
 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ 
 



ημείωμα: Παηήζηε CTRL + Κλικ ζηον κάθε  νόμο 

 

Α. ΝΟΜΟΙ 

 

1. Νόµορ 1650/1986 (ΦΔΚ 160Al18-10-1986)  

Για ηην πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ 

 

2. Νόµορ 2947/2001 (ΦΔΚ 228Α19-10-2001)  

Θέµαηα Ολςµπιακήρ Φιλοξενίαρ, Έπγυν Ολςµπιακήρ Τποδοµήρ και άλλερ 

διαηάξειρ.  

Άπθπο 9: Διδική Τπηπεζία Δπιθευπηηών Πεπιβάλλονηορ (Δ.Τ.Δ.Π.)  

 

3. Νόµορ 2242/1994 (ΦΔΚ 162Α13-10-1994)  

Πολεοδόµηζη πεπιοσών δεύηεπηρ καηοικίαρ ζε Εώνερ Οικιζηικού Δλέγσος, 

πποζηαζία θςζικού δοµηµένος πεπιβάλλονηορ και άλλερ διαηάξειρ 

 

4. Νόµορ 3010/2002 (ΦΔΚ 91Α125-4-2002)  

Δναπµόνιζη ηος Ν. 1650/1986 µε ηιρ Οδηγίερ 97/11/Δ.Δ. και 96/61 Δ.Δ., 

διαδικαζία οπιοθέηηζη ρ και πςθµίζειρ θεµάηυν για ηα ςδαηοπέµαηα και άλλερ 

διαηάξειρ 

 

 

Β.  Κοινές Τποσργικές Αποθάζεις 

 

1. Κοινή Τποςπγική Απόθαζη 25535/3281/2002 (ΦΔΚ 14638/20-11-

2002)  

Έγκπιζη πεπιβαλλονηικών όπυν από ηον Γενικό Γπαµµαηέα ηηρ Πεπιθέπειαρ ηυν 

έπγυν και δπαζηηπιοηήηυν πος καηαηάζζονηαι ζηην ςποκαηηγοπία 2 ηηρ Α’ 

καηηγοπίαρ ζύµθυνα µε ηην ςπ’απ. ΖΠ 15393/2332/2002 ΚΤΑ «Καηάηαξη 

δηµοζίυν και ιδιυηικών έπγυν ζε καηηγοπίερ κλπ (8’ 1022) 

 

2. Κοινή Τποςπγική Απόθαζη 15393/2332/2002 (ΦΔΚ 10228/5-8-2002)  

Καηάηαξη δηµοζίυν και ιδιυηικών έπγυν και δπαζηηπιοηήηυν ζε καηηγοπίερ 

ζύµθυνα µε ηο άπθπο 3 ηος Ν.1650/1986 ηηρ ανηικαηαζηάθηκε µε ηο άπθπο 1 ηος 

Ν. 3010/2002 «Δναπµόνιζη ηος Ν. 1650/86 µε ηηρ Οδηγίερ 97/11/ΕΕ και 96/61/ΔΔ 

Κ.α. (Α’ 91 ) 

 

3. Κοινή Τποςπγική Απόθαζη 110141703/Φ104/2003 (ΦΔΚ 3328/20-3-

2003)  

Γιαδικαζία Πποκαηαπκηικήρ Πεπιβαλλονηικήρ Δκηίµηζηρ και Αξιολόγηζηρ 

(Π.Π.Δ.Α.) και Έγκπιζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπυν (Δ.Π.ο.) ζύµθυνα µε ηο άπθπο 

4 ηος 1650/1986 (Α’ 160) ηηρ ανηικαηαζηάθηκε µε ηο άπθπο 2 ηος Ν.3010/2002 

«Δναπµόνιζη ηος Ν. 1650/1986 µε ηηρ Οδηγίερ 97/11/ΔΔ και 96/61/ΔΔ και ηηρ 

διαηάξειρ» (Α’ 91) 

 

4. Κοινή Τποςπγική Απόθαζη 1726/2003 (ΦΔΚ 55281 8-5-2003)  

Γιαδικαζία πποκαηαπκηικήρ πεπιβαλλονηικήρ εκηίµηζηρ και αξιολόγηζηρ, 

έγκπιζηρ πεπιβαλλονηικών όπυν, καθώρ και έγκπιζηρ επέµβαζηρ ή παπασώπηζηρ 

δάζοςρ ή δαζικήρ έκηαζηρ ζηα πλαίζια ηηρ έκδοζηρ άδειαρ εγκαηάζηαζηρ 

ζηαθµών ηλεκηποπαπαγυγήρ από Ανανεώζιµερ Πηγέρ Δνέπγειαρ 



 

5. Κοινή Τποςπγική Απόθαζη 37111/2021/2003 (ΦΔΚ 13918/29-9-2003)  

Καθοπιρµόρ ηπόπος ενηµέπυζηρ και ζςµµεηοσήρ ηος κοινού καηά ηην διαδικαζία 

έγκπιζηρ πεπιβαλλονηικών όπυν ηυν έπγυν και δπαζηηπιοηήΊυν ζύµθυνα µε ηην 

παπάγπαθο 2 ηος άπθπος 5 ηος Ν. 1650/1986 ηηρ ανηικαηαζηάθηκε µε ηηρ 

παπαγπάθοςρ 2 και 3 ηος άπθπος 3 ηος Ν. 3010/2002 

 

6. Κοινή Τποςπγική Απόθαζη 137271724/2003 (ΦΔΚ 10878/5-8-2003)  

Ανηιζηοίσηζη ηυν καηηγοπιών ηυν βιοµησανικών και βιοηεσνικών 

δπαζηηπιοηήηυν µε ηηρ βαθµούρ όσληζηρ πος αναθέπονηαι ζηα πολεοδοµικά 

διαηάγµαηα 

 

7. Κοινή Τποςπγική Απόθαζη 69269/5387/1990 (ΦΔΚ 6788/25-10-1990)  

Καηάηαξη έπγυν και δπαζηηπιοηήηυν ζε καηηγοπίερ, πεπιεσόµενο Μελέηηρ 

Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν (Μ.Π.Δ.), καθοπιζµόρ πεπιεσοµένος ειδικών 

πεπιβαλλονηικών µελεηών (Δ.Π.Μ) και λοιπέρ ζςναθείρ διαηάξειρ, ζύµθυνα µε ηο 

Ν.1650/1986 

 

8. Κοινή Τποςπγική Απόθαζη 1661/1994 (ΦΔΚ 7868/20-10-1994)  

Σποποποίηζη και ζςµπλήπυζη ηυν διαηάξευν ηηρ ςπ’ απ. 69269/5387 Κοινήρ 

Απόθαζηρ Τποςπγών Πεπιβάλλονηορ, Υυποηαξίαρ και Γηµοζίυν Έπγυν και 

Σοςπιρµού 

 

 

Γ.  Προεδρικό Γιάηαγμα 

 

1. Πποεδπικό Γιάηαγµα 256/1998 (ΦΔΚ 190Al12-8-1998)  

ςµπλήπυζη ηυν διαηάξευν ηος Π.Γ. 541/1978 (Α' 116) «Πεπί καηηγοπιών 

µελεηών» 

 
 

Γ.  ΔΓΚΤΚΛΙΟΙ 

 

1.  Δγκύκλιορ 17/59862/1687/21.4.1994 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Οδηγίερ για ηην εθαπµογή διαηάξευν ηηρ ΚΤΑ 69269/5387/90.  

 

2. Δγκύκλιορ 31/68241/2655/22.6.1994 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Οδηγίερ για ηην εθαπµογή διαηάξευν ηηρ ΚΤΑ 69269/5387/90.  

 

3. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 90200/4313/12.12.1994 (ΤΠΔΥΩΓΔ) 

Υυποθέηηζη ςθιζηαµένυν βιοµησανιών-βιοηεσνιών.  

 

4. Δγκύκλιορ 17/57963/166417.4.1995 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Πποέγκπιζη συποθέηηζηρ ζε γήπεδα πος ςθίζηανηαι ήδη καηαζκεςαζµένα µη 

νόµιµα κηίπια.  

 

5. Δγκύκλιορ 9/1810/458/30.1.1996 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Πεπιεσόµενο θακέλος για ηην πποέγκπιζη συποθέηηζηρ έπγυν και 

δπαζηηπιοηήηυν, ζύµθυνα µε ηιρ διαηάξειρ ηηρ ΚΤΑ µε απιθµό 

69269/5387/24.10.90 (ΦΔΚ 678Β/25.1 0.90).  



 

      6.   Δγκύκλιορ 32172562/2748/12.6.1996 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιεςκπινίζειρ για ηη συποθέηηζη δικηύος διανοµήρ θςζικού αεπίος.  

 

7. Δγκύκλιορ απ. ππυη. Δ6/Φ1/0IΚ.7626/17.5.1996 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Δγκύκλιορ πεπί διαδικαζιών έκδοζηρ πποεγκπίζευν συποθέηηζηρ και εγκπίζευν 

πεπιβαλλονηικών όπυν έπγυν ενεπγειακήρ αξιοποίηζηρ ανανευζίµυν πηγών 

ενέπγειαρ (ΑΠΔ) και έπγυν εξοικονόµηζηρ ενέπγειαρ (ΔΔ).  

 

8. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 75834/2957/5.7.1996 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

ςνεκηίµηζη ηυν πποηεινόµενυν από Διδικέρ Υυποηαξικέρ Μελέηερ γηρ, ζηη 

διαδικαζία ηυν ζηµειακών συποθεηήζευν.  

 

9. Δγκύκλιορ απ. ππυη.18146/3200/13.6.1997 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Υπονική ιζσύρ πποέγκπιζηρ συποθέηηζηρ. 

 

10. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 60570/10.2.1998 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιαδικαζία πποέγκπιζηρ συποθέηηζηρ και έγκπιζηρ πεπιβαλλονηικών όπυν για 

βιοµησανικέρ - βιοηεσνικέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύµθυνα µε ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 

1650/86 (Α' 160) ηηρ ΚΤΑ 69269/5387/90 (Β' 678) και ηηρ ΚΤΑ 95209/94 (Β' 

871).  

 

11. Δγκύκλιορ 67515/25-2-1998 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Υυποθέηηζη ςθιζηάµενυν έπγυν και δπαζηηπιοηήηυν. Δπµηνεία ηυν ζσεηικών 

διαηάξευν ηηρ ΚΤΑ 69269/5387/1990.  

 

12. Δγκύκλιορ 9/4747/1100/3.3.1998 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Οδηγίερ για ηην εξέηαζη ςποβαλλόµενυν θακέλυν κζηά ηη διαδικαζία 

πποέγκπιζηρ συποθέηηζηρ αιολικών ζηαθµών παπαγυγήρ ενέπγειαρ.  

 

13. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 55151/2773/8.7.1998 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιαδικαζία έγκπιζηρ Διδικών Πεπιβαλλονηικών Μελεηών (Δ.Π.Μ.) ζε 

πποζηαηεςόµενερ πεπιοσέρ.  

 

14. Δγκύκλιορ 10/5-3-1998 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Έκδοζη άδειαρ οικοδοµήρ για ηην καηαζκεςή έπγυν και εγκαηαζηάζευν 

Βιολογικού Καθαπιζµού.  

 

15. Μόνιµη Δγκύκλιορ Π.Θ.Π. -1
η
 Á.Π. 3321.3/6/99/12-10-1999 

(ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ)  

Ρύπανζη θάλαζζαρ και ακηών µε αποππίµµαηα. 

 

16. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 19727/4668/30-7-1999 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Υπονική ιζσύρ πποέγκπιζηρ Υυποθέηηζηρ ηοςπιζηικών εγκαηαζηάζευν.  

 

17. Δγκύκλιορ απ.ππυη. 108037/1-9-1999 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Ρύθµιζη θεµάηυν αδειοδόηηζηρ ηηρ ΚΤΑ 69269/5387/90 για ηα έπγα: Γευπγικήρ 

Τδπαςλικήρ-Τδπογευηπήζειρ, Φπάγµαηα - Λιµνοδεξαµενέρ και δικηύυν 

ύδπεςζηρ.  

 



18. Δγκύκλιορ απ. ππυη. οικ. 73261/30-11-1999 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιεςκπινίζειρ για ηην πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη ξενοδοσειακών µονάδυν ζε 

οικιζµούρ πος έσοςν σαπακηηπιζθεί υρ παπαδοζιακοί.  

 

19. Δγκύκλιορ απ.ππυη. 106048/25-2-2000 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιεςκπινίζειρ για ηιρ απµοδιόηηηερ ηηρ Διδικήρ Τπηπεζίαρ Πεπιβάλλονηορ 

(ΔΤΠΔ).  

 

20. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 107002/5-4-2000 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιεςκπινίζειρ για δπαζηηπιόηηηερ ηος άπθπος 4 ηηρ ΚΤΑ 69269/5387/90 

(ςδπεςηικά-αποσεηεςηικά δίκηςα).  

 

21. Δγκύκλιορ απ. ππυη. ΟΗΚ.109658/31-8-2000 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γήλυζη ηυν απµοδίυν απσών για ηον έλεγσο ηυν πεπιοσών ΝΑηςΜ 2000 

(Παπάπηηµα lα Σεσνικού Γεληίος Έπγος Σαµείος ς· νοσήρ).  

 

22. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 68285/2-10·2000 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Δπµηνεία και εθαπµογή ηος Π.Γ. 256/1998: ςµπλήπυζη ηυν διαηάξευν ηος 

Π.Γ. 541/1978 (Α'116) «Πεπί καηηγοπιών Μελεηών».  

 

23. Δγκύκλιορ 11/22-2-2000 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Καηεςθύνζειρ ζσεηικά µε ηην αξιολόγηζη ηυν θακέλυν Πποέγκπιζηρ 

Υυποθέηηζηρ και Μελεηών Πεπιβαλλονηικών Δπιmώζευν αιολικών ζηαθµών 

παπαγυγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ.  

 

24. Δγκύκλιορ 3/30-1-2001 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιεςκπινίζειρ για ηην εθαπµογή ηος άπθπος 8 ηηρ µε απιθµό 69269/5387/90 ΚΤΑ 

(ΦΔΚ 678Β/90).  

 

25. Δγκύκλιορ απ. ππυη. οικ. 100/61/2-2-2001 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιεςκπινίζειρ για ηην πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη έπγυν και δπαζηηπιοηήηυν.  

 

26. Δγκύκλιορ 100761/2-2-2001 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιεςκπινίζειρ για ηην πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη έπγυν και δπαζηηπιοηήηυν.  

 

27. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 102220/29-3-2001 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη έπγυν καηαζκεςήρ εζυηεπικών δικηύυν αποπποήρ-

αποσέηεςζηρ οµβπίυν.  

 

28. Δγκύκλιορ απ. ππυη. OIK. 82712/9-4-2002 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη έπγυν.  

 

29. Δγκύκλιορ απ. ππυη. OIK. 83754/22-5-2002 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη έπγυν ζύµθυνα µε ηιρ διαηάξειρ ηηρ ΚΤΑ 

69269/5387/24.10.90 (ΦΔΚ 678Β/90).  

 

30. Δγκύκλιορ 4/22-1-2003 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Έγκπιζη Πεπιβαλλονηικών Όπυν από ηο Γενικό Γπαµµαηέα ηηρ Πεπιθέπειαρ.  

 

31. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 12717/27-3-2003 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  



Δθαπµογή ηος Ν.3010/02.  

 

32. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 106040/2-4-2003 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιαδικαζία πεπιβαλλονηικήρ αδειοδόηηζηρ δαζικών Υυπιών.  

 

33. Δγκύκλιορ 116793/14-5-2003 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιαδικαζία πεπιβαλλονηικήρ αδειοδόηηζηρ ηυν βιοµησανικών δπαζηηπιοηήηυν 

ηηρ ςποκαηηγοπίαρ 3 ηηρ ΚΤΑ 15393/2332/02.  

 

34. Δγκύκλιορ οικ. 117266/27-5-2003 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Δθαπµογή ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 12 παπ 3 ηηρ ΚΤΑ Ζ.Π 

110141703/Φ/104/ΦΔΚ332/Β/2003 όζον αθοπά ηην ςποσπέυζη ενηµέπυζηρ ηυν 

απµοδίυν απσών για ηιρ αποππίτειρ πύπανζηρ (εκποµπών και αποβλήηυν) από ηιρ 

δπαζηηπιόηηηερ ηος παπαπηήµαηορ 11 ηος άπθπος 5 ηηρ ςπ'απιθµ. Ζ.Π 

15393/2332/2002 ΚΤΑ (Β' 1022).  

 

35. Δγκύκλιορ απ. ππυη. ΟΗΚ.117813/23-6-2003 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Δθαπµογή ηυν διαηάξευν ηηρ ΚΤΑ ΖΠ 110141703/Φ104/02.  

 

36. Δγκύκλιορ απ. ππυη. OIK. 126371/2331/18-6-2003 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Δθαπµογή ηηρ ΚΤΑ ΖΠ 11 0141703/Φ1 04/14.3.2003 (ΦΔΚ 678Β).  

 

37. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 137195/20-10-2003 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Καηάηαξη έπγυν ενηόρ Πποζηαηεςοµένυν Πεπιοσών ηος Γικηύος Φύζη 2000.  

 

38. Δγκύκλιορ oIK.117813/23-6-2003 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Δθαπµογή ηυν διαηάξευν ηηρ ΚΤΑ Ζ.Π. 11014/703/Φ104/02.  

 

39. Δγκύκλιορ 117421/2-7-2003 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Καηάηαξη δπαζηηπιόηηηαρ ζε καηηγοπία (ΚΣΔΟ)  

 

40. Δγκύκλιορ απ. ππυη. oIK.137497/30-10-2003 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιεςκπινίζειρ για ηιρ Γπαµµέρ Μεηαθοπάρ Ζλεκηπικήρ Δνέπγειαρ.  

 

41. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 26/13-1-2004 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

ςγκπόηηζη - Οπγάνυζη - Λειηοςπγία Διδικήρ Τπηπεζίαρ Δπιθευπηηών 

Πεπιβάλλονηορ (ΔΤΔΠ).  

