως  και χώρων υγιεινής, στεγάστρων για τη 
    στάθμευση οχημάτων.  
 
      γ. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται ούτε  
    έγκριση  περιβαλλοντικών όρων, διότι δεν πρόκειται για εργασίες που  
    συνεπάγονται  σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  
 
      5. Τα παραπάνω δεν ισχύουν, εφόσον οι προαναφερόμενες  δραστηριότητες 
    βρίσκονται  μέσα σε προστατευόμενες ή προστατευτέες ή ευαίσθητες 
    οικολογικά  περιοχές σύμφωνα  με την ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία ή 
    σχετικές διεθνείς συμβάσεις  (π.χ.   Ramsar, Natura 2000).  
 
      II. Προέγκριση χωροθέτησης υφισταμένων βιομηχανικών - βιοτεχνικών  
    δραστηριοτήτων  AI και AII κατηγορίας.  
 
      Στις περιπτώσεις που υφιστάμενες βιομηχανικές - βιοτεχνικές  
    δραστηριότητες της  AI και AII κατηγορίας προβαίνουν σε επέκταση, 
    εκσυγχρονισμό,  τροποποίηση των  μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή 
    μηχανολογική ανασυγκρότηση,  απαιτείται εκπόνηση  μελέτης προέγκρισης 
    χωροθέτησης ή και Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων, εφόσον  
    επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις  τους 
    στο  περιβάλλον (KYA 69269/90 άρθρο 8 παρ. 1).  
 
      H πιστοποίηση για το γεγονός αυτό γίνεται από την κατά περίπτωση  
    αρμόδια για την  έγκριση περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία (κεντρική 
    υπηρεσία,  περιφερειακή ή  νομαρχιακή).  
 
      Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνει:  
 
      - Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας.  
 
      - Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας (π.χ.  
    περιγραφή της  υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος στη γεωγραφική 
    θέση που  πρόκειται να  πραγματοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα).  
 
      - Ονομα και διεύθυνση αρμοδίου.  
 
      - Σύντομη περιγραφή του έργου (π.χ. μέγεθος, είδη και ποσότητες  
    πρώτων υλών,  είδη και ποσότητες παραγόμενων προϊόντων, σύντομη 
    περιγραφή της  παραγωγικής  διαδικασίας με αντίστοιχη παράθεση 
    συνοπτικού διαγράμματος ροής,  όπου θα  εμφαίνονται τα προτεινόμενα 
    μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των  επιπτώσεων στο  περιβάλλον).  
 
      - Εντοπισμό και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.  
 
      - Περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των  
    αρνητικών  επιπτώσεων στο περιβάλλον.  
 
      - Εξέταση εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη κύριων λόγων επιλογής της  
    προτεινόμενης λύσης.  
 
      - Τεκμηριωμένη αιτιολόγηση όλων των απαντήσεων του Κεφαλαίου II του  
    πίνακα 3 του  άρθρου 8 της KYA 69269/5387/1990.  
 
      O φάκελος διαβιβάζεται από τον αρμόδιο για την υλοποίηση και  
    λειτουργία της  εγκατάστασης φορέα στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία  
    Περιβάλλοντος (του  Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 



    Εργων, της  Περιφέρειας ή της  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) με το ερώτημα 
    αν από την προτεινόμενη  εγκατάσταση  επέρχονται ουσιαστικές 
    διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις της  στο περιβάλλον  και ως εκ 
    τούτου αν απαιτείται  η εκπόνηση φακέλου Προέγκρισης  Χωροθέτησης και  
    Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τελικά, η αρμόδια Υπηρεσία θα  
    αποφαίνεται  επί του θέματος με σχετικό έγγραφό της.  
 
      O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
      K. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
  
 
 

 



 
ΥΑ 341//2002 / Β-712 Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγον  
   
 
 
Αριθ. 3418/07/2002 (ΦΕΚ Β΄ 712/11-6-2202) 
Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που  
παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου. 
 
                                      ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
                           ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
                         ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
                           ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  
Εχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 "Κύρωση Συνθήκης  
για την Ευρ. Ενωση" (Α' 136) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1ζ και  
2) του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 34) όπως  
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχήτης Ελλάδας στο  
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας  
Επενδύσεων κ.λπ." (Α' 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α' 101). 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του Ν. 1558/1985  
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α' 137). 
 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5 και 9 του Ν. 743/1977 (Α' 319) όπως  
κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 55/98 "Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος"  
(Α' 58). 
 
4. Τις διατάξεις του Ν. 1269/1982 "Κύρωση της ΔΣ MARΡΟL 73/78 - πρόληψη  
της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978" (Α'  
89). 
 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του  
περιβάλλοντος" (Α' 160). 
 
6. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 "Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,  
τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την  
περιφέρεια και άλλες διατάξεις" (Α' 90) όπως συμπληρώθηκε με το Ν.  
2240/1994 "Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.α" (Α'  
153). 
 
7. Τις διατάξεις της 69269/5387/1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  
"Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο μελέτης  
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών  
περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.  
1650/86" (Β' 678). 
 
8. Την 69728/824/1996 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Μέτρα και όροι για τη  
διαχείριση στερεών αποβλήτων" (Β' 358). 
 
9. Την Οικ. 98012/2001/1996 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός μέτρων  
και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων" (Β' 40). 
 
10. Την 113944/1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Εθνικός σχεδιασμός  
διαχείρισης αποβλήτων" (Β' 1016) όπως συμπληρώθηκε με την  
14312/1302/2000 κοινή Υπουργική απόφαση "Συμπλήρωση και εξειδίκευση της  
113944/1997 ΚΥΑ .........." (Β' 723). 
 
11. Την 114218/1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Κατάρτιση πλαισίου τεχνικών  
προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων" (Β' 
1016). 



 
12. Την Οικ. 19396/1546/1997 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Μέτρα και όροι για  
τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων" (Β' 604). 
 
13. Την οδηγία 2000/59/ΕΚτου EυρωπqϊKού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  
της 27ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής  
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη  
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CL 332 της 28.12.2000. 
 
14. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99  
"Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση μονιμοποιήσεις  
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις" όπως αυτές  
συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ.11 του άρθρου 11 του Ν. 2839/2000  
"Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και  
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις" (Α' 196). 
 
15. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α' 137) "Κυβέρνηση  
και Κυβερνητικά όργανα" (Α' 137) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27  
του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 (παρ. 2α)  
του Ν. 2469/1997 (Α' 38). 
 
16. Το Π.Δ. 27/96 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,  
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Aνάπτυξης". 
 
17. Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του  
Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους  
Υφυπουργούς" (Β' 1485). 
 
18. Την ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/30.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και  
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση  
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και  
Αποκέντρωσης" (Β' 1480). 
 
19. Την Υ6/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού  
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Εργων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους  
Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Εργων" (Β' 1484). 
 