 

42. Δγκύκλιορ απ. ππυη. oIK.122343/19-1-2004 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά µε θέµαηα οπιζµού. καηάηαξηρ και διαδικαζιών καηά ηην 

πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη έπγυν και δπαζηηπιοηήηυν, ζύµθυνα µε ηιρ 

διαηάξειρ ηος Ν.165011986, όπυρ ηποποποιήθηκε από ηο Ν. 301012002.  

 

43. Δγκύκλιορ απ. ππυη. OIK. 100402/154/19-1-2004 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη µη κςπίυν ηοςπιζηικών καηαλςµάηυν. 

 

44. Δγκύκλιορ απ. ππυη. 8111/01/04/23-1-2004 (ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΝΑΤΣΗΛΗΑ)  

Έλεγσορ εθαπµογήρ διαηάξευν ηηρ ΚΤΑ 3418/07/2002 (ΦΔΚ 712Β'/11-6-2002) 

ζσεηικά µε ηα «µέηπα και ηοςρ όποςρ για ηιρ λιµενικέρ εγκαηαζηάζειρ παπαλαβήρ 



και διασείπιζηρ αποβλήηυν πος παπάγονηαι ζηα πλοία και καηαλοίπυν θοπηίος».  

 

45. Δγκύκλιορ απ. ππυη. OIK. 122838/2-2-2004 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιεςκπινίζειρ για ηην Πεπιβαλλονηική Αδειοδόηηζη Τποζηαθµών (Τ/) 

ανύτυζηρ - ςποβιβαζµού ηάζηρ 201150 KV.  

 

46. Δγκύκλιορ ΟΗΚ. 122859/2-2-2004 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Πεπιεσόµενο θακέλος για ηην εθαπµογή ηος άπθπος 13 ηηρ ΚΤΑ Ζ.Π. 

11014/703/14.3.03 (ΦΔΚ 332Β/2003).  

 

47. Δγκύκλιορ 8216/14/6-2-2004 (ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛIΑ)  

Δθαπµογή ηος Ν.3153/2003 (Πεπιβαλλονηική αδειοδόηηζη λιµενικών έπγυν).  

 

48. Δγκύκλιορ OIK. 130884/26-2-2004 (ΤΠΔΥΩΓΔ)  

Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά µε ηον Πίνακα 9 ηηρ ΚΤΑ 15393/2332/02 (Βιοµησανικέρ 

Δγκαηαζηάζειρ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Λ 1650/1986 / Α-160 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ  

  

   
 
 
   Λφκνο 1650 ηεο 15/16.10.86. Γηα ηελ 
   πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.- (Α' 160).  
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
 

 
                            ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α' 
                          ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΛΝΗΔΠ 
 
                              Αξζξν 1. 
                              Πθνπφο. 
 

   1. Πθνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε ζέζπηζε ζεκειησδψλ θαλφλσλ  θαη  
 ε   θαζηέξσζε   θξηηεξίσλ   θαη   κεραληζκψλ  γηα  ηελ  πξνζηαζία  ηνπ  
 πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε  ν  άλζξσπνο,  σο  άηνκν  θαη  σο  κέινο  ηνπ  
 θνηλσληθνχ  ζπλφινπ,  λα  δεη ζε έλα πςειήο πνηφηεηαο πεξηβάιινλ, κέζα  
 ζην νπνίν λα πξνζηαηεχεηαη ε πγεία ηνπ θαη λα επλνείηαη ε αλάπηπμε ηεο  
 πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 
   Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζεκειηψδεο θαη αλαπφζπαζην κέξνο  ηεο  

 πνιηηηζηηθήο  θαη  αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο θαη πνιηηηθήο, πινπνηείηαη  
 θχξηα κέζα απφ ην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. 
 
   2. Δηδηθφηεξα, βαζηθνί ζηφρνη ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη νη αθφινπζνη: 
    α) Ζ απνηξνπή ηεο  ξχπαλζεο  θαη  γεληθφηεξα  ηεο  ππνβάζκηζεο  ηνπ  
 πεξηβάιινληνο  θαη  ε  ιήςε  φισλ  ησλ  αλαγθαίσλ, γηα ην ζθνπφ απηφλ,  

 πξνιεπηηθψλ κέηξσλ. 
    β) Ζ δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη απφ ηηο  δηάθνξεο  κνξθέο  
 ππνβάζκηζεο  ηνπ  πεξηβάιινληνο  θαη εηδηθφηεξα απφ ηε ξχπαλζε θαη ηηο  
 νριήζεηο. 
    γ) Ζ πξνψζεζε ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ  εζληθνχ  ρψξνπ  ζπλνιηθά  
 θαη  ησλ  επί  κέξνπο γεσγξαθηθψλ θαη νηθηζηηθψλ ελνηήησλ ηνπ θαη κέζα  
 απφ ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

    δ) Ζ δηαζθάιηζε ηεο  δπλαηφηεηαο  αλαλέσζεο  θπζηθψλ  πφξσλ  θαη  ε  
 νξζνινγηθή  αμηνπνίεζε  ησλ  κε  αλαλεψζηκσλ ή ζπάλησλ ζε ζρέζε κε ηηο  

 ησξηλέο θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο θαη κε θξηηήξηα ηελ πξνζηαζία  ηνπ  
 πεξηβάιινληνο. 
    ε)   Ζ   δηαηήξεζε   ηεο   νηθνινγηθήο   ηζνξξνπίαο   ησλ   θπζηθψλ  
 νηθνζπζηεκάησλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. 
    ζη) Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 
   3. Αλαιπηηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ επηδηψθνληαη. 
    α) Ζ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ ψζηε  νη  
 ρξήζεηο  ηνπ  λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο θπζηθέο ηδηφηεηέο ηνπ θαη ηελ  
 παξαγσγηθή ηνπ ηθαλφηεηα. 
    β) Ζ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ  ζεσξνχκελσλ  σο  

 θπζηθψλ πφξσλ θαη σο νηθνζπζηεκάησλ. 
    γ) Ζ πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο. 
    δ) Ζ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ θαη ηδηαίηεξα  
 πεξηνρψλ  κε  κεγάιε βηνινγηθή, νηθνινγηθή, αηζζεηηθή ή γεσκνξθνινγηθή  



 αμία. 

    ε) Ζ πξνζηαζία ησλ αθηψλ ησλ ζαιαζζψλ, ησλ νρζψλ ησλ  πνηακψλ,  ησλ  
 ιηκλψλ, ηνπ βπζνχ απηψλ θαη ησλ λεζίδσλ σο θπζηθψλ πφξσλ, σο ζηνηρείσλ     
 νηθνζπζηεκάησλ θαη σο ζηνηρείσλ ηνπ ηνπίνπ. 
    ζη) Ν θαζνξηζκφο ηεο επηζπκεηήο θαη ηεο επηηξεπφκελεο πνηφηεηαο ησλ  
 θπζηθψλ  απνδεθηψλ  θαζψο  θαη  ησλ θάζε εηδνπο επηηξεπφκελσλ εθπνκπψλ  

 απνβιήησλ, κε ηελ θαζηέξσζε θαη  ρξεζηκνπνίεζε  θαηάιιεισλ  παξακέηξσλ  
 θαη   νξηαθψλ   ηηκψλ,   ψζηε   λα   κελ  πξνθαιείηαη  ππνβάζκηζε  ηνπ  
 πεξηβάιινληνο, κε θξηηήξηα: 
    - ηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη εκπεηξία 
    - ηελ θαιχηεξε δηαζέζηκε θαη νηθνλνκηθά εθηθηή ηερλνινγία. 
    - ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηνκνξθίεο ηνπ  πεξηβάιινληνο  θαη  ηνπ  

 πιεζπζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο. 
    - ηελ πξνυπάξρνπζα δηακφξθσζε ζπιινγηθήο ρξήζεο κηαο πεξηνρήο. 
    - ηα πθηζηάκελα ρσξνηαμηθά θαη αλαπηπμηαθά ζρέδηα. 
    δ)  Ζ  επαηζζεηνπνίεζε  θαη  ελεξγνπνίεζε  ησλ  πνιηηψλ  ζηα ζέκαηα  
 πξνζηαζίαο  ηνπ  πεξηβάιινληνο  κέζα  απφ  ηε  ζσζηή  πιεξνθφξεζε  θαη  

 εθπαίδεπζε. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 

 
                              Αξζξν 2. 
                              Νξηζκνί. 
 
   Θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ απηνχ λννχληαη σο: 
   1. Ξεξηβάιινλ: ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ παξαγφλησλ θαη  

 ζηνηρείσλ   πνπ   βξίζθνληαη   ζε  αιιειεπίδξαζε  θαη  επεξεάδνπλ  ηελ  
 νηθνινγηθή ηζνξξνπία, ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο, ηελ πγεία  ησλ  θαηνίθσλ,  
 ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ηηο αηζζεηηθέο αμίεο. 
   2.  Οχπαλζε:  ε  παξνπζία  ζην  πεξηβάιινλ ξχπσλ, δειαδή θάζε είδνπο  
 νπζηψλ, ζνξχβνπ, αθηηλνβνιίαο ή άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο,  ζε  πνζφηεηα,  
 ζπγθέληξσζε ή δηάξθεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο  
 ζηελ πγεία, ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη ζηα νηθνζπζηήκαηα ή πιηθέο  

 δεκηέο  θαη  γεληθά  λα  θαηαζηήζνπλ  ην πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα ηηο  
 επηζπκεηέο ρξήζεηο ηνπ. 
   3. Κφιπλζε: ε κνξθή ξχπαλζεο πνπ  ραξαθηεξίδεηαη  απφ  ηελ  παξνπζία  
 παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην πεξηβάιινλ ή δεηθηψλ πνπ ππνδειψλνπλ ηελ  
 πηζαλφηεηα παξνπζίαο ηέηνησλ κηθξννξγαληζκψλ. 
   4.  πνβάζκηζε:  ε πξφθιεζε απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ξχπαλζεο ή  
 νπνηαζδήπνηε άιιεο κεηαβνιήο ζην πεξηβάιινλ, ε νπνία είλαη  πηζαλφ  λα  

 έρεη  αξλεηηθέο  επηπηψζεηο  ζηελ  νηθνινγηθή ηζνξξνπία, ζηελ πνηφηεηα  
 δσήο θαη ζηελ  πγεία  ησλ  θαηνίθσλ,  ζηελ  ηζηνξηθή  θαη  πνιηηηζηηθή  

 θιεξνλνκηά θαη ζηηο αηζζεηηθέο αμίεο. 
   5.  Ξξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο: ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ, κέηξσλ θαη  
 έξγσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο  ή  
 ηελ απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε ή βειηίσζή ηνπ. 

   6.  Νηθνζχζηεκα: θάζε ζχλνιν βηνηηθψλ θαη κε βηνηηθψλ παξαγφλησλ θαη  
 ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δξνπλ ζε νξηζκέλν ρψξν θαη  βξίζθνληαη  
 ζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. 
   7.   Φπζηθφο   απνδέθηεο:   θάζε   ζηνηρείν  ηνπ  πεξηβάιινληνο  πνπ  
 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηειηθή δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 
   8. γεία: ε θαηάζηαζε πιήξνπο θπζηθήο,  δηαλνεηηθήο  θαη  θνηλσληθήο  
 επεμίαο ηνπ αηφκνπ ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ. 

   9.  Νηθνινγηθή  ηζνξξνπία: ε ζρεηηθά ζηαζεξή ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη  
 κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο θαη ηα ζηνηρεία  ηνπ  
 πεξηβάιινληνο ελφο νηθνζπζηήκαηνο. 
   10.   Φπζηθνί   πφξνη:   θάζε   ζηνηρείν   ηνπ   πεξηβάιινληνο   πνπ  



 ρξεζηκνπνηείηαη ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ  ηνλ  άλζξσπν  γηα  ηελ  

 ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη απνηειεί αμία γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 
   11.  Απφβιεηα:  θάζε πνζφηεηα ξχπσλ (νπζηψλ, ζνξχβνπ, αθηηλνβνιίαο ή  
 άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο) ζε νπνηαδήπνηε θπζηθή θαηάζηαζε ή αληηθεηκέλσλ  
 απφ ηα νπνία ν θάηνρφο ηνπο ζέιεη ή πξέπεη ή ππνρξενχηαη λα απαιιαγεί,  
 εθφζνλ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε. 

   12. Γηαρείξηζε απνβιήησλ: ην  ζχλνιν  ησλ  δξαζηεξηνηήησλ  ζπιινγήο,  
 δηαινγήο,   κεηαθνξάο,  επεμεξγαζίαο,  επαλαρξεζηκνπνίεζεο  ή  ηειηθήο  
 δηάζεζεο απνβιήησλ ζε θπζηθνχο απνδέθηεο, κε ζηφρν ηελ  πξνζηαζία  ηνπ  
 πεξηβάιινληνο. 
   13.  Νπζίεο: ρεκηθά ζηνηρεία θαη νη ελψζεηο ηνπο φπσο παξνπζηάδνληαη  
 ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ή φπσο παξάγνληαη δεπηεξνγελψο. 

   14. Ξαξαζθεπάζκαηα: κείγκαηα ή δηαιχκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ δχν  ή  
 πεξηζζφηεξεο νπζίεο. 
   15.   Δπηθίλδπλεο   νπζίεο   ή   παξαζθεπάζκαηα:   νη  νπζίεο  ή  ηα  
 παξαζθεπάζκαηα   πνπ   είλαη   ηνμηθέο,   δηαβξσηηθέο,    εξεζηζηηθέο,  
 εθξεθηηθέο,  εχθιεθηεο,  θαξθηλνγφλεο,  κεηαιιαμηνγφλεο, ξαδηελεξγέο ή  

 άιιεο νπζίεο πνπ έρνπλ ηελ  ηδηφηεηα  λα  επηηαρχλνπλ  ηελ  θαχζε,  λα  
 αιινηψλνπλ  ηελ θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ λεξνχ, ηνπ εδάθνπο ή ηνπ αέξα θαη  

 λα πξνζβάιινπλ δπζκελψο ηνλ άλζξσπν θαη φια ηα άιια έκβηα  φληα  θαζψο  
 θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 
   16.  Ρνπίν: θάζε δπλακηθφ ζχλνιν βηνηηθψλ θαη κε βηνηηθψλ παξαγφλησλ  
 θαη ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ κεκνλσκέλα ή  αιιεινεπηδξψληαο  ζε  
 ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζπλζέηνπλ κηα νπηηθή εκπεηξία. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 

 
                             ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β' 
                      ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 
                      ΑΞΝ ΔΟΓΑ ΘΑΗ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ 
 
 
                             "Αξζξν 3 

                Θαηεγνξίεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ     
 
  1. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Δξγσλ, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
λφκνπ απηνχ, ηα δεκφζηα ή ηδησηηθά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο 
θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, θαη θάζε θαηεγνξία κπνξεί λα 
θαηαηάζζεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο, θαζψο θαη ζε νκάδεο θνηλέο γηα φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Θξηηήξηα γηα 
ηελ θαηάηαμε απηή είλαη: α) ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, β) ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ ξχπσλ πνπ εθπέκπνληαη, 
θαζψο θαη θάζε άιιε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, γ) ε δπλαηφηεηα λα 
πξνιεθζεί ε παξαγσγή ξχπσλ απφ ηελ εθαξκνδφκελε παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
θαη δ) ν θίλδπλνο ζνβαξνχ αηπρήκαηνο θαη ε αλάγθε επηβνιήο πεξηνξηζκψλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
  Δάλ έλα έξγν ή δξαζηεξηφηεηα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε 
θαη ε αδεηνδνηνχζα αξρή ζεσξεί φηη ιφγσ ησλ επηπηψζεψλ ηνπ ζην 
πεξηβάιινλ ζα έπξεπε λα θαηαηαγεί ζηελ πξψηε (Α) ή δεχηεξε (Β) 
θαηεγνξία, δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζην πνπξγείν 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην λφκν απηφλ γηα ηελ πξψηε (Α) ή δεχηεξε (Β) 
θαηεγνξία. Πε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ην ελ ιφγσ έξγν ή δξαζηεξηφηεηα 
θαηαηάζζεηαη πξνζσξηλά ζηελ θαηεγνξία πξψηε (Α) ή δεχηεξε (Β) κε α 



πφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, 

Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ αηηήκαηνο ζην πνπξγείν. Γηα ην έξγν 
ή ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ην αξκφδην φξγαλν δελ εθδίδεη ηελ πξνβιεπφκελε 
απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφθαζε έθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξηλ 
ζπκπιεξσζεί ε θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ γηα ηελ θαηάηαμε 

ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
  2. Ζ πξψηε (Α) θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ ιφγσ ηεο θχζεο, ηνπ κεγέζνπο ή ηεο έθηαζήο ηνπο είλαη πηζαλφ λα 
πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Πηα έξγα θαη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο επηβάιινληαη θαηά πεξίπησζε, κε ηελ 

έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην επφκελν άξζξν, εθηφο 
απφ ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, εηδηθνί φξνη θαη 
πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
  Ζ δεχηεξε (Β) θαηεγνξία πεξηιακβάλεη έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηα 

νπνία, ρσξίο λα πξνθαινχλ ζνβαξέο επηπηψζεηο, πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε γεληθέο πξνδηαγξαθέο, φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη απφ θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 
 
  Ζ ηξίηε (Γ) θαηεγνξία πεξηιακβάλεη έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
πξνθαινχλ κηθξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 
 
  3. Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ηδηαίηεξα ην πεξηβάιινλ, ε θαηάηαμε 
ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη θαηά πεξηνρή ή 

αλάινγα κε ηνλ θπζηθφ απνδέθηε ησλ ξχπσλ θαη νριήζεσλ, αθνχ ιεθζνχλ 
ππφςε θαη ηα εγθεθξηκέλα ρσξνηαμηθά ή ξπζκηζηηθά ζρέδηα, ηα πξνγξάκκαηα 
θαη ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα ή νη ζεζκνζεηεκέλεο δψλεο ρξήζεσλ γεο 
ή άιιεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
 

  4. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Δξγσλ θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη αληηζηνηρία ηεο θαηάηαμεο ζε 
θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ κε ηε δηάθξηζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πνιενδνκηθέο 
δηαηάμεηο ζε έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο. 
Κε ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, ε θαηάηαμε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

έξγσλ ζε πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο." 
 
   *** Ρν άξζξν 3 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 Λ.3010/2002 
   ΦΔΘ Α 91/25.4.2002. 
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                             "Αξζξν 4 
                    Δγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ      
 
  1.α. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ή ηε 
κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηαγεί ζηηο θαηεγνξίεο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, απαηηείηαη ε έγθξηζε φξσλ γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δγθξηζε φξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απαηηείηαη επίζεο γηα ηελ επέθηαζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαη 
ηνλ εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έρνπλ 
θαηαηαγεί ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, εθφζνλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 



 

  β. Κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ε Γηνίθεζε επηβάιιεη 
πξνυπνζέζεηο, φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη δηαθνξνπνηήζεηο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηδίσο σο πξνο ηε ζέζε, 
ην κέγεζνο, ην είδνο, ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία θαη ηα γεληθά ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά. 

 
  γ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 
ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή 
ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

  δ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξέπεη 
λα ηεξείηαη: 
 
  δα) ε δηαδηθαζία ηεο πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο παξ. 6α θαη 10α θαη ε δεκνζηνπνίεζε ηεο ζεηηθήο 
γλσκνδφηεζεο ή ηεο αξλεηηθήο απφθαζεο επί ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5. 
 
  δβ) ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη ε αμηνιφγεζε Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ ή Ξεξηβαιινληηθήο Δθζεζεο, θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη ε 
δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 5. 

 
  2. Γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα έξγα θαη 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο απαηηείηαη ππνβνιή Κειέηεο 
Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. 
 
  Ζ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ 
πνπξγνχ. Υο ζπλαξκφδηνο ζεσξείηαη ν αξκφδηνο πνπξγφο γηα ην έξγν ή ηε 
δξαζηεξηφηεηα. Δάλ απφ ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα επέξρνληαη επηπηψζεηο 
ζε αξραηφηεηεο η' ζε δαζηθέο εθηάζεηο ή ζε γεσξγηθή γε πςειήο 
παξαγσγηθφηεηαο ή ζηελ παξάθηηα ή ηε ζαιάζζηα δψλε ή ζε πεξίπησζε πνπ 
ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε κνλάδαο επεμεξγαζίαο 
αζηηθψλ ιπκάησλ ή ζηε δεκηνπξγία ρψξνπ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ, ηφηε ε απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γίλεηαη 
αληίζηνηρα θαη απφ ηνλ πνπξγφ Ξνιηηηζκνχ ή Γεσξγίαο ή Δκπνξηθήο 
Λαπηηιίαο ή γείαο θαη Ξξφλνηαο. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 
ζπλαξκφδηνπ γηα ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα πνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη 
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, επηηξέπεηαη ε αξκνδηφηεηα έθδνζεο 
απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα νξηζκέλα έξγα ή 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο λα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ Γεληθφ 
Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο. 

 
  Γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γλσκνδνηνχλ: α) 
θαηά πεξίπησζε νη Νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2508/1997 (ΦΔΘ 124 Α'), ηνπ Λ. 1515/1985 (ΦΔΘ 18 Α') 

θαη ηνπ Λ. 1561/1985 (ΦΔΘ 148 Α') θαη β) ην νηθείν Λνκαξρηαθφ 
Ππκβνχιην. 
 
  3. Γηα ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο, 
απαηηείηαη ε ππνβνιή είηε πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο, κε ηελ νπνία 
ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο, είηε πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη 

αμηνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο πεξ. Α' ηεο 
παξ. 10. Ζ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηα έξγα θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Λνκάξρε, 
εθφζνλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ θαλνληζηηθή απφθαζε πνπ 



εθδίδεηαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 10α ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξ. 5 

θαη 6β. Κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο, πνπ δεκνζηεχεηαη 
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, είλαη δπλαηφλ ε αξκνδηφηεηα έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα νξηζκέλα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο 
απηήο λα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ νηθείν δήκν, εθφζνλ απηφο δηαζέηεη 
πεξηβαιινληηθή ππεξεζία. 

 
  Γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζηα έξγα θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο παξ. 10α γλσκνδνηνχλ νη 
Νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί, θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 
2508/1997 ή ηνπ Λ. 1515/1985 ή ηνπ Λ. 1561/1985, κέζα ζε πξνζεζκία 
είθνζη (20) εκεξψλ. 

 
  4. Γηα ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξίηεο (ε θαηεγνξίαο 
απαηηείηαη ε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε 
ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ έγθξηζε 
ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πξνέδξνπ 

θνηλφηεηαο. Δθφζνλ πξηλ απφ ηελ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 
θξίλνληαη πηζαλνί ή δηαπηζηψλνληαη κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θίλδπλνη θαη νριήζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία απηή, ν δήκαξρνο ή ν 
πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο παξαπέκπεη ην ζέκα ζηνλ νηθείν λνκάξρε θαη γηα 
ηελ έθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απαηηείηαη ε ππνβνιή θαη αμηνιφγεζε 
πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο. 
 
  5. Θαη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4: α) γηα έξγα 

ή δξαζηεξηφηεηεο ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θεληξηθέο ππεξεζίεο 
πνπξγείσλ, ε έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαη, ρνξεγείηαη κε θνηλή απφ θαζε ησλ 
πνπξγψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη β) γηα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο ηα νπνία 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, εθφζνλ ππάγνληαη ζηε 
δεχηεξε (Β) ή ηελ ηξίηε (Γ) θαηεγνξία, ε έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 
  6.α. Γηα λέα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ή ηε κεηεγθαηάζηαζε, ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ, ηεο πξψηεο (Α) 
θαηεγνξίαο, εθφζνλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε 
ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, απαηηείηαη καδί κε ηελ αίηεζε θαη ε 
ππνβνιή Ξξνκειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Δπί ηεο Ξξνκειέηεο απηήο 

ε αξκφδηα γηα έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αξρή πξνβαίλεη ζε 
πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο πνπ 
ζπλίζηαηαη ζε γλσκνδφηεζε σο πξνο ηε ζέζε, ην κέγεζνο, ην είδνο, ηελ 
εθαξκνδφκελε ηερλνινγία, ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηε ρξήζε ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ, ηε ζπζζσξεπηηθή δξάζε κε άιια έξγα, ηελ παξαγσγή 
απνβιήησλ, ηε ξχπαλζε θαη ηηο νριήζεηο, θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν 
αηπρεκάησλ ηδίσο απφ ηε ρξήζε νπζηψλ ή ηερλνινγίαο. 

 
  β. Γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε 

ιακβάλνληαη ππφςε: 
 
  αα) Νη γεληθέο θαη εηδηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο, 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ εγθεθξηκέλα ρσξνηαμηθά, ξπζκηζηηθά θαη πνιενδνκηθά 

ζρέδηα ή άιια ζρέδηα ρξήζεσλ γεο. 
 
  ββ) Ζ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ηεο πεξηνρήο, πνπ ελδέρεηαη λα ζηγεί 
απφ ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα. 
 
  γγ) Ρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελδερφκελσλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 
επηπηψζεσλ, φπσο ην κέγεζνο, ε πνιππινθφηεηα, ε έληαζε θαη ε έθηαζή 

ηνπο, ν δηαζπλνξηαθφο ραξαθηήξαο ηνπο, ε δηάξθεηα, ε ζπρλφηεηα θαη ε 
αλαζηξεςηκφηεηά ηνπο. 
 
  δδ) Ρα νθέιε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηε 



δεκφζηα πγεία θαη ε εμππεξέηεζε άιισλ ιφγσλ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 

 
  εε) Νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ζε 
κία επξχηεξε πεξηνρή απφ εθείλε πνπ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην έξγν ή ηε 
δξαζηεξηφηεηα. 
 

  γ. Κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 
πξφηαζεο: 
 
  αα) είηε θαιείηαη ν ελδηαθεξφκελνο ηδηψηεο ή αξκφδηνο θνξέαο λα 
ππνβάιεη Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Κ.Ξ.Δ.) γηα Δγθξηζε 
Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ, ψζηε λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 1 

θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Πηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα απαηηεζνχλ 
πξφζζεηα ζηνηρεία θαη ηεθκεξηψζεηο γηα επί κέξνπο πεξηβαιινληηθά κέζα ή 
παξακέηξνπο. 
 
  ββ) είηε ηνπ γλσζηνπνηείηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο φπσο πξνηάζεθε. 
 

   
  δ. Ξξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα έξγα 
θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο πνπ θαζνξίδνληαη κε 
ηελ θνηλή απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε Α' ηεο παξαγξάθνπ 10. 
 
  ε. Ζ Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεη πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, 
κπνξεί, θαηά ην ζηάδην ηεο πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο νπνηαζδήπνηε πξφηαζεο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο, λα απαηηήζεη 
ηελ ππνβνιή πεξηβαιινληηθήο κειέηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο 
θαη λα ππαγάγεη ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αλψηεξεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο απφ απηήλ πνπ 
ππάγεηαη ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα, αλ εθηηκάηαη φηη ζα πξνθχςνπλ 
ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. 

Αξκφδηα πξνο ηνχην είλαη ε αξρή πνπ αμηνινγεί ηελ Ξξνκειέηε 
Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη γλσκνδνηεί ζρεηηθά. 
 
  ζη. Ξξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε δελ 
απαηηείηαη ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη δψλεο, ζηηο 
βηνηερληθέο πεξηνρέο θαη πάξθα, ζηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο πεξηνρέο, 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία, ζηηο Ξεξηνρέο Νξγαλσκέλεο 

Αλάπηπμεο Ξαξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Ξ.Υ.Α.Ξ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 
2742/1999 (ΦΔΘ 207 Α) θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρσξνζέηεζε πξνβιέπεηαη 
απφ λφκν ή εγθεθξηκέλν ρσξνηαμηθφ ή πνιενδνκηθφ ή ξπζκηζηηθφ ζρέδην, 
ζηηο πεξηνρέο πνπ εληνπίδνληαη θνηηάζκαηα κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ, 
βηνκεραληθψλ νξπθηψλ θαη καξκάξσλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. Α' ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 2837/2000 (ΦΔΘ 178 Α'), θαζψο θαη ζηηο 
κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 

  7. Ζ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κπνξεί λα εθδίδεηαη γηα 
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ ίδηα απφθαζε, κεηά ηελ 
πάξνδν ηνπ νπνίνπ ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε ή αλαλέσζε. Πηελ πεξίπησζε 
απηή απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα λφκν, κφλνλ εθφζνλ επέξρνληαη 
νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 
 
  8. Αλ δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
ή αλ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί 
απφ ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ή απφ ηελ πεξηβαιινληηθή 
έθζεζε, ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

κπνξεί λα επηβάιιεη πξφζζεηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ή λα κεηαβάιιεη 
ηνπο αξρηθνχο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγεηαη ην έξγν 
ή ε δξαζηεξηφηεηα. 
 



  9.α. Ζ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηα έξγα θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ρνξεγείηαη κέζα ζε 
ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, εθφζνλ ν θαηαηεζείο 
θάθεινο ήηαλ πιήξεο θαη πεξηειάκβαλε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Ζ 
πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απφθαζε 
ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ ή ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαηά πεξίπησζε, αλ ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ή ηεο 
δπζρέξεηαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηθαηνινγείηαη ε παξάηαζε. 
 
  β. Ζ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηα έξγα θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεχηεξεο (Β) θαη ηεο ηξίηεο (Γ) θαηεγνξίαο 
ρνξεγείηαη κέζα ζε ζαξάληα (40) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, 

εθφζνλ ν θαηαηεζείο θάθεινο ήηαλ πιήξεο θαη πεξηειάκβαλε ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά. 
 
  γ. Αλ νη ππεξεζίεο ή θνξείο πνπ γλσκνδνηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ 
πεξηβαιινληηθνί φξνη, δελ απαληήζνπλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν ή πνπ ηάζζνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα 
ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, ε έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη ρσξίο ηηο γλσκνδνηήζεηο απηέο, ακέζσο κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο. 
 
  10.α. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Δξγσλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 
θαζνξίδνληαη: 
 

  αα) ηα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο γηα ηα 
νπνία απαηηείηαη πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε. 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι.ζρεηηθή Α Νηθ.104247/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/2006) 
 
  ββ) νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή 

πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε, φηαλ απαηηείηαη, ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη αξκφδηεο αξρέο 
απνθαζίδνπλ εάλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 
επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηε βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε ή 
εθζπγρξνληζκφ ελφο έξγνπ ή κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 
ζέκα. 
 

  γγ) νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ, ν ηχπνο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη ζηνηρείσλ, ε πξνζεζκία 
ππνβνιήο ηνπο θαη έθθξαζεο γλψκεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ, θαη θάζε άιιν 
ζρεηηθφ ζέκα. 
 
  β. Κε θνηλέο απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη 

πξνδηαγξαθέο θαη ην πεξηερφκελν ησλ θάζε ηχπνπ Ξξνκειεηψλ 
Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Ξ.Ξ.Δ.), Κειεηψλ Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

(Κ.Ξ.Δ.) θαη Ξεξηβαιινληηθήο Δθζεζεο γηα θάζε νκάδα έξγσλ ή 
δξαζηεξηνηήησλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ηηο ζπλνδεχνπλ, ην 
πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ κε βάζε ηνπο νπνίνπο νη αξκφδηεο αξρέο 
απνθαζίδνπλ εάλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ, επέθηαζε, βειηίσζε, 
ηξνπνπνίεζε ή αλαλέσζε έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο 
ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο 
απφθαζεο κε ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο άιισλ αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3. 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι.ζρεηηθή Α Νηθ.104248/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/2006) 

 
  γ. Κε ηηο θνηλέο απνθάζεηο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ α' θαη β' κπνξεί 
λα παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ησλ ίδησλ σο άλσ 
πνπξγείσλ, λα ξπζκίδνπλ κε θνηλή ηνπο απφθαζε, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 



Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, ιεπηνκεξεηαθά θαη ηερληθά δεηήκαηα. 

 
  δ. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Δξγσλ θαζνξίδνληαη νη ακνηβέο γηα ηηο Ξξνκειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ θαη ηηο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ. 

 
  ε. Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε, δεκνζηνπνίεζε ηεο Κ.Ξ.Δ. θαη 
ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
ηδησηηθνχ θαη θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαηαβάιινληαη 
αληαπνδνηηθά ηέιε ππέξ ηνπ Δηδηθνχ Ρακείνπ Δθαξκνγήο Οπζκηζηηθψλ θαη 
Ξνιενδνκηθψλ Πρεδίσλ (Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π.), αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη 

ππνθαηεγνξία πνπ θαηαηάρζεθε ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ ηχπν ηεο 
Κ.Ξ.Δ. πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζή ηνπ. Ρα αλσηέξσ 
ηέιε δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π. γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
απνζθνπνχλ ζηελ αλαβάζκηζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Κε απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, θαζνξίδνληαη ην χθνο, ε 
δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ αλσηέξσ ηειψλ, ν ηξφπνο απφδνζεο ηνπο ζην 

Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π. θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 
 
  11. Νη απνθάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθδίδνληαη κέζα ζε έμη 
κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ." 
 
   *** Ρν άξζξν 4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 2 Λ.3010/2002 
   ΦΔΘ Α 91/25.4.2002. 
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                             "Αξζξν 5 
                Ξεξηερφκελν θαη δεκνζηφηεηα Κειεηψλ      

                   Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 
 
  1. Ζ Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 
 
  α) Ξεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε πιεξνθνξίεο γηα ην 
ρψξν εγθαηάζηαζεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ην κέγεζνο ηνπ. 
 

  β) Ξεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ελδέρεηαη λα ζηγνχλ 
ζεκαληηθά απφ ην πξνηεηλφκελν έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα. 

 
  γ) Δληνπηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 
 
  δ) Ξεξηγξαθή ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε, κείσζε ή απνθαηάζηαζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 
 
  ε) Πχλνςε ησλ θχξησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ππφδεημε ησλ θχξησλ 
ιφγσλ ηεο επηινγήο ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. 
 
  ζη) Απιή (κε ηερληθή) πεξίιεςε ηνπ ζπλφινπ ηεο κειέηεο. 
 

  δ) Πχληνκε αλαθνξά ησλ ελδερφκελσλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 
εθπφλεζε ηεο κειέηεο. 
 
  Νη πξνδηαγξαθέο θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηεο Κειέηεο 



Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαζνξίδνληαη κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ 

εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 10β ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 
 
  2. Ζ αξκφδηα αξρή πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ μεθηλά ηε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο κε ηε δηαβίβαζε ζην νηθείν 
Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην θαθέινπ κε ηε Κ.Ξ.Δ. θαη ηα απαηηνχκελα 

ζπλνδεπηηθά ηεο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Γηνίθεζεο γηα 
ηελ πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επί ηεο 
Ξξνκειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Ξ.Ξ.Δ.) πνπ ππνβιήζεθε, φπνπ 
απαηηείηαη. 
 
  Ρν Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην, πξηλ γλσκνδνηήζεη επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

θαθέινπ ηεο Κ.Ξ.Δ., ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 
θνξέσλ εθπξνζψπεζεο ηνπ ην θάθειν γηα λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο. 
 
  Ζ δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ 
θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 

Γεκφζησλ Δξγσλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 
 

  Κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε κπνξεί λα θαζνξίδεηαη θαη άιιν φξγαλν ή 
ππεξεζία, ην νπνίν ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ θνξέσλ 
εθπξνζψπεζεο ηνπ ην θάθειν γηα λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο. 
 