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη  
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                     �ρθρο 1 
                                     Σκοπός 
 
Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η συμμόρφωση με την οδηγία  
2000/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 των Ευρωπαϊκών  
Κοινοτήτων "σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων  
που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου που έχει δημοσιευθεί  
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρ. Κοινοτήτων (L 332/81/28.12.2000)" ώστε  
να περιορισθεί η απόρριψη στη θάλασσα και ιδίως η παράνομη απόρριψη  
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλoίπων φορτίου από πλοία που  
χρησιμοποιούν τους λιμένες της Κοινότητας, με τη βελτίωση της διάθεσης  
και της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων που  
παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, ώστε να ενισχυθεί η  
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
 
 



_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                    
                                    �ρθρο 2 
                                     Ορισμοί 
 
Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής νοούνται ως: 
 
(α) "πλοίο": το σκάφος κάθε τύπου που δραστηριοποιείται στο θαλάσσιο  
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδροπτέρυγων, των αερολισθαινόντων  
σκαφών, των καταδυομένων και των πλωτών ναυπηγημάτων, 
 
 "(β) "σύμβαση MARPOL 73/1978": η διεθνής σύμβαση για την αποφυγή ρύπανσης  
της θάλασσας από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς αυτή  
πρωτόκολλο του έτους 1978, στην ενημερωμένη έκδοση". 
 
*** Το εδάφιο β΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 10 ΠΔ 3/2005, 
    ΦΕΚ Α 2/5.1.2005. (ΟΔΗΓ 2002/84/ΕΚ) 
 
(γ) "απόβλητα που παράγονται στα πλοία": όλα τα απόβλητα,  
συμπεριλαμβανoμένων των λυμάτων, και κατάλοιπα πλην των καταλοίπων  
φορτίου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία ενός πλοίου και  
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Παραρτημάτων Ι, IV και V της σύμβασης  
ΜΑRΡΟL 73/78, καθώς και τα συνδεόμενα με το φορτίο απορρίμματα, όπως  
ορίζονται στις οδηγίες για την εφαρμογή του Παραρτήματος V της σύμβασης  
ΜΑRΡΟL 73/78, 
 
(δ) "κατάλοιπα φορτίου": τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου,  
που παραμένουν επί του πλοίου στους χώρους ή στις δεξαμενές φορτίου μετά  
την περάτωση των διαδικασιών εκφόρτωσης και των εργασιών καθαρισμού,  
συμπεριλαμβανομένων των υπερχειλίσεων και των διαρροών κατά τη  
φόρτωση/εκφόρτωση, 
 
(ε) "λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής": κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή  
εγκατάσταση που είναι ικανή να δέχεται απόβλητα που παράγονται στα πλοία  
ή κατάλοιπα φορτίου, 
 
(στ) "αλιευτικό σκάφος": κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμένο ή  
χρησιμοποιείται εμπορικά για την αλίευση Ψαριών ή άλλων έμβιων ενάλιων  
πόρων, 
 
(ζ) "σκάφος αναψυχής": κάθε τύπος πλοίου που χρησιμοποιείται για  
αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του, 
 
(η) "λιμένας": θέση ή γεωγραφική περιοχή που δημιουργείται από  
βελτιωτικά έργα και εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή  
πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών  
αναψυχής. 
 
(θ) "φορέας διαχείρισης λιμένων": οποιοσδήποτε φορέας διαχειρίζεται τους  
λιμένες της περιοχής αρμοδιότητάς του (π.χ. Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε,  
Λιμενικά Ταμεία, 
Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Ο.Τ.Α, Ελληνικά  
Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις). Στον όρο αυτό  
συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις που διαθέτουν  
ιδιωτικές παράκτιες εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν πλοία στα οποία  
εφαρμόζεται η απόφαση αυτή. 
 
Οι μικροί λιμένες (π.χ. αλιευτικά καταφύγια, αγκυροβόλια - καταφύγια  
τουριστικών σκαφών κάθε μορφής κ.λπ.) που δεν διαθέτουν φορέα  



διαχείρισης λιμένα, για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, υπάγονται στον  
πλησιέστερο φορέα διαχείρισης λιμένα της περιοχής των που είναι  
απαραίτητα Ο.Τ.Α ή Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή Οργανισμός Λιμένα ή  
Ανώνυμος Εταιρεία. 
 
Τα "απόβλητα που παράγονται στα πλοία" και τα "κατάλοιπα φορτίου", όπως  
ορίζονται στα εδάφια (γ) και (δ), θεωρούνται και αναφέρονται παρακάτω ως  
απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 1 εδάφιο (α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ  
του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975 περί αποβλήτων.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                     �ρθρο 3 
                                 Πεδίο εφαρμογής 
 
Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται: 
 
(α) σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των  
σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν  
ή λειτουργούν σε ελληνικό λιμένα, πλην των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών  
σκαφών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το  
κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν αποκλειστικά για κυβερνητική  
μη εμπορική υπηρεσία, και 
 
(β) σε όλους τους ελληνικούς λιμένες, στους οποίους συνήθως καταπλέουν  
πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (α). 
 
Τα πλοία, του εδαφίου (α) του άρθρου αυτού, τα οποία εξαιρούνται από το  
πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής παραδίδουν τα απόβλητα που παράγονται  
στα πλοία αυτά και τα κατάλοιπα φορτίου κατά τρόπο σύμφωνο με την  
απόφαση αυτή, στο βαθμό που αυτό είναι λογικό και εφικτό.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                     �ρθρο 4 
                        Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
 
1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων εξασφαλίζουν τη διάθεση λιμενικών  
εγκαταστάσεων παραλαβής, καταλλήλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων  
που χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα, χωρίς να γίνονται αιτία  
αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων. 
 
2. Προς επίτευξη της καταλληλότητας, οι εγκαταστάσεις παραλαβής πρέπει  
να είναι ικανές να δεχθούν τις κατηγορίες και τις ποσότητες των  
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου που  
προέρχονται από πλοία τα οποία χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα,  
λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των χρηστών του λιμένα, το  
μέγεθος και τη γεωγραφική θέση του λιμένα, τους τύπους των πλοίων που  
καταπλέουν σε αυτόν και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9. 
 
3. Με τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς  
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), γνωστοποιούνται στην Γενική Γραμματεία  
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,  
τυχόν καταγγελλίες ανεπάρκειας των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής.  
 



 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                     �ρθρο 5 
                    Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
 
1. Για την παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων από τις ως άνω  
λιμενικές εγκαταστάσεις καταρτίζεται και εφαρμόζεται κατάλληλο σχέδιο,  
με γνώμονα τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 6, 7, 10 και 12. Στο παραπάνω  
σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων το οποίο ονομάζεται, στο  
εξής, χάριν συντομίας, "σχέδιο", θα περιγράφονται υποχρεωτικώς όλες οι  
φάσεις παραλαβής μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, πιθανής επεξεργασίας  
και οριστικής νόμιμης διάθεσης των παραγόμενων αποβλήτων στα λιμάνια, με  
την τήρηση, φυσικά, της σχετικής τελωνειακής διαδικασίας, όπως αυτή  
ορίζεται από τις τελωνειακές διατάξεις (Παράρτημα Ι). 
 
2. Τα σχέδια που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καταρτίζονται και  
υποβάλλονται εντός τετραμήνου, από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας  
Απόφασης, με ευθύνη των φορέων διαχείρισης λιμένων σε επίπεδο  
διαχείρισης αποβλήτων πλοίων σε ένα ή περισσότερους λιμένες, υπό την  
εποπτεία και το συντονισμό της οικείας Περιφέρειας η οποία για τον σκοπό  
αυτό συνεργάζεται με τους αρμόδιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α'  
και Β΄ Βαθμού και προσδιορίζεται για κάθε επί μέρους λιμένα ποιες  
εγκαταστάσεις παραλαβής είναι απαραίτητες και ποιες είναι διαθέσιμες. 
 