  3. Νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, γηα 
έξγα πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο, θαζψο θαη νη γλσκνδνηήζεηο ηεο 
Γηνίθεζεο γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε 

επί ησλ ππνβαιιφκελσλ Ξ.Ξ.Δ., δηαβηβάδνληαη ζην νηθείν ή ζηα νηθεία 
λνκαξρηαθά ζπκβνχιηα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα ελεκεξψζνπλ 
ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο θνξείο εθπξνζψπεζεο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ελεκέξσζεο 
ησλ πνιηηψλ θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ." 
 
   *** Ρν άξζξν 5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 3 Λ.3010/2002 

   ΦΔΘ Α 91/25.4.2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
 
 
                             Αξζξν 6. 
                Διεγρνο ηήξεζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 
                         Αληαπνδνηηθά ηέιε. 
 

   1. Ν έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε  ησλ  πεξηβαιινληηθψλ  φξσλ  αλήθεη  ζηα  
 φξγαλα ηεο ππεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηα, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, λα  

 εγθξίλνπλ   ηελ   ίδξπζε,   ιεηηνπξγία   ή   πξαγκαηνπνίεζε   έξγνπ  ή  
 δξαζηεξηφηεηαο. Νπνπ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, ν  έιεγρνο  γηα  ηελ  
 ηήξεζε   ησλ   πεξηβαιινληηθψλ   φξσλ  γίλεηαη  απφ  δηαλνκαξρηαθέο  ή  
 πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ  έρνπλ  ή  φρη  θαη  ηελ  

 αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ηεο ίδξπζεο, ιεηηνπξγίαο ή πξαγκαηνπνίεζεο  
 ηνπ  αληίζηνηρνπ  έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο, νη ππεξεζίεο απηέο δηαηεξνχλ  
 ηελ παξαπάλσ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ. 
 
   2. Ρν πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ  κπνξεί  
 απηνηειψο  λα δηελεξγεί ειέγρνπο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ  
 πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. 

 
   3. Διέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβάιινληηθψλ φξσλ  δηελεξγνχλ  θαη  
 ηα θαηά ην άξζξν 26 Θιηκάθηα Διέγρνπ Ξνηφηεηαο Ξεξηβάιινληνο. 
 



   4.   Κε   απφθαζε  ησλ  πνπξγψλ  Δζληθήο  Νηθνλνκίαο,  Νηθνλνκηθψλ,  

 Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη άιινπ θαηά  πεξίπησζε  
 αξκφδηνπ  ππνπξγνχ,  χζηεξα  απφ  εηζήγεζε  ηνπ νηθείνπ λνκάξρε, είλαη  
 δπλαηφ λα επηβάιινληαη ηέιε  ζε  βάξνο  ησλ  επηρεηξήζεσλ  πνπ  αζθνχλ  
 δξαζηεξηφηεηεο   ή   εθηεινχλ  έξγα  πνπ  ππάγνληαη  ζηηο  δχν  πξψηεο  
 θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 3, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα  θαηαζθεπήο  

 θαη  ιεηηνπξγίαο  ζπγθεθξηκέλσλ  έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ  
 πεξηβάιινληνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ζχκθσλα  
 κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 4 θαη 5. Ρα πην πάλσ έξγα ή πξνγξάκκαηα  
 πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο εθηεινχληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο  ηνπηθήο  
 απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) ή άιινπο θνξείο. 
   Ρα ηέιε απηά θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο, ην ξππαληηθφ θνξηίν  

 θαη  ηελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ  
 κπνξνχλ λα  ππεξβαίλνπλ  ηα  πην  πάλσ  έμνδα.  Κε  ηελ  ίδηα  απφθαζε  
 θαζνξίδνληαη  ν  ηξφπνο  θαη ν ρξφλνο είζπξαμεο ησλ ηειψλ θαη απφδνζήο  
 ηνπο  ζηνλ  Ν.Ρ.Α.  ή  θνξέα  πνπ  θαηαζθεπάδεη  ή  έρεη  ηελ   επζχλε  
 ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

 
   ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Θαηά ην άξζξνα 6 παξ. 1 ηεο .Α. 8243/1113 (ΘΝΗΛΖ)  

                  ηεο 26.2/8.3.91 (Β' 138): 
      "Νη  έιεγρνη  ηήξεζεο  ησλ  πεξηβαιινληηθψλ  φξσλ πνπ εγθξίλνληαη  
 ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 (παξ. 1) ηεο  παξνχζαο  απφθαζεο,  δηελεξγνχληαη  
 ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 1650/86". 
     
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 

 
                             ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' 
                    ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 
                           ΑΞΝ ΡΖ ΟΞΑΛΠΖ 
 
                               Αξζξν 7. 
                   Ξνηφηεηα αηκφζθαηξαο θαη δίθηπν 

                           παξαθνινχζεζεο. 
 
   1.  Κε  πξάμε  ηνπ  πνπξγηθνχ  Ππκβνπιίνπ  χζηεξα  απφ εηζήγεζε ησλ  
 πνπξγψλ γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη Ξεξηβάιινληνο,  
 Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαζνξίδνληαη  νη  θαηεπζπληήξηεο  ή  θαη  
 νξηαθέο   ηηκέο  παξακέηξσλ  πνηφηεηαο  ηεο  αηκφζθαηξαο,  νη  κέζνδνη  
 δεηγκαηνιεςίαο  θαη  αλάιπζήο  ηνπο,   ε   ζπρλφηεηα   δεηγκαηνιεςίαο,  

 ρξνλνδηάγξακκα  γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε  
 ιεπηνκέξεηα ζρεηηθή κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα. 

 
   2. Κε φκνηα πξάμε κπνξεί λα θαζνξίδνληαη  νξηαθέο  ηηκέο  παξακέηξσλ  
 πνηφηεηαο  ηεο αηκφζθαηξαο ζε κηα πεξηνρή απζηεξφηεξεο απφ εθείλεο πνπ  
 νξίδνληαη ζηελ πξάμε  ηεο  πξνεγνχκελεο  παξαγξάθνπ,  αλάινγα  κε  ηελ  

 επαηζζεζία  ησλ  νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο ή ηελ χπαξμε πνιηηηζηηθψλ  
 ζηνηρείσλ. Ζ παξαπάλσ πξάμε είλαη  δπλαηφ  λα  εθδίδεηαη  ζε  εθαξκνγή  
 πεξηθεξεηαθνχ ή λνκαξρηαθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ ή γεληθνχ πνιενδνκηθνχ  
 ζρεδηνπ  ή  δψλεο  νηθηζηηθνχ ειέρνπ βάζεη ηνπ λ. 1337/1983 (ΦΔΘ 33) ή  
 ηνκεαθψλ κειεηψλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
   3.  Ρν  πνπξγείν  Ξεξηβάιινληνο  Σσξνηαμίαο  θαη   Γεκφζησλ   Δξγσλ  

 εγθαζηζηά  ζε  αληηπξνζσπεπηηθέο  ζέζεηο εζληθφ δίθηπν ζηαζκψλ γηα ηελ  
 παξαθνινχζεζε  ηεο  πνηφηεηαο  ηεο   αηκφζθαηξαο,   ζχκθσλα   κε   φζα  
 θαζνξίδνληαη   ζηελ   πξάμε  ηεο  παξαγξάθνπ  1  θαη  παξαθνινπζεί  ηε  
 ιεηηνπξγία ηνπο. 



 

 
 ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξπ 1 παξ.1 πεξ.Γ' εδ.4 
               ηνπ Λ.2647/1998 (Α' 237/22.10.1998) νξίδεηαη φηη: 
    "1. Νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο, πνπ αζθνχληαη απφ πνπξγνχο 
 κεηαβηβάδνληαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο : 

 ..................................................................... 
     Γ. Αξκνδηφηεηεο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη  
 Γεκφζησλ Δξγσλ: 
  κεηαβηβάδνληαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο εθηφο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη κε 
 εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ κέζα ζε φξηα Ramsar, Γίθηπα Λatura 
 2000, εζληθνχο δξπκνχο, αηζζεηηθά δάζε θαη δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο 

 θχζεο, ζε θνηλνηηθφ ή εζληθφ πξνγξάκκαηα ή ζρέδηα πεξηβαιινληηθήο 
 ζεκαζίαο: 
 ...................................................................... 
  4) Ζ εγθαηάζηαζε, ζε αληηπξνζσπεπηηθέο ζέζεηο εζληθαχ δηθηχνπ, 
 ζηαζκψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ε 

 παξαθνινχζενε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ λ.1650/1986, ΦΔΘ 
 160 Α')". 

 
   4. θηζηάκελνη ζηαζκνί παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο  αηκφζθαηξαο  
 είηε  ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είηε άιινπ θνξέα πνπ ειέγρεηαη απφ ην Γεκφζην  
 εληάζζνληαη ζην εζληθφ δίθηπν ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο  
 θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, εθ' φζνλ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο  πνπ  θαζνξίδνληαη  
 ζηελ πξάμε ηεο παξαγξάθνπ 1. 
   Νη   θνξείο  απηνί  έρνπλ  ππνρξέσζε  λα  ελεκεξψλνπλ  ην  πνπξγείν  

 Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ γηα  ηηο  κεηξήζεηο  ηνπο  
 θαζψο  θαη  λα  ζπκκνξθψλνληαη  πξνο ηηο ππνδείμεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηε  
 ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. 
   Ρν πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ κπνξεί  λα  
 παξέρεη επηρνξήγεζε ζηνπο πην πάλσ θνξείο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
 

   5.  Λένη ζηαζκνί γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο  
 ηνπο νπνίνπο εγθαζηζηνχλ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα  ελαξκνλίδνληαη  σο  
 πξνο  ηηο  πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο κε ην εζληθφ δίθηπν ηνπ πνπξγείνπ  
 Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη εληάζζνληαη ζ'  απηφ,  
 κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 4. 
 
   6. Ρν πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ ελεξγεί  

 δηαβαζκνλνκήζεηο  (εληαίν  ζπληνληζκφ νξγάλσλ) ηνπ εζληθνχ δηθηχνπ θαη  
 απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαιιειφηεηα, ηηο αλάγθεο ησλ ζηαζκψλ ηνπ  εζληθνχ  
 δηθηχνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θνξέσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 

 
 
 
                               Αξζξν 8. 

               Κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο. 
 
   1.  Κε  θνηλή  απφθαζε  ηνπ  πνπξγνχ  Ξεξηβάιινληνο  Σσξνηαμίαο θαη  
 Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ  ππνπξγψλ  επηβάιινληαη  
 ζε  πθηζηάκελα  θαη ζε λέα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη ζην  
 άξζξν 3, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε  δξαζηεξηφηεηα  πνπ  είλαη  πηζαλφ  λα  
 ππνβαζκίζεη  ηελ  αηκφζθαηξα, πεξηνξηζκνί θαη κέηξα θαηά θαηεγνξία θαη  

 πεξηνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. Νη πεξηνξηζκνί θαη ηα κέηξα απηά κπνξεί  
 λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο θαη ην  κέγεζνο  ησλ  έξγσλ  ή  
 δξαζηεξηνηήησλ,  ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη κε ην αλ  
 αθνξνχλ λέα ή πθηζηάκελα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 



 

   2.  Νη  πεξηνξηζκνί  θαη  ηα  κέηξα  ηεο   πξνεγνχκελεο   παξαγξάθνπ  
 πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: 
    α)   Νηαλ   πξφθεηηαη  γηα  βηνκεραληθέο,  βηνηερληθέο,  ιαηνκηθέο,  
 κεηαιιεπηηθέο,   γεσξγνθηελνηξνθηθέο,   εκπνξηθέο   θαη    ηνπξηζηηθέο  
 δξαζηεξηφηεηεο, εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο, θάζε είδνπο θαχζε ή  

 αλνηρηή  θσηηά,  απνζήθεπζε,  πξνθαινχλ  νζκέο:  απνζηάζεηο αζθαιείαο,  
 εθαξκνγή ηερλνινγίαο αληηξξχπαλζεο,  ρξήζε  ζπγθεθξηκέλσλ  πξψησλ  θαη  
 βνεζεηηθψλ  πιψλ  θαη θαπζίκσλ, νξηαθέο ηηκέο αέξησλ απνβιήησλ, σξάξηα  
 ιεηηνπξγίαο, εγθαηάζηαζε νξγάλσλ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο  θαη  πνζφηεηαο  
 ησλ  αέξησλ  απνβιήησλ,  θαπζίκσλ, πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, νξγάλσλ  
 ειέγρνπ  ηεο  θαχζεο,  θαζνξηζκφ  κεζφδσλ,  ζπλζεθψλ  θαη   ζπρλνηήησλ  

 δεηγκαηνιεςηψλ   θαη  αλαιχζεσλ  παξακέηξσλ  πνπ  ζρεηίδνληαη  κε  ηελ  
 πνηφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαπζίκσλ, πξψησλ θαη  βνεζεηηθψλ  πιψλ,  
 θαη  αέξησλ  απνβιήησλ,  κεζφδνπο θαηαπνιέκεζεο νζκψλ, θαζνξηζκφ χςνπο  
 θακηλάδσλ θαη πξφηππα παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
 

   ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Πρεηηθή ε .Α. 8243/1113 (ΘΝΗΛΖ) ηεο 26.2/8.3.91 (Β'  
                  138), ην άξζξν 1 ηεο νπνίαο νξίδεη ηα αθφινπζα: 

  "Κε ηελ απφθαζε απηή απνζθνπείηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ  
 8 (παξ. 2α) θαη 10 (παξ. 2) ηνπ Λ. 1650/86 θαη ζπγρξφλσο ε  ελαξκφληζε  
 κε  ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζ.  87/217/ΔΝΘ νδεγίαο ηνπ Ππκβνπιίνπ ησλ  
 Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ηεο 19εο Καξηίνπ 1987 "ζρεηηθά  κε  ηελ  πξφιεςε  
 θαη  ηελ  κείσζε  ηεο  ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνλ ακίαλην" πνπ  
 έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ  ειιεληθή  γιψζζα  ζηελ  επίζεκε  εθεκεξίδα  ησλ  
 Δπξσπατθψλ  Θνηλνηήησλ  (L85  ζει.   40  ηεο  28.3.1987),  ψζηε κε ηελ  

 ζέζπηζε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ, φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ  λα  πεξηνξίδνληαη  
 νη  δπζκελείο  επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο εθπνκπέο ακηάληνπ θαη  
 λα πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά ε αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ". 
 
    β) Νηαλ πξφθεηηαη γηα νρήκαηα ή κεραλήκαηα:  νξηαθέο  ηηκέο  αέξησλ  
 απνβιήησλ, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ ή κεραλεκάησλ  

 πνπ  εηζάγνληαη  ή θαηαζθεπάδνληαη ζηελ εκεδαπή, ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ  
 ζπζηήκαηα  γηα  ηε  κείσζε  ησλ   εθπνκπψλ   θαπζαεξίσλ,   ππνρξεψζεηο  
 εηζαγσγέσλ  θαη  εκπφξσλ  αληαιιαθηηθψλ  θαη  εμνπιηζκνχ,  ππνρξεψζεηο  
 ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο  ζρεηηθέο  κε  ηνλ  εμνπιηζκφ  πνπ  
 ρξεζηκνπνηνχλ  θαη  ηα  πξνζφληα  ηνπ  πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχληαη ζε  
 απηά,  ρξήζε  πγξαεξίνπ  ή  βειηησκέλσλ  θαπζίκσλ   θαη   πεξηνξηζκνχο  
 θπθινθνξίαο. 

 
    γ)   Νηαλ   πξφθεηηαη   γηα   εγθαηαζηάζεηο  θαη  κέζα  δηαθίλεζεο,  
 απνζήθεπζεο,δηαλνκήο θαη εκπνξίαο θαπζίκσλ ή εθξεθηηθψλ πιψλ, εθαξκνγή  
 ζπζηεκάησλ γηα ηε κείσζε ησλ αέξησλ  απνβιήησλ,  απνζηάζεηο  θαη  κέζα  
 αζθαιείαο. 
 
    δ)  Νηαλ  πξφθεηηαη  γηα θεληξηθέο ζεξκάλζεηο: νξηαθέο ηηκέο αέξησλ  

 απνβιήησλ, ζπληήξεζε - ξχζκηζε  ησλ  ζπζηεκάησλ  θεληξηθήο  ζέξκαλζεο,  
 ρξήζε  ζπγθεθξηκέλσλ θαπζίκσλ, κφλσζε ιεβήησλ θαη ζσιελψζεσλ, εθαξκνγή  

 απηφκαησλ ζπζηεκάησλ ξχζκηζεο ηεο  ιεηηνπξγίαο,  θαζνξηζκφ  χςνπο  θαη  
 θαηαζθεπαζηηθψλ    ιεπηνκεξεηψλ    θαπλνδφρσλ,   ρξήζε   ή   θαηάξγεζε  
 θαπλνζπιιεθηψλ θαη  ππνρξεψζεηο  θαη  πξνζφληα  επαγγεικαηηψλ  γηα  ηε  
 ζπληήξεζε - ξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο. 

 
   3.  Νη  νξηαθέο ηηκέο αέξησλ απνβιήησλ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαζνξίδνληαη  
 κε  θξηηήξην  ηελ  εθαξκνγή  ηεο  θαηά   ην   δπλαηφ   θαιχηεξεο   θαη  
 νηθνλνκηθφηεξεο  ηερλνινγίαο  θαη  είλαη δπλαηφ λα αθνξνχλ νπνηνδήπνηε  
 ηχπν, είηε έρνπλ θαζνξηζζεί  είηε  φρη  νξηαθέο  ηηκέο  πνηφηεηαο  ηεο  
 αηκφζθαηξαο γη' απηφλ. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 



 

 
 
 
                             Αξζξν 9. 
              Ξνηφηεηα λεξψλ θαη δίθηπν παξαθνινχζεζεο. 

 
   1.  Κε  πξάμε  ηνπ  πνπξγηθνχ  Ππκβνπιίνπ  χζηεξα  απφ εηζήγεζε ησλ  
 πνπξγψλ γείαο, Ξξφλνηαο θαη  Θνηλσληθψλ  Αζθαιίζεσλ,  Ξεξηβάιινληνο,  
 Σσξνηαμίαο   θαη   Γεκφζησλ   Δξγσλ  θαη  Βηνκεραλίαο,  Δλέξγεηαο  θαη  
 Ρερλνινγίαο θαζνξίδνληαη νη θαηεπζπληήξηεο ή  θαη  νξηαθέο  ηηκέο  ησλ  
 νξγαλνιεπηηθψλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ, κηθξνβηνινγηθψλ, ξαδηνινγηθψλ ή άιισλ  

 ραξαθηεξηζηηθψλ  παξακέηξσλ  πνηφηεηαο  λεξψλ ή θαη ζηνηρείσλ πδαηηθνχ  
 νηθνζπζηήκαηνο, νη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο θαη αλάιπζεο ησλ παξακέηξσλ,  
 νη ζπρλφηεηεο δεηγκαηνιεςίαο,  ρξνλνδηάγξακκα  γηα  ηελ  επίηεπμε  ησλ  
 ζηφρσλ,   θαζψο  θαη  νπνηαδήπνηε  άιιε  ιεπηνκέξεηα  ζρεηηθή  κε  ηνλ  
 θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ. 

 
   2. Ζ ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα  δηαθνξνπνηείηαη  

 αλάινγα  κε  ην είδνο ηνπ θπζηθνχ απνδέθηε πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί,  
 ηηο  επηζπκεηέο  ρξήζεηο  ηνπ,  ηηο  ρξήζεηο  γεο  ηεο  πεξηνρήο  φπνπ  
 βξίζθεηαη, ην είδνο θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηεο ξχπαλζεο. 
 
   3.  Κε  φκνηα  πξάμε  είλαη  δπλαηφ  λα  θαζνξίδνληαη  νξηαθέο ηηκέο  
 πνηφηεηαο λεξψλ απζηεξφηεξεο απφ εθείλεο πνπ νξίδνληαη ζηελ πξάμε  ηεο  
 παξαγξάθνπ  1  κε  θξηηήξην  ηελ  επαηζζεζία  ησλ  νηθνζπζηεκάησλ  ηεο  

 πεξηνρήο. 
   Ζ  παξαπάλσ  πξάμε  είλαη  δπλαηφ  λα  εθδίδεηαη  ζε  εθαξκνγή  είηε  
 πεξηθεξεηαθνχ   ή   λνκαξρηαθνχ   ρσξνηαμηθνχ   ζρεδίνπ  είηε  γεληθνχ  
 πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ ή δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ, βάζεη  ηνπ  λ.  1337/ 
 1983,   είηε   ηέινο  ζε  εθαξκνγή  ηνκεαθψλ  κειεηψλ  πξνζηαζίαο  ηνπ  
 πεξηβάιινληνο. 

 
   4.  Ρν  πνπξγείν  Ξεξηβάιινληνο,  Σσξνηαμίαο  θαη  Γεκφζησλ   Δξγσλ  
 ζρεδηάδεη  θαη  εγθαζηζηά  ζε  αληηπξνζσπεπηηθέο  ζέζεηο εζληθφ δίθηπν  
 ζηαζκψλ  κέηξεζεο  ησλ  παξακέηξσλ  ηεο  πνηφηεηαο  ησλ  λεξψλ,   φπσο  
 θαζνξίδεηα  ζηελ πξάμε ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία  
 ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο ζηαζκνχο  κέηξεζεο  άιισλ  παξακέηξσλ  ηνπ  
 λεξνχ. 

 
   5.  Νη  δηαηάμεηο  ησλ  παξ.  4,  5  θαη 6 ηνπ άξζξνπ 7 εθαξκφδνληαη  
 αλαιφγσο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 

 
 
 
                              Αξζξν 10. 

 
                   Κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λεξψλ. 
 
   1. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ  γείαο,  Ξξφλνηαο  θαη  Θνηλσληθψλ  
 Αζθαιίζεσλ,  Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ησλ θαηά  
 πεξίπησζε αξκφδησλ ππνπξγψλ επηβάιινληαη ζε πθηζηάκελα ή ζε  λέα  έξγα  
 θαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε  

 δξαζηεξηφηεηα, πνπ είλαη πηζαλφ λα ππνβαζκίζεη ηα λεξά, θαηά θαηεγνξία  
 θαη πεξηνρή πεξηνξηζκνί θαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 
 
   2. Νη πεξηνξηζκνί θαη ηα κέηξα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα  



 πεξηιακβάλνπλ   ηδίσο:   απνζηάζεηο  αζθαιείαο,  εθαξκνγή  ηερλνινγίαο  

 αληηξξχπαλζεο, ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ  πιψλ  ή  θαη  
 θαπζίκσλ,  νξηαθέο  ηηκέο  πγξψλ  απνβιήησλ,  ρξεζηκνπνηνχκελσλ λεξψλ,  
 σξάξηα ιεηηνπξγίαο, εγθαηάζηαζε  νξγάλσλ  ειέγρνπ  ηεο  πνηφηεηαο  ησλ  
 πγξψλ   απνβιήησλ,   θαπζίκσλ,  λεξψλ,  πξψησλ  θαη  βνεζεηηθψλ  πιψλ,  
 θαζνξηζκφ  κεζφδσλ,  ζπλζεθψλ  θαη   ζπρλνηήησλ   δεηγκαηνιεςηψλ   θαη  

 αλαιχζεσλ  παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ  
 ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαπζίκσλ, λεξψλ, πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ  πιψλ,  πγξψλ  
 απνβιήησλ,  φξνπο  θαη  πξνυπνζέζεηο  ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο  
 ηιχσλ, κεζφδνπο ηειηθήο δηάζεζεο  πγξψλ  απνβιήησλ,  κήθνο  ππνβξχρησλ  
 αγσγψλ θαη πξφηππα παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
 

   3.  Ζ  παξάγξαθνο  3  ηνπ  άξζξνπ 8 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη γηα ηελ  
 πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ. 
 
 
 ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Πρεηηθή ε .Α. 55648/2210 (ΘΝΗΛΖ) ηεο 29.4/13.5.91 (Β' 

               323), ην άξζξν 1 ηεο νπνίαο θαη νξίδεη ηα αθφινπζα: 
 "Κε απηήλ ηελ πνπξγηθή Απφθαζε απνζθνπείηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ  

 ηνπ άξζξνπ 10 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 6 ηνπ  Λ.  
 1650/86,  κε  ηελ  ζπκπιήξσζε ηεο ππ' αξηζκ. 18186/271/1988 πνπξγηθήο  
 Απφθαζεο, θαζψο  θαη  ε  ζπκκφξθσζε  κε  ηηο  νδεγίεο  86/280/ΔΝΘ  ηνπ  
 Ππκβνπιίνπ ηεο 12εο Ηνπλίνπ 1986 ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ "ζρεηηθά κε  
 ηηο  νξηαθέο  ηηκέο  θαη  ηνπο  πνηνηηθνχο  ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο  
 νξηζκέλσλ  επηθίλδπλσλ  νπζηψλ  πνπ  ππάγνληαη  ζηνλ  θαηάινγν  Η  ηνπ  
 Ξαξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο 76/464/ΔΝΘ" θαη 88/347/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο  

 16εο  Ηνπλίνπ  1988 ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ "γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ  
 παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο νδεγίαο 86/280/ΔΝΘ ζρεηηθά κε  ηηο  νξηαθέο  ηηκέο  
 θαη  ηνπο  πνηνηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο απνξξίςεηο νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ  
 νπζηψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ θαηάινγν Η ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ηεο νδεγίαο  76/ 
 464/ΔΝΘ"  πνπ  έρνπλ  δεκνζηεπζεί  ζηελ  Διιεληθή  γιψζζα ζηελ επίζεκε  
 Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ L. 181/16/4.7.1986) θαη (ΔΔ L.  

 158/35/25.6.1988) αληίζηνηρα  θαη  εηδηθφηεξα  κε  ηηο  δηαηάμεηο  πνπ  
 αλαθέξνληαη  ζηνλ  θαζνξηζκφ  κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηελ πξνζηαζία  
 ηνπ  πδάηηλνπ  πεξηβάιινληνο  απφ  ηε  ξχπαλζε  πνπ   πξνέξρεηαη   απφ  
 απνξξίςεηο  ησλ  επηθίλδπλσλ  νπζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα ηνπ  
 άξζξνπ 6 ηεο ππ' αξηζκ. 73/1990 Ξξάμεο πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ  (Α'  90)  
 γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο γείαο θαη ηνπ Ξεξηβάιινληνο". 
 

 
   ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Πρεηηθή ε .Α. 8243/1113 (ΘΝΗΛΖ) ηεο 26.2/8.3.91 (Β'  
                  138), ην άξζξν 1 ηεο νπνίαο νξίδεη ηα αθφινπζα: 
  "Κε ηελ απφθαζε απηή απνζθνπείηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ  
 8 (παξ. 2α) θαη 10 (παξ. 2) ηνπ Λ. 1650/86 θαη ζπγρξφλσο ε  ελαξκφληζε  
 κε  ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζ.  87/217/ΔΝΘ νδεγίαο ηνπ Ππκβνπιίνπ ησλ  
 Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ηεο 19εο Καξηίνπ 1987 "ζρεηηθά  κε  ηελ  πξφιεςε  

 θαη  ηελ  κείσζε  ηεο  ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνλ ακίαλην" πνπ  
 έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ  ειιεληθή  γιψζζα  ζηελ  επίζεκε  εθεκεξίδα  ησλ  

 Δπξσπατθψλ  Θνηλνηήησλ  (L85  ζει.   40  ηεο  28.3.1987),  ψζηε κε ηελ  
 ζέζπηζε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ, φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ  λα  πεξηνξίδνληαη  
 νη  δπζκελείο  επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο εθπνκπέο ακηάληνπ θαη  
 λα πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά ε αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ". 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

 
                                  Αξζξν 11. 
 
                 Κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο. 



 

   1. Κε θνηλή απφθαζε ησλ  πνπξγψλ  Γεσξγίαο,  γείαο,  Ξξφλνηαο  θαη  
 Θνηλσληθψλ  Αζθαιίζεσλ,  Ξεξηβάιινληνο,  Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ  
 θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο θαζνξίδνληαη ηα  κέηξα  θαη  
 νη  ηξφπνη  πξνζηαζίαο ησλ εδαθψλ απφ ηηο θπζηθέο δεκηέο θαη ηδίσο απφ  
 δηάβξσζε, έιιεηςε αεξηζκνχ, απνμήξαλζε, ππεξγήξαλζε, θαηαζηξνθή δνκήο,  

 αιάησζε, απνθάιπςε δπζκελψλ νξηδφλησλ, ρεκηθή εμάληιεζε, ππεξιίπαλζε ή  
 αθαηάιιειε ιίπαλζε, πξνζζήθε ηνμηθψλ νπζηψλ απφ  ηε  ρξήζε  ιηπαζκάησλ  
 θαη  θπηνθαξκάθσλ,  γηα  ηε  δηαηήξεζε  θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο  
 ηνπο. 
   2. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ  Δζσηεξηθψλ,  γείαο  Ξξφλνηαο  θαη  
 Θνηλσληθψλ  Αζθαιίζεσλ,  Ξεξηβάιινληνο,  Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ  

 θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο, χζηεξα  απφ  εηζήγεζε  ηνπ  
 πνπξγείνπ   Ξεξηβάιινληνο,   Σσξνηαμίαο   θαη   Γεκφζησλ   Δξγσλ  θαη  
 Βηνκεραλίαο,  Δλέξγεηαο  θαη  Ρερλνινγίαο,  χζηεξα  απφ  εηζήγεζε  ηνπ  
 πνπξγείνπ  Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη γλψκε ησλ  
 Ν.Ρ.Α. θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε νη ρψξνη νπνπ επηηξέπεηαη ε  ηειηθή  

 δηάζεζε  ηνμηθψλ  θαη  επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ηιχνο. Κε απφθαζε ηνπ  
 νηθείνπ λνκάξρε,  χζηεξα  απφ  γλψκε  ησλ  Ν.Ρ.Α.,  θαζνξίδνληαη  θαηά  

 πεξίπησζε   νη   ρψξνη  φπνπ  επηηξέπεηαη  ε  ηειηθή  δηάζεζε  ζηεξεψλ  
 απνβιήησλ. Δηδηθά, ε δηάζεζε ζηεξεψλ  απνβιήησλ  απφ  κεηαιιεπηηθέο  ή  
 ιαηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηνπο κεηαιιεπηηθνχο ή ιαηνκηθνχο ρψξνπο  
 γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
 
   3.  Κε  θνηλή  απφθαζε  ησλ  πνπξγψλ  Γεσξγίαο  θαη  Ξεξηβάιινληνο,  
 Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ κπνξεί λα επηβάιινληαη, θαηά  πεξίπησζε,  

 ε  ρξήζε  θπζηθψλ ιηπαληηθψλ νπζηψλ ή κέζσλ γηα ηελ πξνζηαζία δψσλ θαη  
 θπηψλ απφ αζζέλεηεο θαη  πεξηνξηζκνί  ή  απαγνξεχζεηο  ζηελ  παξαγσγή,  
 εηζαγσγή  θαη  εκπνξία  θπηνθαξκάθσλ  θαη  ιηπαζκάησλ  πνπ δεκηνπξγνχλ  
 θίλδπλν ξχπαλζεο.  Κε  φκνηα  απφθαζε  είλαη  δπλαηφ  λα  θαζνξίδνληαη  
 κέζνδνη, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηάζεζε ζηε γεσξγία ηεο ηιχνο πνπ  
 πξνέξρεηαη απφ επεμεξγαζία απνβιήησλ. 

 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι.ζρεηηθή Α Ζ.Ξ.24944/1159/2006 (ΦΔΘ 791 Β΄/2006) 
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   Αξζξν 12. 

 
                           Πηεξεά απφβιεηα. 
 
   1. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε: 

    α)  λα  κε  δεκηνπξγνχληαη θίλδπλνη γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ  
 θαη ελνριήζεηο απφ ζφξπζν ή δπζνζκίεο, 
    β) λα κελ πξνθαιείηαη  ππνβάζκηζε  ζην  θπζηθφ  πεξηβάιινλ  θαη  ζε  
 ρψξνπο   πνπ   παξνπζηάδνπλ   ηδηαίηεξν  νηθνινγηθφ,  πνιηηηζηηθφ  θαη  
 αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ, 
    γ) λα  εμνηθνλνκνχληαη  πξψηεο  χιεο  θαη  λα  κπνξεί  λα  γίλεη  ε  
 κεγαιχηεξε δπλαηή επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 

 
   2.  πφρξενη θνξείο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ είλαη νη  
 ΝΡΑ πνπ κπνξνχλ φκσο λα κε δέρνληαη ηε  δηαρείξηζε  ζηεξεψλ  απνβιήησλ  
 πνπ  ιφγσ  ηεο ζχλζεζεο, ηνπ εηδνπο ή ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηάο ηνπο  



 δελ είλαη δπλαηφ λα δηαηεζνχλ καδί κε ηα νηθηαθά. Πηελ πεξίπησζε  απηή  

 ππφρξενη  γηα  ηε  δηαρείξηζε  ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ είλαη ηα θπζηθά ή  
 λνκηθά πξφζσπα  απφ  ηηο  δξαζηεξηφηεηεο  ησλ  νπνίσλ  πξνέξρνληαη  ηα  
 απφβιεηα  ή  ηξίηα πξφζσπα ζηα νπνία κπνξνχλ λ' αλαζέηνπλ ηελ εθηέιεζε  
 ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, κεηά απφ άδεηα  πνπ  ρνξεγείηαη  θαη  ζηηο  δχν  
 πεξηπηψζεηο απφ ηνλ νηθείν λνκάξρε. 

   Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ  
 Δξγσλ  θαη  ησλ  ζπλαξκφδησλ  πνπξγψλ Δζληθήο Νηθνλνκίαο, Δζσηεξηθψλ,  
 γείαο, Ξξφλνηαο θαη Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη  Γεσξγίαο  θαζνξίδνληαη  
 νη  φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο απηήο.  
 Ξξνθεηκέλνπ  γηα  κεηαιιεπηηθνχο   ή   ιαηνκηθνχο   ρψξνπο,   ππφρξενη  
 δηαρείξηζεο  είλαη  απηνί  πνπ  έρνπλ  ην  δηθαίσκα  εθκεηάιιεπζεο ηνπ  

 νξπθηνχ ζηνπο ρψξνπο απηνχο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
   3. Ζ δηαρείξηζε ησλ  ζηεξεψλ  απνβιήησλ  ζε  εζληθφ  ή  πεξηθεξεηαθφ  
 επίπεδν  γίλεηαη  βάζεη  ζρεδηαζκνχ  πνπ  απνζθνπεί ζηε κειέηε θαη ηνλ  
 θαζνξηζκφ  ησλ  κεζφδσλ  δηαρείξηζεο  θαζψο  θαη  ζηε  ρσξνζέηεζε  ησλ  
 εγθαηαζηάζεσλ  δηάζεζεο  ησλ  ζηεξεψλ  απνβιήησλ.  Θαηά  ην  ζρεδηαζκφ  

 ιακβάλνληαη    ππφςε    νη    θνηλσληθέο,    νηθνλνκηθέο,    ηερληθέο,  
 πεξηβαιινληηθέο θαη ελ γέλεη νη εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

   Κε  ηελ  ίδηα απφθαζε ηεο παξ. 2 θαζνξίδνληαη νη αξκφδηνη θνξείο γηα  
 ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, νη φξνη  
 θαη  ε  δηαδηθαζία  εθπφλεζεο  θαη  εθαξκνγήο  ηνπ   ζε   εζληθφ "ή  
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν" [θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν]. 
 
   ***ε θξάζε "θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν" αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε θξάζε "ή  
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν" κε ηελ παξ.10β)ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Λ.3164/2003 (ΦΔΘ Α΄  

176/02.07.2003)"Κεηξψα Κειεηεηψλ, αλάζεζε θαη εθπφλεζε κειεηψλ θαη παξνρή  
ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο". 
 