3. Η κάθε Περιφέρεια σε συνεργασία με την αρμόδια Νομαρχιακή  
Αυτοδιοίκηση εγκρίνει το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων,  
μετά τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής  
Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, για την περιοχή  
αρμοδιότητάςτης. Επιπλέον η κάθε Περιφέρεια παρακολουθεί την εφαρμογή  
του εν λόγω σχεδίου, επανεκτιμά την απόδοσή του τουλάχιστον ανά τριετία  
και κάθε φορά μετά από σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του λιμένα. 
 
4. Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των λιμένων αποτελούν  
αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας των. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                     �ρθρο 6 
                                   Κοινοποίηση 
 
1. Οι πλοίαρχοι των πλοίων, πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών  
αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ, οι οποίοι πρόκειται να  
καταπλεύσουν σε ελληνικό λιμένα, συμπληρώνουν επιμελώς το έντυπο του  
Παραρτήματος IΙ και κοινοποιούν τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό στον  
φορέα διαχείρισης λιμένα που θα καταπλεύσει το πλοίο, τον φορέα  
εκμετάλλευσης των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, εάν δεν είναι ο  
ίδιος με τον φορέα διαχείρισης λιμένα και την αρμοδία Λιμενική Αρχή: 
 
(α) τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την άφιξη, εάν είναι γνωστός ο λιμένας  
κατάπλου, ή 
 
(β) μόλις γίνει γνωστός ο λιμένας κατάπλου, εάν η πληροφορία αυτή είναι  
διαθέσιμη σε λιγότερες από 24 ώρες πριν από την άφιξη, ή (γ) το αργότερο  
κατά την αναχώρηση από τον προηγούμενο λιμένα, εάν η διάρκεια του  
ταξιδιού είναι μικρότερη από 24 ώρες. 



 
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 φυλάσσονται στο πλοίο  
τουλάχιστον έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου και τίθενται στη διάθεση των  
αρχών των κρατών μελών, εφόσον τα ζητήσουν. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                     �ρθρο 7 
                   Παράδοση των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία 
 
1. Οι πλοίαρχοι των πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα, πριν  
αποπλεύσουν από το λιμένα, παραδίδουν όλα τα απόβλητα που παράγονται στα  
πλοία σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. 
 
2. Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, ένα πλοίο μπορεί να  
αποπλεύσει για τον επόμενο λιμένα κατάπλου χωρίς να έχει παραδώσει τα  
παραπάνω απόβλητά, εάν, με βάση τα στοιχεία που παρέχονται στην αρμόδια  
Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 6 και το Παράρτημα IΙ, προκύπτει ότι  
το πλοίο διαθέτει επαρκή ικανότητα αποθήκευσης όλων των αποβλήτων που  
παράγονται σ' αυτό που έχουν συσσωρευθεί και θα συσσωρευθούν κατά το  
προγραμματισμένο ταξίδι του έως τον λιμένα παράδοσης. 
 
Εάν στον προβλεπόμενο λιμένα παράδοσης δεν διατίθενται κατάλληλες  
εγκαταστάσεις, ή εάν ο λιμένας αυτός δεν είναι γνωστός, και ως εκ τούτου  
υπάρχει κίνδυνος τα παραπάνω απόβλητα να απορριφθούν στη θάλασσα,  
λαμβάνονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή όλα τα αναγκαία μέτρα για την  
πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης απαιτώντας, εφόσον είναι αναγκαίο, από το  
πλοίο να τα παραδώσει πριν αποπλεύσει από τον λιμένα. 
 
3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη αυστηρότερων απαιτήσεων  
παράδοσης για πλοία, οι οποίες έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το διεθνές  
δίκαιο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                     �ρθρο 8 
                    Τέλη για τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία 
 
1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων μεριμνούν ώστε το κόστος των λιμενικών  
εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία,  
συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και της τελικής διάθεσης των  
αποβλήτων, να καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία. Το τέλος  
αυτό για κάθε λιμένα εγκρίνεται από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και  
Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 
 
2. Τα συστήματα κάλυΨης τ.ου κόστους χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων  
παραλαβής πρέπει να μην παρέχουν κίνητρο στα πλοία να απορρίmουν τα  
παραπάνω απόβλητα στη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οι  
ακόλουθες αρχές στα πλοία, πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών  
αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ: 
 
(α) όλα τα πλοία που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα συνεισφέρουν  
σημαντικά στο κόστος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανεξαρτήτως του  
εάν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ή όχι Στις σχετικές ρυθμίσεις είναι  
δυνατόν να συγκαταλέγεται η ενσωμάτωση του τέλους στα λιμενικά τέλη ή η  



επιβολή ιδιαίτερου σταθερού τέλους των παραπάνω αποβλήτων. Τα τέλη  
μπορούν να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση, μεταξύ άλλων, με την  
κατηγορία, τον τύπο και το μέγεθος του πλοίου,  
 
(β) το μέρος του κόστους που δεν καλύπτεται, ενδεχομένως, από το τέλος  
που αναφέρεται στο εδάφιο (α), καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις  
ποσότητες που παραδίδονται πραγματικά, των αποβλήτων που παράγονται στα  
πλοία, 
 
(γ) επιτρέπεται ,η μείωση των τελών, εάν η περιβαλλοντική διαχείριση του  
πλοίου, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η λειτουργία του είναι τέτοια  
ώστε ο πλοίαρχος να μπορεί να αποδείξει στους αρμόδιους φορείς  
διαχείρισης λιμένων ότι το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων. 
 
3. Τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12  
επιβατών το πολύ υποχρεούνται στην παράδοση των αποβλήτων που παράγονται  
στα πλοία αυτά και στην καταβολή αναλόγου τέλους. 
 
4. Τα επιβαλλόμενα τέλη θα πρέπει να είναι δίκαια, να καθορίζονται με  
διαφάνεια, να μην εισάγουν διακρίσεις, και να αντιστοιχούν στο κόστος  
των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που προσφέρονται και, κατά περίπτωση,  
χρησιμοποιούνται. Το ύψος των τελών και η βάση υπολογισμού τους θα  
πρέπει να διευκρινίζονται στους χρήστες των λιμένων, από τους φορείς  
διαχείρισης, όταν ζητούνται. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                     �ρθρο 9 
                                   Εξαιρέσεις 
 
1. Οταν πλοία εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και  
τακτικούς ελλιμενισμού ς και εφόσον υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την  
ύπαρξη διακανονισμού που εγγυάται την παράδοση των αποβλήτων που  
παράγονται στα πλοία και την καταβολή τελών σε λιμένα που βρίσκεται επί  
της διαδρομής τους, οι φορείς διαχείρισης λιμένων ύστερα από γνωμοδότηση  
της ιεραρχικά αρχαιότερης Λιμενικής Αρχής σε λιμένα δικαιοδοσίας της  
οποίας καταπλέουν τα πλοία κατά την εκτέλεση των δρομολογίων αυτών,  
μπορούν να τα απαλλάσσουν από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο  
6, το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 8. 
 
2. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων ενημερώνουν την Γενική Γραμματεία  
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας  
τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος για τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται  
σύμφωνα με την παράγραφο 1, προκειμένου ενημερωθούν στην συνέχεια οι  
αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε. Επιτροπής. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                     �ρθρο 10 
                         Παράδοση των καταλοίπων φορτίου 
 
Οι πλοίαρχοι των πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικούς λιμένες  
εξασφαλίζουν την παράδοση των καταλοίπων φορτίου σε λιμενικές  
εΥκαταστάσεις παραλαβής κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση ΜΑRΡΟL 73/78  
(Ν. 1269/82 (Α' 89) όπως ισχύει). Οιοδήποτε τέλος για την παράδοση  



καταλοίπων φορτίου καταβάλλεται από τον χρήστη της εγκατάστασης  
παραλαβής. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                     �ρθρο 11 
                                    
                                   Επιθεωρήσεις 
 
1. Τα κλιμάκια επιθεώρησης πλοίων των Λιμενικών Αρχών μεριμνούν ώστε όλα  
τα πλοία να μπορούν να υπόκεινται σε επιθεώρηση για την εξακρίβωση της  
συμμόρφωσής τους προς τα άρθρα 7 και 10, η δε συχνότητα των επιθεωρήσεων  
αυτών να είναι επαρκής. 
 
 
2. Για επιθεωρήσεις που αφορούν πλοία πλην των αλιευτικών σκαφών και των  
σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ: 
 
(α) κατά την επιλογή πλοίων προς επιθεώρηση, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή: 
 
 
.στα πλοία που δεν συμμορφούνται προς τις σχετικές με την κοινοποίηση  
απαιτήσεις του άρθρου 6, 
 
.στα πλοία για τα οποία, από την εξέταση των στοιχείων που παρέχουν οι  
πλοίαρχοι σύμφωνα με το άρθρο 6, διαπιστώθηκαν ενδείξεις ότι αυτά δεν  
σύμμορφούνται με την Απόφαση αυτή, 
 
(β) η επιθεώρηση αυτή μπορεί να διενεργείται στο πλαίσιο της οδηγίας  
95/21/ΕΚ (ΠΔ 88/97 (Α' 90)) όταν αυτή εφαρμόζεται, ανεξαρτήτως του  
πλαισίου των επιθεωρήσεων και θα εφαρμόζεται η απαίτηση, που ορίζεται  
στην ανωτέρω οδηγία, για την επιθεώρηση του 25% των πλοίων, 
 
(γ) εάν η Λιμενική Αρχή δεν είναι ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα  
αυτής της επιθεώρησης, μεριμνά ώστε το πλοίο να μην αποπλεύσει μέχρις  
ότου τα απόβλητα που παράγονται στο πλοίο και τα κατάλοιπα φορτίου  
παραδοθούν σε εγκαταστάσεις παραλαβής σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 10  
αντίστοιχα, 
 
(δ) όταν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι ένα πλοίο απέπλευσε χωρίς να  
έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του άρθρου 7 ή του άρθρου 1 Ο, ενημερώνεται  
σχετικά η αρμόδια αρχή του επόμενου λιμένα κατάπλου και, με την  
επιφύλαξη της επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται, δεν επιτρέπεται ο  
απόπλους του πλοίου αυτού από τον λιμένα κατάπλου, μέχρις ότου  
διενεργηθεί λεπτομερέστερη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του πλοίου προς  
την απόφαση αυτή (οδηγία 2000/59/ΕΚ), όπως η ακρίβεια των στοιχείων που  
παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 6. 
 
3. Οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή δικαιοδοσίας των οποίων καταπλέουν  
αλιευτικά σκάφη και σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το  
πολύ, λαμβάνουν μέτρα, στο βαθμό που απαιτείται, γιανα διασφαλιστεί όσο  
είναι δυνατόν η συμμόρφωση των σκαφών αυτών προς τις σχετικές απαιτήσεις  
της απόφασης αυτής. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 
                                     �ρθρο 12 
                                Συνοδευτικά μέτρα 
 
1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων: 
 
(α) λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι  
πλοίαρχοι, το προσωπικό των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και τα  
λοιπά ενδιαφερόμενα πρόσωπα ενημερώνονται δεόντως για τις υποχρεώσεις  
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας και ότι εκπληρώνουν  
τις υποχρεώσεις αυτές, 
 
(β) λαμβάνουν μέτρα ώστε κατά τη συνεργασία των με εμπορικούς  
οργανισμούς, να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων  
της παρούσας Κ.Υ.Α, 
 
(γ) διασφαλίζουν τη δέουσα εξέταση των στοιχείων που κοινοποιούν οι  
πλοίαρχοι σύμφωνα με το άρθρο 6, 
 
(δ) μεριμνούν ώστε οι διατυπώσεις Υια τη χρήση των λιμενικών  
εγκαταστάσεων παραλαβής να είναι απλές και να διεκπεραιώνονται με  
ταχύτητα προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους πλοιάρχους να χρησιμοποιούν  
αυτές τις λιμενικές εγκαταστάσεις και να αποφεύγονται αδικαιολόγητες  
καθυστερήσεις των πλοίων, 
 
(ε) μεριμνούν ώστε να διαβιβάζεται στην Γενική Γραμματεία Λιμένων και  
Λιμενικής Πολιτικής του γπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αντίγραφο των  
καταγγελιών για ανεπάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, οι  
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 
 
(στ) μεριμνούν ώστε η επεξεργασία, ανάκτηση και τελική διάθεση των  
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και των καταλοίπων φορτίου να  
διεξάγονται σύμφωνα με τον Νόμο 2939/01 (Α΄ 179) "Συσκευασίες και  
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση  
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων  
Προϊόντων και άλλες διατάξεις" την ΚΥΑ 69728/824/1996 (Β' 358) "Μέτρα  
και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων" (οδηγία 5/442/ΕΟΚ) και  
με τη λοιπή σχετική κοινοτική νομοθεσία, και ειδικότερα σύμφωνα με την  
ΚΥΑ 98012/2001/1996 (Β΄ 40) "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη  
διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων" (οδηγία του Συμβουλίου  
75/439/ΕΟΚ της 16ης Ιουνίου 1975 περί δια 
θέσεως των χρησιμοποιημένων  
ορυκτελαίων)2 και την ΚΥΑ 19396/1546/1997 (Β' 604) "Μέτρα και όροι για  
τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων" (οδηγία του Συμβουλίου  
91/689/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα), και  
σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας  Περιφέρειας, 
 
(ζ) είναι υπόχρεοι στην καταβολή αποζημίωσης λόγω αδικαιολόγητης  
καθυστέρησης στην παράδοση ή την παραλαβή αποβλήτων που παράγονται στα  
πλοία ή καταλοίπων φορτίου. 
 
2. Η παράδοση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου  
θεωρείται ως θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 79  
του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 της 12ης Οκτωβρίου  
1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα. Οι τελωνειακές αρχές  
δεν απαιτούν την κατάθεση συνοπτικής διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 45  
του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 
                                     �ρθρο 13 
                  Παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται 
                στα πλοία και πετρελαιοειδών καταλοίπων φορτίου από 
                   δεξαμενόπλοια (σλέπια) και βυτιοφόρα οχήματα 
 
 
Η παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και  
πετρελαιοειδών καταλοίπων φορτίου από δεξαμενόπλοια (σλέπια), βυτιοφόρα  
οχήματα και πλωτές ευκολίες υποδοχής, θα γίνεται σύμφωνα με τις  
προϋποθέσεις και τα μέτρα ασφαλείας των Κανονισμών Λιμένων που ισχύουν. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                     �ρθρο 14 
                  Παραλαβή απορριμμάτων και λυμάτων πλοίων από άλλα 
                                      πλοία 
 
1. Οι όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων και φορτηγίδων ή πλωτών  
γενικά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών  
απορριμμάτων πλοίων καθορίζονται στην Υ.Α. 181051/1090/82 (Β' 266). 
 
2. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά  
ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής λυμάτων πλοίων  
καθορίζονται στην Υ.Α. 3221.2/2/89 (Β' 435). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΥΠΕΧΩΔΕ 59862/1687/Εγκ.17/94 : <Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων 
της   
ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90 (ΦΕΚ 678 8/90)>. 
  
 
Σχετ. α) Η υπ'αριθμ. 1520/93 Απόφαση του ΣτΕ.  
β) Το υπ'αριθμ. 509/21-2-94 Υπόμνημα της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 
υπ'αριθμ. 825/26/27-1-94 Απόφαση του Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ. 
γ) Το σχέδιο εγκυκλίου  που επεξεργάστηκε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 
υπ'αριθμ. οικ. 1975/132/3-3-94 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ.  
  
 
Με αφορμή την υπ'αριθμ. 1520/93 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που 
αντιμετωπίζει θέματα εφαρμογής του άρθ. 8 της ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90 (ΦΕΚ 
678 Β/90) σε σχέση με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 1650/86, σας 
γνωρίζουμε ότι :  
Με την υπ'αριθμ. 1520/93 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε  ότι 
η ρύθμιση του άρθ. 8 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία, για τη 
χωροθέτηση  έργου ή δραστηριότητας που ανήκει στην πρώτη κατηγορία, αρκεί η 
υποβολή ερωτηματολογίου, έρχεται σε αντίθεση με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις 
των παρ. 6 και 10 του άρθ. 4 και της παρ. 1 του άρθ. 5 του ν. 1650/86 και είναι, 
κατά  συνέπεια, ανίσχυρη, διότι στο ερωτηματολόγιο αυτό, ενόψει και του 
μονολεκτικού χαρακτήρα των απαντήσεών του ( multiple - choice system) , δεν 
έχει τα γνωρίσματα επιστημονικής μελέτης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
απαιτούμενη κατά νόμο (άρθ. 5 παρ. 1 ν. 1650/86) μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.  
Με βάση την παραπάνω ερμηνεία που δόθηκε στις διατάξεις του άρθ. 8 της κΥΑ 
69269/5387/90 σε σχέση με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 1650/86 ,κρίνεται 



απαραίτητο εφεξής να τηρούνται τα ακόλουθα :  
Για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες της Α κατηγορίας του άρθ 4 της ΚΥΑ 
(ομάδα Ι και ΙΙ) πρέπει εφεξής στο στάδιο της προέγκρισης χωροθέτησης, τα 
προβλεπόμενα στο άρθ. 8 της ΚΥΑ στοιχεία του κεφαλαίου Ι του πίνακα 3 να 
συμπληρώνονται και με τα στοιχεία που απαιτούνται ευθέως από τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθ. 5 του ν. 1650/86 , ώστε τελικά η υποβαλλόμενη τεχνική έκθεση 
να περιλαμβάνει συνολικά τα εξής :  
α. -Ονομασία και είδος του έργου  ή της δραστηριότητας.  
-Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας (π.χ. περιγραφή 
του υπάρχοντος περιβάλλοντος στη γεωγραφική θέση που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα). 
 -Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου.  
-Σύντομη περιγραφή του έργου (π.χ. μέγεθος, είδη και ποσότητες α υλών, είδη και 
ποσότητες παραγομένων προϊόντων, σύντομη περιγραφή της παραγωγικής 
διαδικασίας με αντίστοιχη παράθεση συνοπτικού διαγράμματος ροής που θα 
εμφαίνονται τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον).  
-Εντοπισμό και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.  
-Περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.  
-Εξέταση εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη κυρίων λόγων επιλογής της 
προτεινόμενης λύσης.  
-Απλή περίληψη του συνόλου της μελέτης και  
β.-Τεκμηριωμένη αιτιολόγηση όλων των απαντήσεων του Κεφαλαίου ΙΙ του πίνακα 
3 του άρθ. 8 της ΚΥΑ 69269/5387/90.  
Κατ'αυτόν τον τρόπο η υποβαλλόμενη προς έγκριση τεχνική έκθεση θα περιέχει 
όλα τα απαιτούμενα από τις κείμενες διατάξεις στοιχεία και θα συνιστά <μελέτη με 
χαρακτηριστικά επιστημονικής εργασίας της οποίας θεμελιώδες γνώρισμα είναι η 
λογική θεμελίωση και τεκμηρίωση των κρίσεων> , όπως απαιτεί η Απόφαση 
1520/93 του Συμβουλίου της Επικρατείας.  
Εάν  από την υποβληθείσα έκθεση διαπιστώνεται ότι οι επιπτώσεις του αιτουμένου 
έργου ή δραστηριότητος δεν είναι σημαντικές για το περιβάλλον, κατά την 
ευχέρεια που παρέχεται από την παρ. 2.3 του άρθ. 8 της ΚΥΑ, τότε η παραπάνω 
έκθεση μπορεί να αποτελέσει Μ.Π.Ε., για έργα και δραστηριότητες της Α2 
κατηγορίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθ.  9 της ΚΥΑ, πριν από την έγκριση της 
οποίας πρέπει να τηρείται η απαιτούμενη από την παρ. 2 του άρθ. 5 του ν. 
1650/86,  διαδικασία ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.  
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή εάν επέρχονται σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, τότε απαιτείται υποβολή Μ.Π.Ε., του πίνακα 2 του άρθ. 16, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθ.  9 της ΚΥΑ και τήρηση επίσης της προαναφερόμενης 
διαδικασίας ενημέρωσης των ενδιαφερομένων.  
Είναι αυτονόητο ότι για τα έργα και δραστηριότητες της Α1 κατηγορίας του αρθ. 4 
της ΚΥΑ απαιτείται πάντοτε ΜΠΕ του πίνακα 1 του άρθ. 16 της εν λόγω απόφασης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 9 παρ. 2 της Απόφασης αυτής. 



 ΥΠΕΧΩΔΕ 57963/1664/Εγκ.17/95 : <Προέγκριση χωροθέτησης σε γήπεδα που 
υφίστανται ήδη κατασκευασμένα μη νόμιμα κτίρια>   
 
Σχετ. α) Το υπ'αριθμ. 5213/17-11-94 έγγραφο Δ/νσης Χωροταξίας β) Το υπ'αριθμ. 
91506/6847/5942/28-12-94 έγγραφο Δ/νσης Νομ/κού Εργου γ) Το υπ'αριθμ. 
30985/911/10-2-95 έγγραφο Δ.Ο.Κ.Κ.   
 