   4.  Νη  ππφρξενη  γηα  ηε  δηαρείξηζε  ησλ  ζηεξεψλ απνβιήησλ θνξείο  
 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ζπληάζζνπλ ζρέδην  γηα  ηνλ  ηξφπν  
 ιήςεο  θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηελ  

 εθαξκνγή κεζφδσλ γηα ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ηε  ιήςε  
 απφ   απηά  πξψησλ  πιψλ  θαη  ελέξγεηαο  θαη  γηα  θάζε  άιιε  κέζνδν  
 επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. 
   Κε ηελ ίδηα απφθαζε ηεο παξ. 2 θαζνξίδεηαη θαη ην πεξηερφκελν ηνπ ελ  
 ιφγσ ζρεδίνπ. 
 
   5. Απαγνξεχεηαη ε αλεμέιεγθηε απφξξηςε  ζηεξεψλ  απνβιήησλ  εληφο  ή  

 εθηφο  αζηηθψλ  πεξηνρψλ θαη ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ απνδέθηε. Ν θάηνρνο  
 ζηεξεψλ απνβιήησλ ηα παξαδίδεη ζηνλ ππφρξεν δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηελ  
 παξ. 2. 
 
   6. Πε νπνηνλδήπνηε παξάγεη ή  θαηέρεη  ή  θαη  δηαρεηξίδεηαη  ζηεξεά  
 απφβιεηα  πνπ  ιφγσ  ηνπ  είδνπο,  ηεο  ζχλζεζεο  ή  ηεο πνηφηεηαο θαη  
 πνζφηεηάο ηνπο  είλαη  ηδηαίηεξα  επηθίλδπλα  γηα  ηελ  πγεία  θαη  ην  

 πεξηβάιινλ επηβάιιεηαη ε ηήξεζε ζρεηηθνχ βηβιίνπ. 
 

   7.  Ξαιαηά  κέζα  κεηαθνξάο  θαη κεραλήκαηα ή ηκήκαηά ηνπο πνπ έρνπλ  
 εγθαηαιεηθζεί,  ζεσξνχληαη  ζηεξεά  απφβιεηα  θαη   πεξηέρνληαη   ζηελ  
 θπξηφηεηα  ηνπ  νηθείνπ  δήκνπ  ή  θνηλφηεηαο.  Ζ  δηαδηθαζία  θαη  νη  
 πξνυπνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ ηνπο σο ζηεξεψλ  απνβιήησλ  θαζνξίδεηαη  κε  

 απφθαζε  ησλ  πνπξγψλ  Δζσηεξηθψλ  θαη  Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη  
 Γεκφζησλ Δξγσλ. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 146 θαη 197-201 ηνπ Θψδηθα  
 Γεκφζηνπ Λαπηηθνχ Γηθαίνπ (ΛΓ 187/1973, ΦΔΘ 26)  πινία,  πινηάξηα  θαη  
 πισηά  γεληθά λαππεγήκαηα σο θαη ηκήκαηά ηνπο πνπ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί,  
 ζεσξνχληαη ζηεξεά απφβιεηα θαη ππφθεηληαη  ζηε  ξχζκηζε  ηνπ  παξαπάλσ  
 εδαθίνπ  ηεο  παξαγξάθνπ  απηήο  είηε  βξίζθνληαη  ζηελ  μεξά είηε ζηε  
 ζάιαζζα. 

 
   8. Κε θνηλή  απφθαζε  ηνπ  πνπξγνχ  Ξεξηβάιινληνο,  Σσξνηαμίαο  θαη  
 Γεκφζησλ  Δξγσλ  θαη  ηνπ  θαηά  πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ κπνξεί λα  
 απνγνξεπζεί ε εηζαγσγή θαη  εκπνξία  ζπζθεπψλ  ιεηνηεκαρηζκνχ  ζηεξεψλ  



 απνβιήησλ   (ζθνππηδνθάγσλ)   γηα  ηελ  απνηξνπή  ηεο  δηαηάξαμεο  ηεο  

 ιεηηνπξγίαο ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ηεο ζεκαληηθήο θφξηηζεο ησλ  
 εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ή ηεο ξχπαλζεο ησλ λεξψλ. 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι.ζρεηηθή Α Ζ.Ξ.24944/1159/2006 (ΦΔΘ 791 Β΄/2006) 
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                             Αξζξν 13. 
                       Ππζθεπαζία πξντφλησλ - 

                       Δπηβάξπλζε πξντφλησλ. 
                     Απφβιεηα απφ κέζα κεηαθνξάο. 

 
   1. Κε θνηλή  απφθαζε  ηνπ  πνπξγνχ  Ξεξηβάιινληνο,  Σσξνηαμίαο  θαη  
 Γεκφζησλ  Δξγσλ  θαη  ηνπ  θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ, κπνξεί λα  
 απαγνξεπζεί ή λα  πεξηνξηζζεί  ε  ρξήζε  νξηζκέλσλ  ηχπσλ  ζπζθεπαζίαο  
 πξντφλησλ,  εθφζνλ  ιφγσ  ηνπ  πιηθνχ  θαηαζθεπήο,  ηνπ  φγθνπ  ή  ηεο  
 πνζφηεηάο ηνπο  είλαη  αδχλαηε  ή  ηδηαίηεξα  δπζρεξήο  ή  δαπαλεξή  ε  
 εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη πεξηνξηζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ  

 12 θαη ηδίσο ε αλαθχθισζή ηνπο. 
   Κε  φκνηα  απφθαζε  κπνξεί  λα επηβάιιεηαη απαγφξεπζε ηεο δηαθήκηζεο  
 ηέηνησλ πξντφλησλ ή λα ηίζεληαη πεξηνξηζκνί γηα ην πιηθφ θαη ηα  ινηπά  
 ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπζθεπαζίαο θαζψο επίζεο θαη πξνζεζκία ζπκκφξθσζεο. 
 
 

  ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Πρεηηθή ε .Α. 31784/954 (ΔΠ-ΔΘΛ.ΝΗΘ) ηεο 21.3/6.4.90 
     (Β' 251), ζην άξζξν 1 ηεο νπνίαο νξίδεηαη φηη: 
  "Κε απηή ηελ πνπξγηθή απφθαζε απνζθνπείηαη ε εθαξκνγή ησλ  δηαηάμεσλ  
 ηνπ  άξζξνπ  13  (παξ. 1) ηνπ Λ. 1650/86 θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο  
 δηαηάμεηο  ηεο  νδεγίαο  85/339/ΔΝΘ  ηνπ  Ππκβνπιίνπ  ησλ   Δπξσπατθσλ  
 Θνηλνηήησλ  ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 "Γηα ηηο ζπζθεπαζίεο πγξψλ ηξνθίκσλ"  
 πνπ έρεη δεκνζηεπζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζηελ επίζεκε  Δθεκεξίδα  ησλ  

 Δπξσπατθψλ  Θνηλνηήησλ  (ΔΔ  L 176/18/6.7.85), ψζηε λα πεξηνξηζζνχλ νη  
 δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο ζπζθεπζίεο πγξψλ  ηξνθίκσλ  
 ζηνλ  ηνκέα  ηεο  παξαγσγήο, ηεο εκπνξίαο, ηεο ρξήζεο, ηεο αλαθχθισζεο  
 θαη ηεο επαλαπιήξσζήο ηνπο θαζψο  θαη  ζηνλ  ηνκέα  ηεο  δηάζεζεο  ησλ  
 κεηαρεηξηζκέλσλ   ζπζθεπαζηψλ   θαη   λα   πξνσζεζεί  ε  ειάηησζε  ηεο  
 θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ". 
 

   2.  Κε  πξνεδξηθφ  δηάηαγκα,  πνπ  εθδίδεηαη  χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ  
 πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ  Δξγσλ  θαη  ηνπ  θαηά  

 πεξίπησζε  αξκφδηνπ  ππνπξγνχ  είλαη  δπλαηφ λα επηβαξπλζνχλ κε εηδηθφ  
 ηέινο επηρεηξήζεηο ηνπ παξάγνπλ θαη εηζάγνπλ  πξντφληα  πνπ  πξνθαινχλ  
 ηδηαίηεξα  πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπο θαη ηδίσο  
 αλαθχθισζεο,  πξνθεηκέλνπ  λα  θαιπθζνχλ  ηα  έμνδα   θαηαζθεπήο   θαη  

 ιεηηνπξγίαο   ζπγθεθξηκέλσλ   έξγσλ   ή  πξνγξακκάησλ  πξνζηαζίαο  ηνπ  
 πεξηβάιινληνο  πνπ  εθηεινχληαη  απφ  ηνπο  Ν.Ρ.Α.   Ρν   ηέινο   απηφ  
 θαζνξίδεηαη  αλάινγα  κε  ην  κέγεζνο,  ην  ξππαληηθφ  θνξηίν  θαη ηελ  
 πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη  πεξηέξρεηαη  
 ζηνπο  Ν.Ρ.Α. γηα κειέηεο θαη έξγα δηάζεζεο εηδηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ.  
 Ζ δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ ηέινπο απηνχ θαη απφδνζή ηνπο  ζηνλ  Ν.Ρ.Α.  
 θαζνξίδεηαη κε ην πην πάλσ πξνεδξηθφ δηάηαγκα. 

 
   3.   Κε   θνηλή   απφθαζε  ησλ  πνπξγψλ  Δζσηεξηθψλ  Ξεξηβάιινληνο,  
 Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ  
 ξπζκίδνληαη νη  ηξφπνη  δηαρείξηζεο  ζηεξεψλ  απνβιήησλ  απφ  ηα  κέζα  



 ζπγθνηλσληψλ θαη κεηαθνξάο. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 
 
 
                            Αξζξν 14. 
 

                     Ξξνζηαζία απφ ην ζφξπβν. 
 
   1.  Κε  πξνεδξηθφ  δηάηαγκα,  πνπ  εθδίδεηαη  χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ  
 πνπξγψλ γείαο, Ξξφλνηαο θαη  Θνηλσληθψλ  Αζθαιίζεσλ,  Ξεξηβάιινληνο,  
 Σσξνηαμίαο  θαη  Γεκφζησλ Δξγσλ, θαζνξίδνληαη νη νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο  

 ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ ζηνπο ρψξνπο θαηνηθίαο ή ζπλάζξνηζεο  θνηλνχ  θαη  
 ηα  φξηα  θφξηνπ  ζνξχβνπ  ζε  αληηζνξπβηθέο  δψλεο  κε  θξηηήξην  ηνλ  

 πεξηνξηζκφ ηεο ελφριεζεο θαη θαη' επέθηαζε ηελ πξνζηαζία  ηεο  πγείαο,  
 θαζψο θαη νη ηξφπνη κέηξεζήο ηνπο. 
 
   2.  Κε  θνηλή  απφθαζε  ηνπ  πνπξγνχ  Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη  
 Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ  ππνπξγνχ  θαζνξίδνληαη  
 πεξηνξηζκνί  ζηελ  παξαγσγή,  εηζαγσγή,  εκπνξία θαη ρξήζε θάζε είδνπο  
 νρεκάησλ, κεραλεκάησλ ή νξγάλσλ πνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο  πξνθαινχλ  

 ερεηηθή  ελφριεζε  ή πνπ έρνπλ πξννξηζκφ ηελ παξαγσγή ηνπ ήρνπ. Κε ηηο  
 απνθάζεηο απηέο κπνξεί λα νξίδνληαη ηδίσο  νη  νξηαθέο  ηηκέο  ζηάζκεο  
 ζνξχβνπ  θαη δνλήζεσλ, νη ηξφπνη κέηξεζήο ηνπο, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο,  
 νη φξνη ή θαη ε πιήξεο απαγφξεπζε παξαγσγήο, εηζαγσγήο,  εκπνξίαο  θαη  
 ρξήζεο ή ιεηηνπξγίαο. 
   Κε  φκνηα  απφθαζε  κπνξεί  λα  εμαηξνχληαη  απφ  ηηο  ξπζκίζεηο ηεο  

 απφθαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νρήκαηα, κεραλήκαηα ή φξγαλα γηα ηελ  
 εθηέιεζε κεγάισλ ή εηδηθψλ έξγσλ. 
   Ρέινο κε φκνηα απφθαζε ιακβάλνληαη κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηνπ ζνξχβνπ ή  
 ησλ δνλήζεσλ θαη απφ ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πνπ έρνπλ ήδε  εηζαρζεί  
 ή θαηαζθεπαζζεί ζηελ Διιάδα θαη ιεηηνπξγνχλ θαηά ην ρξφλν επηβνιήο ησλ  
 πεξηνξηζκψλ. 
 

   3.  Κε  θνηλή  απφθαζε  ηνπ  πνπξγνχ  Ξεξηβάιινληνο  Σσξνηαμίαο θαη  
 Γεκφζησλ Δξγσλ  θαη  ηνπ  πνπξγνχ  Δκπνξίνπ  κπνξεί  λα  επηβάιινληαη  
 πξνδηαγξαθέο  πνηφηεηαο  γηα ηελ παξαγσγή, εηζαγσγή θαη εκπνξία πιηθψλ  
 θαη εμαξηεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε  ηνπ  ζνξχζνπ  ή  
 ησλ δνλήζεσλ θαη λα απαγνξεπζεί ε θπθινθνξία ηνπο, αλ δελ ηεξνχληαη νη  
 παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο. 
 

   4.   Δξγα  θαη  δξαζηεξηφηεηεο  πνπ  πξνθαινχλ  ζφξπβν  είλα  ηδίσο:  
 βηνκεραληθέο    θαη    βηνηερληθέο,    ιαηνκηθέο    ή    κεηαιιεπηηθέο  

 δξαζηεξηφηεηεο,   εξγνηάμηα,  εξγαζηήξηα,  θάζε  είδνπο  κεραλνινγηθέο  
 εγθαηαζηάζεηο,   αζιεηηθνί   ρψξνη,   θέληξα   δηαζθέδαζεο,    ζέαηξα,  
 θηλεκαηνγξάθνη  θαη  ρψξνη ςπραγσγίαο. Ρα πθηζηάκελα ή λέα έξγα θαη νη  
 δξαζηεξηφηεηεο  ηεο  παξαγξάθνπ  απηήο  θαηαηάζζνληαη  ζε   θαηεγνξίεο  

 ζχκθσλα κε ην άξζξν 3. 
 
   5.  Κε  θνηλή  απφθαζε  ηνπ  πνπξγνχ  Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη  
 Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ηνπ θαηά  πεξίπησζε  αξκφδηνπ  ππνπξγνχ  κπνξεί  λα  
 επηβάιινληαη  πεξηνξηζκνί  θαη  κέηξα  πξνζηαζίαο  ζηα  έξγα  θαη ζηηο  
 δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πνπ  πεξηιακβάλνπλ  ηδίσο:  
 νξηαθή ηηκή ζηάζκεο ζνξχβνπ ζην πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηα έξγα  

 ή  ηηο  δξαζηεξηφηεηεο, ηξφπν κέηξεζήο ηνπ, ηερληθά κέηξα κείσζεο ήρνπ  
 θαη  δνλήζεσλ  -  κεζφδνπο  κέηξεζεο   ηεο   απφδνζήο   ηνπο,   σξάξηα  
 ιεηηνπξγίαο,  εγθαηάζηαζε  νξγάλσλ  παξαθνινχζεζεο ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ  
 θαη ειάρηζηεο απνζηάζεηο απφ θαηνηθίεο ή ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ. 



 

   6.  Κε  θνηλή  απφθαζε  ηνπ  πνπξγνχ  Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη  
 Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ  ππνπξγνχ,  χζηεξα  απφ  
 εηζήγεζε  ηεο  ηνπηθήο  απηνδηνίθεζεο  ή  ηεο  αξκφδηαο  ππεξεζίαο ηνπ  
 πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη γλψκε  ηνπ  
 λνκαξρηαθνχ  ζπκβνπιίνπ, είλαη δπλαηφ λα νξίδνληαη αληηζνξπβηθέο δψλεο  

 γχξσ απφ πθηζηάκελεο ή λέεο πεξηνρέο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ,  γχξσ  
 ή  θαηά  κήθνο  ρψξσλ  φπνπ  θηλνχληαη  κέζα  κεηαθνξάο, ηδίσο δξφκσλ,  
 ιηκαληψλ, αεξνδξνκίσλ, γχξσ απφ  αξραηνινγηθνχο  ρψξνπο  ή  ηζηνξηθνχο  
 ρψξνπο  θαη  ηνπία  ε γχξσ απφ ρψξνπο θαηνηθίαο, αλάπαπζεο, λνζειείαο,  
 εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 
   Ζ παξαπάλσ απφθαζε θαζνξίδεη επίζεο ηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο δψλεο, ηα  

 αληηζνξπζηθά κέηξα  πνπ  πξέπεη  λα  ιεθζνχλ,  ψζηε  λα  ηεξνχληαη  νη  
 επηηξεπφκελνη   θφξηνη  ζνξχβνπ  φπσο  θαζνξίδνληαη  κε  ηα  πξνεδξηθά  
 δηαηάγκαηα ηεο παξ. 1, ηνπο ππφρξενπο εθαξκνγήο ησλ  κέηξσλ,  θξηηήξηα  
 ρσξνζέηεζεο   λέσλ   εγθαηαζηάζεσλ   ή   δξαζηεξηνηήησλ,   φξνπο   θαη  
 πξνυπνζέζεηο πεξαηηέξσ  αλάπηπμεο  άιισλ  δξαζηεξηνηήησλ  πξνυπνζέζεηο  

 πεξαηηέξσ  αλάπηπμεο  άιισλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηελ αληηζνξπβηθή δψλε  
 θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ πξννξηζκφ ηεο δψλεο. 

   Ζ  απφθαζε  απηή  βαζίδεηαη  ζε  εηδηθή  κειέηε,   ηεο   νπνίαο   νη  
 πξνδηαγξαθέο  θαζνξίδνληαη  κε  απφθαζε  ηνπ  πνπξγνχ  Ξεξηβάιινληνο,  
 Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ. Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο γίλεηαη  απφ  ην  
 πνπξγείν  Ξεξηβάιινληνο,  Σσξνηαμίαο  θαη Γεκφζησλ Δξγσλ ή άιιν θνξέα  
 ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή απφ ηνλ νηθείν νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
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                            Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
                     ΡΖΠ ΔΙΙΖΛIΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 
 

  Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 
 
                             ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α' 
                     ΘΔΚΑΡΑ ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ 
                     ΘΑΗ ΔΟΓΥΛ ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ ΞΝΓΝΚΖΠ 
 
                              Αξζξν 1 

 
               Θέκαηα Νιπκπηαθψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ       

 
  1. Πην άξζξν 2 ηνπ Λ. 2730/1999 (ΦΔΘ 130 Α), φπσο ηζρχεη ζήκεξα, 
επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: 
 

  α. Ζ πεξίπησζε ε' ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηαξγείηαη θαη νη πεξηπηψζεηο ζη' 
θαη δ' αλαξηζκνχληαη σο πεξηπηψζεηο ε' θαη ζη'. 
 
  β. Ρν πξψην εδάθην ηεο πεξηπηψζεσο ε' ηεο παξαγξάθνπ 1, φπσο 
αλαξηζκείηαη κε ην λφκν απηφλ, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
  "Πηνλ Αγην Θνζκά θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ, πεξηνρή ππνδνρήο ηνπ 

Νιπκπηαθνχ Θέληξνπ Ηζηηνπινηαο θαη ησλ έξγσλ ππνζηήξημήο ηνπ." 
 
  γ. Πηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 2, κεηά ηηο ιέμεηο "Θιεηζηφ 
Γπκλαζηήξην Ξεξηζηεξίνπ", πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο "ζηηο πθηζηάκελεο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γπκλαζηηθνχ Ππιιφγνπ "Δζληθφο"." 

 
  δ. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξηπηψζεσο γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
  "Νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο γηα ηελ αλέγεξζε Νιπκπηαθψλ 
αζιεηηθψλ θαη ζπλνδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε γήπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε 
πεξηνρέο εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ 
θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ θαηά 
πεξίπησζε αξκφδηνπ θνξέα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη γλψκε ηνπ 
Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Σσξνηαμίαο, Νηθηζκνχ θαη Ξεξηβάιινληνο." 
 
  ε. Κεηά ηελ πεξίπησζε ε' ηεο παξαγξάθνπ 2 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ζη' 
σο εμήο: 
 



  "ζη. Γηα ηελ ηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 επηηξέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή Κεηφρη ηεο Ξάξλεζαο, 
ζηελ πεξηνρή ηεο Ξιαηείαο Γεκαξρείνπ Αζήλαο θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 
ηεο Ξιαδ Βνπιηαγκέλεο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5ηνπ λφκνπ 
απηνχ." 

 
  ζη. Νη πηλαθίδεο "Αζήλα - Διεπζίλα 2", "Αζήλα - Ξεηξαηάο 2" θαη 
"Αζήλα -Θνξσπί 3" ηνπ δηαγξάκκαηνο 1: 25.000 πνπ ζπλνδεχεη ην άξζξν 
απηφ, αληηθαζίζηαληαη κε λέεο πηλαθίδεο πνπ έρνπλ ζεσξεζεί απφ ηνλ 
Ξξντζηάκελν ηνπ Νξγαληζκνχ Αζήλαο θαη ζηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαη θαη νη 
παξαπάλσ ξπζκίζεηο. 

 
  2. α. Πην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξηπηψζεσο γ'ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2730/1999, φπσο ηζρχεη ζήκεξα ε θξάζε "Ρν κέγηζην 
πνζνζηφ θάιπςεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 3% ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Φαιεξηθνχ 'Νξκνπ" αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε "Ρν κέγηζην πνζνζηφ 

θάιπςεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 5% ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
Φαιεξηθνχ 'Νξκνπ". 

 
  β. Πην πέκπην εδάθην ηεο πεξηπηψζεσο γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ Λ. 2730/1999, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ε θξάζε "Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ 
Φαιεξηθνχ 'Νξκνπ, ν κέζνο ζπληειεζηήο δφκεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ην 0,03 "αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε "Γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
Φαιεξηθνχ'Νξκνπ, ν κέζνο ζπληειεζηήο δφκεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ην 0,05". 

 
  3. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2730/1999 
πξνζηίζεληαη ηα εμήο: 
 
  "Κε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ κπνξεί επίζεο 
λα ηξνπνπνηνχληαη εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα θαη πνιενδνκηθέο 

κειέηεο, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.Γ. 
17.7/16.8.1923, εθφζνλ ε ηξνπνπνίεζε θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα ην 
ζρεδηαζκφ θαη ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ Νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
  Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ εγθξηηηθψλ 
δηαηαγκάησλ έρεη ηηο ζπλέπεηεο έγθξηζεο ζρεδίνπ πφιεσο, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ. 17.7/ 16.8.1923." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
 

          
                             Αξζξν 2 
 
                    Θέκαηα Νιπκπηαθήο Φηινμελίαο            

 
  1. Γηα ηελ ηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγσλσληνπ 2004 θα ζνξίδνληαη νη 
αθφινπζεο πεξηνρέο ππνδνρήο εγθαηαζηά ζεσλ θηινμελίαο εθπξνζψπσλ Κέζσλ 
Καδηθήο Δλεκέξσζεο (Κ.Κ.Δ.) (ρσξηά ηχπνπ) θαη πξνζσπηθνχ αζθαιείαο, 
φπσο απηέο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη απεηθνλίδνληαη ζην 
δηάγξακκα ππφ θιίκαθα 1 :25.000 πνπ ζεσξήζεθε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ 
Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Αζήλαο θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε 

θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Θπβεξλήζεσο: 
 
  α. Νη πεξηνρέο ησλ θαηαιπκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο Ακπλαο, ηνπ 



πνπξγείνπ Γεκφζηαο Ράμεο, ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Ξξφλνηαο (Γ' θαη 

Δ' Ξαηδηθέο Δμνρέο), ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ηνπ πνπξγείνπ Δζληθήο 
Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο (Ξαηδηθέο 
Θαηαζθελψζεηο Νίθνπ Λαχηε), ησλ Ξξνζθφπσλ θαη ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζηνλ 
Αγην Αλδξέα ηνπ Γήκνπ Λέαο Κάθξεο Αηηηθήο. Πηηο παξαπάλσ πεξηνρέο 
επηηξέπεηαη ε επηζθεπή, κεηαζθεπή θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ 

κφληκσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ 
έξγσλ ππνδνκήο. Δθφζνλ απαηηεζεί ε αλέγεξζε λέσλ κφληκσλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ή ε επέθηαζε ησλ πθηζηακέλσλ, ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο 
δφκεζεο γηα θαζεκηά απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο εθηάζεηο δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην 0,3 θαη ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ θάιπςεο ην 15%, αληίζηνηρα. 
Νη πεξηνρέο απηέο, κεηά ηελ ηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο νξγαλσκέλα ζέξεηξα θαη ρψξνη αλαςπρήο γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ νηθείσλ θνξέσλ. 
 
  β. 'Δθηαζε 80 ζηξεκκάησλ ζην ρψξν ηνπ ζηξαηνπέδνπ Ξαπαζηάζε ζην Γήκν 
Αραξλψλ Αηηηθήο. Ν ζπληειεζηήο δφκεζεο-γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνδνκήζηκσλ 

ρψξσλ ηεο έθηαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1. Ρν πνζνζηφ 
θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 40% 

ηνπιάρηζηνλ ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο. Ζ πεξηνρή απηή, κεηά ηελ ηέιεζε ησλ 
Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ζα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο ππνδνρήο ρξήζεσλ 
πνιενδνκηθνχ θέληξνπ. 
 
  γ. 'Δθηαζε ζηελ πεξηνρή ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο. 
Ν ζπληειεζηήο δφκεζεο ηεο έθηαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 0,3 θαη 
ην πνζνζηφ θάιπςεο ην 30%. Ζ πεξηνρή απηή, κεηά ηελ ηέιεζε ησλ 

Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ζα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο ππνδνρήο ρξήζεσλ 
εθπαίδεπζεο θαη σο ρψξνο εγθαηάζηαζεο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ 
πνπξγείνπ Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
 
  (δ. Δθηάζεηο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Ν.Δ.Θ. 
θαη ηδηνθηεζίαο ηδησηψλ ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο. 

 "Ν κέζνο ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ 
ησλ παξαπάλσ εθηάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1 θαη ν ζπληειεζηήο 
δφκεζεο θάζε νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 
ππεξβαίλεη ην 2." 
  Ρν πνζνζηφ θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ 
πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 40% ηνπιάρηζηνλ ζην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ 
εθηάζεσλ. 

  "Πην αλσηέξσ πνζνζηφ θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ δελ 
πξνζκεηξάηαη ε έθηαζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαζνξηζκέλε δψλε ηνπ 
ξέκαηνο." 
Ζ πεξηνρή ηνπ Ν.Δ.Θ., κεηά ηελ ηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, 
ζα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο ππνδνρήο ρξήζεσλ πνιενδνκηθνχ θέληξνπ, ελψ νη 
ππφινηπεο πεξηνρέο σο ρψξνη ακηγνχο θαηνηθίαο). 
 

*** Ζ πεξ. δ',ε νπνία είρε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξ.2β άξζξ.11         
    Λ.3010/2002,ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ηελ παξ.4 άξζξ.6 Λ.3207/2003, 

    ΦΔΘ Α 302/24.12.2003. 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Κε ηελ παξ.2α άξζξ.11 Λ.3010/2002,νξίδεην φηη: 
"2α. Ρν δηάγξακκα 1 :25.000 πνπ ζπλνδεχεη ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2947/2001 (ΦΔΘ 228 Α') αληηθαζίζηαηαη κε λέν 
δηάγξακκα φκνηαο θιίκαθαο πνπ έρεη ζεσξεζεί απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 
Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Αζήλαο κε ηελ απφ 26.2.2002 πξάμε ηνπ 
θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ηνλ παξφληα 
λφκν ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο". 
 
  ε. 'Δθηαζε ηνπ Ν.Ρ.Δ. ζην Γήκν Ξαιιήλεο Αηηηθήο. Ν ζπληειεζηήο 

δφκεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ ηεο έθηαζεο δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην 0,8. Ρν πνζνζηφ πξαζίλνπ θαη θνηλφρξεζησλ θαη θνηλσθειψλ 
ρψξσλ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 60% ηνπιάρηζηνλ ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο. 
Πην παξαπάλσ πνζνζηφ ζπλππνινγίδεηαη θαη ην εζσηεξηθφ δίθηπν νδψλ θαη 



πιαηεηψλ ησλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Ζ πεξηνρή απηή, κεηά ηελ ηέιεζε 

ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ζα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο ππνδνρήο ρξήζεσλ 
γεληθήο θαηνηθίαο. Δθφζνλ ν ζπληειεζηήο δφκεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ππεξβαίλεη ην 0,7, ν Ν.Ρ.Δ. ή ν έιθσλ εμ απηνχ δηθαηψκαηα νθείιεη λα 
θαηαβάιεη ζηνλ νηθείν Γήκν ή λα θαηαζέζεη ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 
Γαλείσλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, πνζφ δξαρκψλ ίζν πξνο ην 10% ηεο 

αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ πέξαλ ηνπ 0,7 πξαγκαηνπνηνχκελνπ ζπληειεζηή 
δφκεζεο. Ρν πνζφ απηφ εγγξάθεηαη ππφ ίδην θσδηθφ αξηζκφ ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ θαη δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
θάιπςε πνιενδνκηθψλ αλαγθψλ θαη γηα ηελ εθηέιεζε θνηλφρξεζησλ θαη 
θνηλσθειψλ έξγσλ θαη έξγσλ αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ εδαθηθή 
πεξηθέξεηα ηνπ παξαπάλσ Ν.Ρ.Α.. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ απηνχ απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο νηθνδνκήο. 
 
  ζη. Ζ έθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Πρνιήο Αζηπλνκίαο ζηελ Ακπγδαιέδα 
ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ Αηηηθήο. Πηελ έθηαζε απηή επηηξέπεηαη ε επηζθεπή, 
κεηαζθεπή θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ κφληκσλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο. 
Δθφζνλ απαηηεζεί ε αλέγεξζε λέσλ κφληκσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή ε 

επέθηαζε ησλ πθηζηακέλσλ, ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο δφκεζεο δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην 0,3 θαη ην πνζνζηφ θάιπςεο ην 20%. Ζ πεξηνρή απηή, κεηά 
ηελ ηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ζα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο ππνδνρήο 
εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ 
Γεκφζηαο Ράμεο. 
 
  δ. Γχν εθηάζεηο ηνπ Ν.Ι.Ξ. ζην ρψξν ηεο ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλνο 

Ξεηξαηά θαη ζηηο ζέζεηο Ξαιαηάθη θαη Αθηή Βαζηιεηάδε, αληίζηνηρα. Ν 
ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα θαζεκία απφ ηηο παξαπάλσ εθηάζεηο δελ κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ην 1,2 θαη ην πνζνζηφ θάιπςεο ην 50%. Πηηο πεξηνρέο απ- ηέο 
επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 
εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, κεηά απφ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηνπο 
φξσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ 

θαζνξίδνληαη κε ηηο εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, θαηά 
παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ αλαγθαζηηθψλ λφκσλ 2344/1940 (ΦΔΘ 154 Α'), 
1559/1950 (ΦΔΘ252 Α') θαη ηνπ Λ. 2688/1999 (ΦΔΘ40Α'). 
 
  ε. 'Δθηαζε ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο (Μελνδνρείν Ρακείνπ 
Ξξφλνηαο Θαησηέξσλ Ξιεξσκάησλ Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ) ζηελ πεξηνρή Λ. 
Φαιήξνπ ηνπ Γήκνπ Ξεηξαηά. Πηελ παξαπάλσ έθηαζε επηηξέπεηαη ε επηζθεπή, 

κεηαζθεπή θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ πθηζηάκελσλ κφληκσλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο. 
 
  2. α. Κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ 'Δξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ, πνπ 
εθδίδνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ θνξέσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ή 
ηνπ έιθνληνο εμ απηψλ δηθαηψκαηα θαη γλψκε ηνπ Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ 

Σσξνηαμίαο, Νηθηζκνχ θαη Ξεξηβάιινληνο, νξηνζεηνχληαη ζε ράξηε θιίκαθαο 
1 :5.000 νη παξαπάλσ πεξηνρέο θαη θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη 

εηδηθφηεξα νη γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο, νη 
ηπρφλ εηδηθφηεξεο ρξήζεηο γεο θαη νη ηπρφλ πξφζζεηεο απαγνξεχζεηο θαη 
ππνρξεψζεηο, ε γεληθή δηάηαμε ησλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
ζπλνδεπηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα δίθηπα 

ππνδνκήο. 
 
   
"β. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο β', δ' θαη ε' ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ, κε ηηο απνθάζεηο απηέο εγθξίλεηαη επηπιένλ ή ηξνπνπνηείηαη 
θαη ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ." 
 

*** Ρν πξψην εδάθην ηεο πεξ. β αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.2δ άξζξ.11         
Λ.3010/2002,ΦΔΘ Α 91/25.4.2002. 
 
  Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ππνβνιή ηεο πξφηαζεο έρεη ηα απνηειέζκαηα 



παξαίηεζεο ησλ δηθαηνχρσλ απφ ηελ θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ησλ 

εθηάζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη σο θνηλφρξεζηνη ρψξνη απφ ην ξπκνηνκηθφ 
ζρέδην. Θαηά ηα ινηπά, ε δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ 
έρεη ηηο ζπλέπεηεο έγθξηζεο ζρεδίνπ πφιεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ. 
17.7./16.8.1923 (ΦΔΘ 228 Α). Ζ εθαξκνγή ησλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ γίλεηαη 
κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ησλ νηθείσλ θνξέσλ, νη νπνίνη, γηα ην ζθνπφ 

απηφλ, πξνβαίλνπλ ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ, θαζψο 
θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηηο 
εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ 
ηελ ππνρξέσζε εηζθνξάο ζε γε θαη ρξήκα δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνιενδφκεζεο κε βάζε ηελ παξάγξαθν απηή. 
 

  γ. Αλ ε πξφηαζε ππνβάιιεηαη απφ πξφζσπν ζην νπνίν δελ αλήθεη ε 
θπξηφηεηα ηεο έθηαζεο, ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθψο θαη απφ ηνλ θχξην 
απηήο. 
 
  δ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θίλεζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε ζπλππνβνιή, καδί κε ηελ πξφηαζε ηνπ νηθείνπ θνξέα, αληηγξάθνπ 
ζπκβνιαίνπ ή άιιεο εγγξάθνπ ζπκθσλίαο, πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ απηνχ 

θαη ηεο Νξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ- Αζήλα 2004 Α.Δ., απφ 
ηελ νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν πξνο ξχζκηζε ρψξνο πξφθεηηαη λα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο θηινμελίαο εθπξνζψπσλ Κ.Κ.Δ. ή 
πξνζσπηθνχ αζθαιείαο θαηά ηε δηεμαγσγή λσλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004. 
Ζ θαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην 
βξαδχηεξν κέρξη ηεο 30ήο Απξηιίνπ 2004. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ζηε ζρεηηθή 
ζπκθσλία πεξηέρνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, ν ηξφπνο παξαθνινχζεζεο 
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, νη παξερφκελεο αζθάιεηεο θαη εγγπήζεηο 
θαη νη ηπρφλ ηκεκαηηθέο θαη ζπλνιηθέο πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη 
ζε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη θάζε 
άιιε ζρεηηθή ιεmνκέξεηα. 
 

  ε. Νη δηαηάμεηο ηνπ απφ 5/13.2.1979 πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο (ΦΔΘ 707 
Γ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο θαη 14 
ηνπ Λ. 1337/1983 (ΦΔΘ 33 Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη εθάζηνηε ηζρχνπλ, 
θαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 έσο θαη 7 ηνπ Λ. 2508/1997 (ΦΔΘ 124 Α), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο πεξηνρέο πνπ 
νξγαλψλνληαη νηθηζηηθά ζχκθσλα κεην άξζξν απηφ. 
 