 
Με  αφορμή ερωτήματα Δ/νσεων ΠΕΧΩ των περιφερειών για τη δυνατότητα 
τήρησης  της διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης σε γήπεδα τα οποία  
υπάρχουν ήδη κατασκευασμένα μη νόμιμα κτίρια, σας γνωρίζουμε τα εξής :  
1.Σύμφωνα με το άρθ. 4 παρ. 6 του ν. 1650/86 , όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το άρθ. 6 παρ. 2 του ν. 2242/94 (ΦΕκ 162 Α), η απαιτούμενη 
βάσει των διατάξεων του ν. 1650/86 προέγκριση χωροθέτησης πρέπει να 
εναρμονίζεται με τις γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής  πολιτικής  
που προκύπτουν από τυχόν εγκεκριμένα χωροταξικά σχέδια και προγράμματα 
καθώς και με τις χρήσεις γης που προβλέπονται από εγκεκριμένα ρυθμιστικά , 
πολεοδομικά ή άλλα σχέδια χρήσεων γης (π.χ. ΖΟΕ, Ζώνες ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων του άρθ. 24 του ν. 1650/86 , ΓΠΣ κλπ.).  
Σε περίπτωση που δεν έχουν εγκριθεί ανάλογα σχέδια και προγράμματα, η 
προέγκριση χωροθέτησης γίνεται μετά από συνεκτίμηση στοιχείων χωροταξικού 
σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής και ιδίως τη συμβατότητας της αιτούμενης 
εγκατάστασης με άλλες υφιστάμενες ή προγραμματιζόμενες χρήσεις και 
λειτουργίες, της προστασίας των ανανεωσίμων ή μη φυσικών πόρων, των 
κατευθύνσεων των περιφερειακών και τομεακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και 
της ανάγκης προστασίας της απασχόλησης, ούτως ώστε να τεκμηριώνεται η 
καταλληλότητα του τόπου εγκατάστασης της αιτούμενης δραστηριότητας και να 
διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.   
2.Από την διατύπωση των παραπάνω  διατάξεων καθίσταται προφανές ότι τα 
κριτήρια στα οποία στηρίζεται η διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης , στην 
περίπτωση που αυτή δεν προβλέπεται από εγκεκριμένα χωροταξικά, πολεοδομικά, 
ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, είναι χωροταξικά με την έννοια της συνθετικής 
ικανοποίησης αναπτυξιακών και κοινωνικών προτεραιοτήτων, στόχων προστασίας 
του περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας και αποφυγής ασύμβατων ή 
αντικρουόμενων χρήσεων γης ή λειτουργιών.  
Θέματα νομιμότητας τυχόν υφισταμένων κατασκευών ή δυνατότητας  αλλαγής 
χρήσης τους σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές  οικοδομικές διατάξεις (ΓΟΚ, εκτός 
σχεδίου δόμησης κλπ.) δεν εξετάζονται στο στάδιο της διαδικασίας προέγκρισης 
χωροθέτησης αλλά σ'αυτό της έκδοσης της απαιτούμενης κατά περίπτωση 
οικοδομικής άδειας από την οικεία πολεοδομική αρχή.   
3.Κατά συνέπεια , όπου κατά τις διατάξεις του ν. 1650/86 και της ΚΥΑ 
69269/5387/90 (ΦΕκ 678Β/90) η τήρηση διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης 
είναι υποχρεωτική, η προέγκριση αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο για τον 
καθορισμό της δυνατότητας ή μη εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετης 
κατασκευής σε γήπεδα εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών κάτω των 2000 
κατοίκων και ως εκ τούτου πρέπει να προηγείται της κρίσεως περί εξαιρέσεως από 
την κατεδάφιση εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις της 
εξαίρεσης που προβλέπονται από τις σχετικές για τις αυθαίρετες κατασκευές 
διατάξεις.  
Υπενθυμίζεται, επίσης , ότι σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 17/90 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου μας οι παρεκκλίσεις από τους γενικούς ισχύοντες όρους δόμησης 
προβλέπονται για τις μέλλουσες να ανεγερθούν επεκτάσεις υφισταμένων 
εγκαταστάσεων  και δεν μπορούν να αναφέρονται σε κτίρια που υφίστανται ήδη 
παράνομα πριν την έγκριση των παρεκκλίσεων αυτών.   



 
ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΙΚ.60570/98 : Διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για βιομηχανικές - βιοτεχνικές δραστηριότητες, σύμφωνα 
με τις  διατάξεις του Ν. 1650/86 (Α 160) της ΚΥΑ 69269/5387/90 (Β 678) και της 
ΚΥΑ 95209/94 (Β 871)   
 
 
Για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην προέγκριση 
χωροθέτησης και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μετά τη σταδιακή μεταβίβαση 
των σχετικών αρμοδιοτήτων σε περιφερειακές και νομαρχιακές υπηρεσίες, 
συνοψίζοντας την εμπειρία των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στα θέματα αυτά, σας 
γνωρίζουμε τα εξής :   
1. Περιπτώσεις για τις οποίες δεν απαιτείται τήρηση διαδικασίας προέγκρισης 
χωροθέτησης:   
1. Βιομηχανικές - βιοτεχνικές δραστηριότητες  που δεν έχουν καταταγεί στην Α' 
κατηγορία και εμπίπτουν στην Β' κατηγορία ( ΚΥΑ  69269/90, αρθρο 8 παρ. 3 
τελευταίο εδάφιο ).   
2.  Βιομηχανικές  - βιοτεχνικές δραστηριότητες που εγκαθίσταται σε εγκεκριμένες 
ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.ΠΑ, ΒΙΟ.ΠΑ, ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ και σε άλλες περιοχές , όπου από την κείμενη 
νομοθεσία επιτρέπεται η εγκατάσταση τέτοιων δραστηριοτήτων (ν. 1650/1986, 
άρθρο 4 παρ. 6 τελευταίο εδάφιο).  
Σε αυτές τις περιπτώσεις η υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων ή της Περιφέρειας, που είναι αρμόδια για την τήρηση της 
διαδικασίας προέγκρισης χωροθέτησης οφείλει να χορηγεί σχετική βεβαίωση, 
εφόσον της ζητείται από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.   
3.   Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας περιβάλλοντος εντός του χώρου της 
δραστηριότητας, όπως συστήματα περιορισμού αέριας ρύπανσης ( π.χ. κυκλώνες, 
σακόφιλτρα, ηλεκτρόφιλτρα, πλυντίδες κλπ.) συστήματα επεξεργασίας υγρών 
αποβλητων κλπ.  
4.α.  Επέκταση, εκσυγχρονισμός, ή τροποποίηση των μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, εφόσον από αυτές δεν αυξάνεται η δυναμικότητα παραγωγής, 
καθως και η εκπομπή αποβλήτων.   
β.   Επέκταση ή δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα 
χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση πρώτων υλών ή προϊόντων ( εξαιρουμένων των 
εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και LPG) γραφείων, 
χώρων  υγιεινής, στεγάστρων για τη στάθμευση οχημάτων.  
γ. Για τις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται ούτε έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, διότι δεν πρόκειται για εργασίες που συνεπάγονται 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.   
5. Τα παραπάνω δεν ισχύουν, εφόσον οι προαναφερόμενες δραστηριότητες 
βρίσκονται μέσα σε προστατευόμενες ή προστατευτέες ή ευαίσθητες οικολογικά 
περιοχές σύμφωνα με την ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία ή σχετικές διεθνείς 
συμβάσεις ( π.χ. RAMSAR , NATURA 2000)   
II. Προέγκριση χωροθέτησης υφισταμένων βιομηχανικών-βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων ΑΙ και ΑΙΙ κατηγορίας.  
Στις περιπτώσεις που υφιστάμενες βιομηχανικές - βιοτεχνικές δραστηριότητες της 
ΑΙ και ΑΙΙ κατηγορίας, προβαίνουν σε επέκταση, εκσυγχρονισμό, τροποποίηση των 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων ή μηχανολογική ανασυγκρότηση , απαιτείται 
εκπόνηση μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης ή και Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων , εφόσον  επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχεση με τις 
επιπτώσεις του ς στο περιβάλλον (ΚΥΑ 69269/90 άρθρο 8 παρ. 1).  
Η πιστοποίηση για το γεγονός αυτό γίνεται από την κατά περίπτωση αρμόδια για 
την έγκριση περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία ( κεντρική υπηρεσία, περιφερειακή ή 
νομαρχιακή).  
Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνει:   
- Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας - Γεωγραφική θέση και 



έκταση του έργου ή της δραστηριότητας (π.χ. περιγραφή της υφιστάμενης 
κατάστασης του περιβάλλοντος στη γεωγραφική θέση που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα).  
- Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου  
- Σύντομη περιγραφή του έργου ( π.χ. μέγεθος, είδη και ποσότητες πρώτων υλών 
, είδη και ποσότητες παραγόμενων προιόντων, σύντομη περιγραφή της 
παραγωγικής διαδικασίας με αντίστοιχη παράθεση συνοπτικού διαγράμματος ροής, 
οπου θα εμφαίνονται τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον). -Εντοπισμό  και αξιολόγηση των βασικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον. - Περιγραφή  των μέτρων για την πρόληψη, μείωση 
ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.  
- Εξέταση εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη κύριων  λόγων επιλογής της 
προτεινόμενης λύσης.  
- Τεκμηριωμένη αιτιολόγηση όλων των απαντήσεων του Κεφαλαίου ΙΙ του πίνακα 
3 του άρθρου 8 της ΚΥΑ  69269/5387/1990. 
Ο φάκελος διαβιβάζεται από τον αρμόδιο για την υλοποίηση και λειτουργία της 
εγκατάστασης φορέα στην αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία Περιβάλλοντος ( του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων , της Περιφέρειας  ή 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) με το ερώτημα "αν από την προτεινόμενη 
εγκατάσταση επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις  της  
στο περιβάλλον και ως εκ τούτου αν απαιτείται η εκπόνηση φακέλου Προέγκρισης 
Χωροθέτησης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων". Τελικά, η αρμόδια 
Υπηρεσία θα αποφαίνεται επί του θέματος με σχετικό έγγραφο της.  



ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 122859/Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 : Περιεχόμενο φακέλου για 
την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 
332/Β/2003). 
 
 
Σχετ: α. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) περί <Εναρμόνισης του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 
91/11/ΕΚ και 96/61/ΕΚ....>. 
β. Η ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) περί <Κατάταξης δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων ....>, καθώς και η Διόρθωση σφάλματος 
αυτής (ΦΕΚ 1117/Β/2002). 
γ. Η ΚΥΑ 25535/3281/2002 (ΦΕΚ 1463/Β/2002) περί <Έγκρισης περιβαλλοντικών 
όρων από το Γενικό Γραμματέα...... 
δ. Η ΚΥΑ Η.. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003) περί <Διαδικασίας 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης...>. 
Μέχρι την έκδοση της Απόφασης της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παρ. 10β) του Ν. 3010/2003 όπου θα 
καθορίζεται το περιεχόμενο του φακέλου που υποβάλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες 
για την εφαρμογή του άρθρου 13 της δ΄σχετικης ΚΥΑ, ο σχετικός φάκελος πρέπει 
να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
 
Α. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 
Προκειμένου να εκτιμηθεί αν από τον εκσυγχρονισμό , επέκταση, βελτίωση ή 
τροποποίηση υφιστάμενου έργου ή δραστηριότητας επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και αρμόδια Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος να αποφανθεί αν απαιτείται ή όχι η υποβολή ΠΠΕ ή ΜΠΕ ή 
Περιβαλλοντικής Έκθεσης, υποβάλλεται φάκελος που περιέχει τα ακόλουθα:  
 
1. Εισαγωγή  
• Γενικά στοιχεία (είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, υπεύθυνος 
του έργου, στοιχεία μελετητή). 
• Προηγούμενες περιβαλλοντικές άδειες/ Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) - αριθμός πρωτοκόλλου - ημερομηνία - εκδουσα αρχή - λήξη 
ισχύος. 
 
2. Περιγραφή του υφιστάμενου έργου ή δραστηριότητας 
• Γεωγραφική θέση, διοικητική υπαγωγή του έργου ή της δραστηριότητας. 
• Συνοπτική περιγραφή του υφιστάμενου έργου με την παράθεση των βασικών 
τεχνικών, γεωμετρικών και λειτουργικών του χαρακτηριστικών . 
 
3. Περιγραφή του προτεινομένου έργου ή της δραστηριότητας. 
• Περιγραφή του προτεινομένου έργου ή δραστηριότητας με την παράθεση των 
βασικών τεχνικών , γεωμετρικών και λειτουργικών του χαρακτηριστικών. 
• Απλή αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης του προτεινομένου έργου. 
 
4.Υφισταμενη κατάσταση περιβάλλοντος 
• Συνοπτική περιγραφή του φυσικού και ανθρωπογενους περιβάλλοντος της 
περιοχής με ειδική αναφορά σε περιοχές που διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς 
προστασίας στην άμεση γειτονία του έργου ή της δραστηριότητας (π.χ. περιοχές 
NATURA 2000, Ramsar, Εθνικοί δρυμοί, αρχαιολογικοί χώροι). 
• Συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με τις χωροταξικές και 
περιβαλλοντικές παραμέτρους και κατευθύνσεις της περιοχής. 
 
5. Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 



Συνοπτική περιγραφή των σημαντικότερων επιπτώσεων στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον από την προτεινόμενη τροποποίηση του υφιστάμενου 
έργου ή της δραστηριότητας. 
Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων δίδονται συνοπτικά ποσοτικά στοιχεία 
εκπομπών ή γίνεται ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων (κατά το δυνατόν), καθώς 
και προτάσεις μέτρων, όρων ή περιορισμών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον. 
 
6.Φωτογραφικη τεκμηρίωση 
Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας με 
κατάλληλη σημείωση των θέσεων λήψης των φωτογραφιών σε χάρτη κατάλληλη 
κλίμακας. 
Δεν απαιτείται φωτογραφική τεκμηρίωση στις περιπτώσεις που υπάγονται στην 
υποκατηγορία 4 των δραστηριοτήτων της Ομάδας 9 της ΚΥΑ 15393/2332/2002 
(ΦΕΚ 1022/Β/2002). 
 
7. Χάρτες - Σχέδια 
• Χάρτης προσανατολισμού. 
• Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, κλίμακας 1:5.000 ή άλλης κατάλληλης, 
με σημειωμένο το έργο ή την δραστηριότητα και απεικόνιση των υφισταμένων 
χρήσεων γης στην περιοχή σε ακτίνα 1 χιλιομέτρου από το έργο. 
• Οι δυο ανωτέρω χάρτες, όταν η εγκατάσταση ευρίσκεται εντός σχεδίου, 
αντικαθίστανται με αντίγραφο του Σχεδίου Πόλεως και σημειωμένη την θέση της 
εγκατάστασης. 
• Σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το είδός και το μέγεθος του έργου ή 
της δραστηριότητας. Στους προαναφερόμενους χάρες και σχέδια παρουσιάζεται η 
υφισταμένη κατάσταση με μαύρο χρώμα, με έγχρωμα στοιχεία εμφανίζονται οι 
προτεινόμενες επεκτάσεις , βελτιώσεις ή τροποποιήσεις και με διακεκομμένη 
γραμμή τα καταργούμενα τμήματα. 
• Προκειμένου περί κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτείται διάγραμμα κάλυψης με 
ξεχωριστή επισήμανση των νέων εγκαταστάσεων. 
 
8. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
• Αντίγραφο της προηγούμενης ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς 
και των τυχόν συνοδών έργων αυτού/ αυτής. 
• Αντίγραφο των τυχόν άλλων μετέπειτα περιβαλλοντικών εγκρίσεων που 
αφορούν σε εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου ή της 
δραστηριότητας, καθώς και των τυχόν συνοδών έργων αυτού / αυτής. 
• Αντίγραφο της εγκεκριμένης Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή της 
Περιβαλλοντικής Έκθεσης εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την καθ΄ ύλην 
αρμόδια Υπηρεσία που αποφαίνεται επί του αιτήματος. 
• Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και του 
συντάξαντος τον σχετικό φάκελο εφόσον είναι τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
ότι δεν έχουν επέλθει, μετά την έκδοση του Ν. 3212/31.12.03 (ΦΕΚ 308/Α), 
αλλαγές ή τροποποιήσεις μέσω κανονιστικών διατάξεων στις θεσμοθετημένης 
χρήσεις γης της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας. 
• ¶δεια λειτουργίας ή εκμετάλλευσης όπου η έκδοση της προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις. 
 
- Αν η αρμόδια Υπηρεσία αποφανθεί ότι από την υλοποίηση του έργου ή της 
δραστηριότητας επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις 
του στο περιβάλλον και απαιτείται ΠΠΕ και ΜΠΕ ή μόνο ΜΕΠ ή Περιβαλλοντική 
Έκθεση τότε ακολουθείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασίας 
περιβαλλοντικής αδειοδοτησης. Εφόσον το έργο ή δραστηριότητα με τον 
προτεινόμενο εκσυγχρονισμό επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση κατατάσσεται σε 
άλλη υποκατηγορία έργων ή δραστηριοτήτων ακολουθούνται οι αντίστοιχες 
διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδοτησης. 



 
- Αν η αρμόδια Υπηρεσία αποφανθεί ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και δεν απαιτείται 
ούτε ΠΠΕ ούτε ΜΠΕ ή Περιβαλλοντική Έκθεση τότε: 
(α) είτε ο αιτούμενος εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδοτησης από την αρμόδια 
Υπηρεσία, 
(β) είτε τροποποιείται η ισχύουσα ΑΕΠΟ σύμφωνα με τα αιτηθέντα. 
 
Β. ΑΝΑΝΕΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Προκειμένου η αρμόδια Κεντρική, Περιφερειακή ή Νομαρχιακή Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος ανάλογα με την υποκατηγορία στην οποία εντάσσεται το έργο ή η 
δραστηριότητα, να αποφανθεί αν απαιτείται ή όχι η υποβολή νέας ΜΠΕ ή 
Περιβαλλοντικής Έκθεσης, υποβάλλεται στην παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία 
φάκελος που περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία : 
• είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, 
• στοιχεία υπεύθυνου του έργου ή της δραστηριότητας (όνομα, διεύθυνση , 
τηλέφωνο, fax) 
• στοιχεία - περιγραφή της μέχρι σήμερα εξέλιξης και λειτουργία του έργου ή της 
δραστηριότητας, με επικαιροποιημενα στοιχεία λειτουργίας αυτού/ αυτής, καθώς 
και αναφορά στην αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιρρυπανσης ή 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος που εφαρμόστηκαν, με ειδικότερη αναφορά 
στις απαιτήσεις της προς ανανέωση περιβαλλοντικής αδειοδοτησης. 
• συνοπτική αναφορά σε τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας , στο 
καθεστώς προστασίας (π.χ. ένταξη του έργου σε περιοχές με ειδικό καθεστώς 
προστασίας π.χ. δίκτυο Natura 2000, αρχαιολογικοί χώροι), καθώς και στις 
χωροταξικές κατευθύνσεις, στο διάστημα που έχει παρέλθει από την έκδοση της 
ΑΕΠΟ. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τέτοιες αλλαγές μπορεί να προτείνονται 
και πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι για την αποτελεσματική προστασία του 
περιβάλλοντος με βάση τα νέα δεδομένα και η αρμόδια Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης π.χ. χάρτες, νομοθετικές ρυθμίσεις κ.λπ. 
 
Ο φάκελος θα περιέχει επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
• Αντίγραφο της προς ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς 
και των τυχόν συνοδών έργων αυτού /αυτής. 
• Αντίγραφο των τυχόν άλλων μετέπειτα περιβαλλοντικών εγκρίσεων που 
αφορούν σε εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου ή της 
δραστηριότητας, καθώς και των τυχόν συνοδών έργων αυτού / αυτής. 
• Αντίγραφο της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή της 
Περιβαλλοντικής Έκθεσης εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την καθ΄ ύλην 
αρμόδια Υπηρεσία που αποφαίνεται επί του αιτήματος. 
• ¶δεια λειτουργίας ή εκμετάλλευσης όπου η έκδοση της προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις. 
• Υπεύθυνη δήλωση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και του 
συντάξαντος τον σχετικό φάκελο εφόσον είναι τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
ότι δεν έχουν επέλθει, μετά την έκδοση του Ν. 3212/31.12.03 (Φεκ 308/Α), 
αλλαγές ή τροποποιήσεις μέσω κανονιστικών διατάξεων στις θεσμοθετημένες 
χρήσεις γης της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας. 
 
- Εάν από το παραπάνω προκύπτει ότι έχουν επέλθει ουσιώδεις αλλαγές, τότε 
απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής Έκθεσης όποτε ακολουθείται η 
προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις περιβαλλοντική αδειοδοτηση. 
- Αν προκύπτει ότι δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις αλλαγές, τότε δεν απαιτείται η 
υποβολή νέας ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής Έκθεσης και η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει 
στην ανανέωση της ΑΕΠΟ. 



 
Ειδικά για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 3: 
α. που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί ως έργα ή δραστηριότητες της υποκατηγορίας 
αυτής, η υποβολή αιτήματος ανανέωσης ΑΕΠΟ γίνεται στην αρμόδια κατά τόπο και 
καθ΄ύλην Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης που εξέδωσε την προηγούμενη περιβαλλοντική άδεια, 
β. που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με τις προηγούμενες του Ν. 3010/02 
διατάξεις, τότε με βάση τα στοιχεία του φακέλου της παρούσας εγκυκλίου, η 
αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος αποφαίνεται, σύμφωνα με την 
παραγρ. 2 του άρθρου 9 της δ΄ σχετικής ΚΥΑ, ποια είναι η αρμόδια για την 
ανανέωση της ΑΕΠΟ Υπηρεσία (περιφερειακή ή νομαρχιακή). 
 
 
 
 
 
 
 
Σημείωμα: Η εργασία της συγκέντρωσης των νόμοθεσίας πού αφορά το 
περιβάλλον έγινε στα πλαίσια λειτουργίας της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. . 
Η εργασία συγκέντρωσης των εγκυκλίων θα συνεχισθεί και θα συμπληρωθούν στο 
μέλλον στο παρόν πόνημα.  
 