  
3.α. Νη νηθνδνκηθέο άδεηεο γηα ηηο κφληκεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ  
ζα αλεγεξζνχλ ζηηο πεξηνρέο ηεο παξαγξάθνπ 1, ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ηε  
δηαδηθαζία θαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 πεξίmσζε β' ηνπ  
άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2730/1999, φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ην λφκν απηφλ, χζηεξα  
απφ αίηεζε ηνπ θπξίνπ ηεο έθηαζεο ή ηνπ έιθνληνο εμ απηνχ δηθαηψκαηα 
"θαη αθνξνχλ θαη ηηο θαηά πεξίπησζε θαζνξηδφκελεο κεηανιπκπηαθέο ρξήζεηο  

ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ." 
 

*** Ζ εληφο " " θξάζε πξνζηέζεθε  κε ηελ παξ.6 άξζξ.82 Λ.3057/2002,ΦΔΘ   
    Α 239/10.10.2002. 
 
 

 "Νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ έθδνζε  
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ηελ αλέγεξζε λέσλ νηθηζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη ελ  
γέλεη θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηε θηινμελία ηεο  
Νιπκπηαθήο νηθνγέλεηαο ή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ή  
ησλ επίζεκσλ ρνξεγψλ ηεο Α.Δ. Ν.Δ.Ν.Α. ΑΘΖΛΑ 2004, εθηφο μελνδνρείσλ.  
Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε  
ηεο Α.Δ. Ν.Δ.Ν.Α. ΑΘΖΛΑ 2004 σο πξνο ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο αηηνχκελεο  

ζέζεο γηα ηελ Νιπκπηαθή ρξήζε, ηε ζπκβαηφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηηο  
πξνδηα γξαθέο ηεο Νιπκπηαθήο θηινμελίαο πνπ θαζνξίδνληαη α πφ ηε Γηεζλή  
Νιπκπηαθή Δπηηξνπή, ηε δπλαηφηεηα έγθαηξεο νινθιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ  
εξγαζηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηέιεζεο ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, θαζψο  



θαη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ  

έιθνληνο εμ απηνχ δηθαηψκαηα θαη ηεο Α.Δ. Ν.Δ.Ν.Α. ΑΘΖΛΑ 2004 γηα ηε  
ρξεζηκνπνίεζε ηεο αηηνχκελεο εγθαηάζηαζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Νιπκπηαθήο  
θηινμελίαο." 
 
*** Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξ. α΄αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.6  

άξζξ.82 Λ.3057/2002,ΦΔΘ  Α 239/10.10.2002. 
 
*** ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Κε ηελ παξ.5 άξζξ.9 Λ.3207/2003,ΦΔΘ Α 302/24.12.2003 
    νξίδεηαη φηη: 
5. Γηα ηπρφλ αλαζεσξήζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή ελεκεξψζεηο ηεο νηθνδνκηθήο  
άδεηαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ(*** Λένπ Κνπζείνπ Αθξφπνιεο),  

αξκφδηα είλαη ε ππεξεζία πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ  
άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2947/2001. 
 
 
  β. Πε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο παξαγξάθνπ 1 επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 

πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ (ιπνκέλσλ ή κεηαθεξνκέλσλ), θαζψο θαη ε 
εγθαηάζηαζε βαζηθψλ δηθηχσλ ηνπνζεηεκέλσλ κε ήπηεο (αληηζηξεπηέο) 

κεζφδνπο θαηαζθεπήο. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαπάλσ θαηαζθεπψλ, αληί 
ηεο απαηηνχκελεο γηα ηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο νηθνδνκηθήο άδεηαο, 
απαηηείηαη έγθξηζε εξγαζηψλ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ 
νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2730/ 1999, φπσο 
ηξνπνπνηείηαη κε ην λφκν απηφλ. Πηελ εγθξηηηθή απφθαζε θαζνξίδνληαη νη 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη αηζζεηηθήο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη θαηαζθεπέο 
απηέο, θαζψο θαη ν ρξφλνο δηαηεξήζεψο ηνπο, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο κεηά ην πέξαο ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ. 
 "Νη αξκνδηφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο  
   πεξηπηψζεσο απηήο αζθνχληαη κέρξη 31.3.2005." 
 
*** Ρν εληφο¨" " εδάθην πξνζηέζεθε  κε ηελ παξ.6 άξζξ.82 Λ.3057/2002,ΦΔΘ   
    Α 239/10.10.2002. 

 
  γ. Νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεσο έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη δηθηχσλ πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα 
ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ Λ. Αηηηθήο θαη ηα νπνία 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θηινμελίαο ελ φςεη ησλ 
Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004. 
 

 
 "4. 'Δθηαζε ηνπ Νξγαληζκνχ Ιηκέλνο Διεπζίλαο Α.Δ. ζην ρψξν ηεο ρεξζαίαο  
δψλεο  
ιηκέλα Διεπζίλαο -φπσο εκθαλίδεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 
1: 1 000 πνπ επηζπλάπηεηαη -ζηε ζέζε Θαιπκπάθη εληάζζεηαη θαη ρσξνζεηείηαη σο  
πεξηνρή ππνδνκήο έξγσλ Νιπκπηαθήο ππνδνκήο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αλαγθαίσλ  
εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ έξγσλ ππνζηήξημεο ηεο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο (θηίξηα - 

ππφζηεγα) πισηψλ θαη ρεξζαίσλ κέζσλ ηνπ Ιηκεληθνχ Πψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ  
Δγθξηηηθή Απφθαζε ππ' αξηζκ.: 8221.Ρ 03/02/2004/29.4.2004 ηεο Γεληθήο  

Γξακκαηείαο Ιηκέλσλ θαη Ιηκεληθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο  
Λαπηηιίαο θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ  
Λ. 2987/2002 (ΦΔΘ 27 Α)." 
 

*** Ζ παξ.4 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.12 άξζξ.10 Λ.3254/2004,ΦΔΘ Α 137/22.7.2004. 
  
*** ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Κε ηηο παξ.2 θαη 3 άξζξνπ άξζξνπ 19 Λ.3467/2006, ΦΔΘ Α  
128/21.6.2006,νξίδεηαη φηη:  
1. Θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαζθεπέο πνπ αλεγέξζεθαλ ή ηνπνζεηήζεθαλ  
κέρξη 31.12.2004 ζηηο πεξην ρέο ησλ θαηαιπκάησλ ησλ πνπξγείσλ Γεκφζηαο  
Ράμεο, γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Γ΄ θαη Δ΄ Ξαηδηθέο Δμνρέο), Δζληθήο  

Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Πψκαηνο Διιήλσλ Ξξνζθφπσλ ζηνλ ʼ γην Αλδξέα  
ηνπ Γήκνπ Λέαο Κάθξεο Αηηηθήο θαη ησλ νπνίσλ ε ρξήζε παξαρσξήζεθε κε ζχκβαζε  
ζηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ - Αζήλα 2004, γηα ηηο αλάγθεο θηιν  
μελίαο εθπξνζψπσλ Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο (Κ.Κ.Δ.) θαη ηνπ πξνζσπηθνχ  



αζθαιείαο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, ζχκθσλα κε ηηο  

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2947/2001 (ΦΔΘ 228 Α΄), δηαηεξνχληαη θαηά  
παξέθθιηζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Νη νηθνδνκηθέο άδεηεο ησλ θηεξηαθψλ  
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ  
Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ  
Αζήλαο θαη είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ πξφζζεηεο απαγνξεχζεηο, ππνρξεψζεηο  

θαη απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη αηζζεηηθήο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ, θαζψο θαη ην  
ρξφλν δηαηήξεζήο ηνπο. 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

 
          

                             Αξζξν 3 
 
                  Σσξνζέηεζε έξγσλ ειεθηξνδφηεζεο      
 
  1. Γηα ηελ ηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 ρσξνζεηνχληαη ηα 
αθφινπζα έξγα ειεθηξνδφηεζεο ζηελ Αηηηθή, φπσο απηά αλαιπηηθά 
αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα ππφ θιίκαθα 

1:50.000 πνπ ζεσξήζεθε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ 
Πρεδίνπ Αζήλαο θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε 
ην λφκν απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο: 
 
  1. Θέληξν πεξπςειήο Ράζεσο 400/150 KV Αξγπξνχπνιεο. 
 

  2. Δλαέξηα γξακκή 400 KV Ιαπξίνπ -Αξγπξνχπνιεο. 
 
  3. Θέληξν Γηαλνκήο 150/20 KV Ακαξνπζίνπ θαη ηξνθνδνηηθέο ηνπ γξακκέο 
απφ ηα Θέληξα πεξπςειήο Ράζεσο Αγ. Πηεθάλνπ θαη Ξαιιήλεο. 
 
  4. Θέληξν Γηαλνκήο 150/20 KV Διιεληθνχ θαη ηξνθνδνηηθέο ηνπ γξακκέο 
απφ ηα Θέληξα πεξπςειήο Ράζεσο Αξγπξνχπνιεο θαη ηνλ πνζηαζκφ Βάξεο. 

 
  5. πνζηαζκφο 150/20 Θ Αξγπξνχπνιεο. 
 
  6. πνζηαζκφο 150/20 KV ζην Θαιιηζηήξη Αζπξνπχξγνπ θαη νη 
ηξνθνδνηηθέο ηνπ γξακκέο απφ Θέληξν πεξπςειήο Ράζεσο Θνπκνπλδνχξνπ. 
 
  7. πνζηαζκφο 150/20 KV Νιπκπηαθνχ Σσξηνχ. 

 
  8. Θέληξν Γηαλνκήο 150/20 KV Φαιεξηθνχ Γέιηα θαη νη ηξνθνδνηηθέο ηνπ 

γξακκέο απφ Θέληξν πεξπςειήο Ράζεσο Αξγπξνχπνιεο θαη ην Θέληξν 
Γηαλνκήο Θαιιηζέαο. 
 
  9. Θέληξν Γηαλνκήο 150/20 KV  "Θνξπδαιινχ" θαη ηξνθνδνηηθέο ηνπ γξακκέο  

απφ  
Θέληξν πεξπςειήο Ράζεσο Θνπκνπλδνχξνπ θαη πνζηαζκφ Ονπθ. 
 
*** Ζ ιέμε "Λίθαηαο" ηνπ ζηνηρ.9 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ ιέμε "Θνξπδαιινχ" 
    σο άλσ κε ηελ παξ.2 δ' άξζξ.7 Λ.3207/2003,ΦΔΘ Α 302/24.12.2003. 
 
  10. Θέληξν Γηαλνκήο 150/20 KV Βξηιεζζίσλ θαη ηξνθνδνηηθέο ηνπ 

γξακκέο απφ ηα Θέληξα πεξπςειήο Ράζεσο Αγ. Πηεθάλνπ θαη Ξαιιήλεο. 
 
  2. Ζ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο 



παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2730/1999. 'Νπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ 

πεξηπηψζεσο αλαθέξεηαη ε Γ.Γ.Α., λνείηαη αληίζηνηρα ε αξκφ δηα ππεξεζία 
ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Hιεθηξηζκνχ (Γ.Δ.Ζ.). 
 
  3. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 έσο θαη 13 ηνπ Λ. 2730/1999, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη εθάζηνηε ηζρχνπλ, εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ έξγσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
 
  4. Νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο γηα ηελ αλέγεξζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε γήπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο 
εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 2.000 
θαηνίθσλ θαη νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923, θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ 

πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ, κεηά απφ αίηεζε 
ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη γλψκε ηνπ Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Σσξνηαμίαο, Νηθηζκνχ θαη 
Ξεξηβάιιαληνο. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 
 
 
          
                             Αξζξν 4 
 

             Σσξνζέηεζε νδηθψλ αμφλσλ ζηηο Νιπκπηαθέο Ξφιεηο         
 
  1. Γηα ηελ ηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 , ζηηο ηέζζεξηο 
Νιπκπηαθέο πφιεηο (Βφινο, Ζξάθιεην, Θεζζαινλίθε, Ξάηξα) ρσξνζεηνχληαη 
ηα παξαθάησ νδηθά έξγα, φπσο απηά αλαιπηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη 
απεηθνλίδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα ππφ θιίκαθα 1:25.000 πνπ ζεσξήζεθαλ απφ 

ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γ.Κ.Δ.Ν. ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο 
θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ θαη ησλ νπνίσλ αληίηππα ζε θσηνζκίθξπλζε 
δεκνζηεχνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο: 
 
  1) Ξεξηθεξεηαθφο Ξνιενδνκηθνχ Ππγθξνηήκαηνο Βφινπ απφ Α/Θ Ιαξίζεο 
έσο Αγξηά θαη ζπλδέζεηο Ξαλζεζζαιηθνχ Πηαδίνπ Βφινπ. 
 

  2) Ξεηαινεηδήο νδφο πφιεσο Ζξαθιείνπ θαη επέθηαζε πξνο ηε Ιεσθφξν 
Θλσζνχ. 
 
  3) Αληζφπεδνο θφκβνο κεηαμχ ησλ νδψλ   Γεκνθξαηίαο, Ξεηαινεηδνχο θαη 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο θαη αλάπιαζε Ιεσθφξνπ Θλσζνχ κέρξη Βεληδέιεην 
Λνζνθνκείν. 
 

  4) Γπηηθή πεξηκεηξηθή νδφο ηνπ Ξαγθξεηίνπ Πηαδίνπ Ζξαθιείνπ θαη 
ζχλδεζε κε Ξαιηά Δζληθή Νδφ (Ξ.Δ.Ν.). 

 
  5) Γπηηθή παξαιηαθή Ιεσθφξνο πφιεσο Ζξαθιείνπ. 
 
  6) Αληζφπεδνο θφκβνο Γηφθπξνπ Ζξαθιείνπ θαη ζπλδέζεηο. 

 
  7) Αλάπιαζε - βειηίσζε Γπηηθήο εηζφδνπ πφιεσο Ζξαθιείνπ θαη ζπλδέζεηο 
κε νδηθφ δίθηπν.. 
 
  8) Πχλδεζε αεξνδξνκίνπ Θεζζαινλίθεο κε νδφ Θεζζαινλίθεο - Λ.Κνπδαληψλ. 
 
  9) Γηαπιάηπλζε νδνχ Ιαγθαδά απφ ην Πηξαηφπεδν "Ξαχινπ Κειά" 

Θεζζαινλίθεο έσο ηνλ θφκβν εζσηεξηθήο πεξηθεξεηαθήο νδνχ. 
 
  10) Δζληθή Νδφο Θεζζαινλίθεο - Αεξνδξνκίνπ απφ θφκβν Θ13 (Φνίληθαο) 
έσο θφκβν Αεξνδξνκίνπ θαη ζπλδεηήξηεο νδνί Ξφληνπ θαη Καξίλνπ Αληχπα. 



 

  11) Ξεξηκεηξηθέο νδνί Δζληθνχ Πηαδίνπ Ξαηξψλ (νδνί Οίηζνπ θαη 
Πεθέξε). 
 
  12) Αξηεξία εηζφδνπ Ξαηξψλ απφ θφκβν Θ4 ηεο πεξηκεηξηθήο νδνχ Ξαηξψλ 
έσο ην ιηκάλη Ξάηξαο κε θάιπςε ρεηκάξξνπ Γηαθνληάξε. 

 
  13) Αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε νδνχ, Δζληθφ Πηάδην  Θιάνπο 
 
  14) Ξαξάθακςε Αξραίαο Νιπκπίαο. 
 
  2. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 έσο θαη 13 ηνπ Λ. 2730/1999, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη εθάζηνηε ηζρχνπλ, εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ παξαπάλσ έξγσλ, θαζψο θαη γηα ηα έξγα επέθηαζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο 
Λέαο Αγρηάινπ, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζε δηάγξακκα ππφ θιίκαθα 
1:25.000 πνπ ζεσξήζεθε απφ ηνλ Γηεπζπληή Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηεο 
πεξεζίαο Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε 

θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Θπβεξλήζεσο. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

 
          
                             Αξζξν 5 
 
             'Δθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ηηο Νιπκπηαθέο       
                       θηηξηαθέο εγθαηαζηφζεηο 

 
  1. Ζ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2730/1999 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
  "β. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ κφληκσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηα Νιπκπηαθά έξγα ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζηελ πεξίπησζε 
ε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ, 2 ηνπ λφκνπ απηνχ, φπσο απηέο εθάζηνηε 

ηζρχνπλ, απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. Νη 
νηθνδνκηθέο άδεηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δηδηθή 
πεξεζία Γεκνζίσλ 'Δξγσλ "Δ..Γ.Δ./Ν.Δ. 2004" ηνπ πνπξγείνπ 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ην 
ππ' αξ. 158/2000 πξνεδξηθφ δηάηαγκα (ΦΔΘ 139Α), φπσο απηφ ηζρχεη, κέζα 
ζε εμήληα (60) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ππνβάιιεηαη ζε απηήλ πιήξεο θάθεινο 
γηα έθδνζε ηεο άδεηαο. Πηελ αξκνδηφηεηα ηεο παξαπάλσ ππεξεζίαο αλήθεη 

επίζεο ε έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ηε κεηαζθεπή, επηζθεπή, 
εθζπγρξνληζκφ, πξνζζήθε θαη επέθηαζε ησλ κφληκσλ Νιπκπηαθψλ αζιεηηθψλ 

θαη ζπλνδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλαηίζεληαη ζην πνπξγείν 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ, βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο 
ζηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 2819/2000 πξάμεο ηνπ πνπξγηθνχ 
Ππκβνπιίνπ. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη 

Γεκφζησλ 'Δξγσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, 
νξίδνληαη νη απαξαίηεηεο κειέηεο, ζρέδηα θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ 
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ γηα ηελ έθδνζε ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ησλ παξαπάλσ 
εγθαηαζηάζεσλ, ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζεψξεζεο ή ειέγρνπ, ν ρξφλνο ηζρχνο 
θαη ε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ αδεηψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε 
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Κε φκνηα απφθαζε 
ζπγθξνηείηαη Δηδηθή Δπηηξνπή Ξνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ, 

απνηεινχκελε απφ ηξεηο αξρηηέθηνλεο κεραληθνχο, κε ηζάξηζκνπο 
αλαπιεξσηέο, πνπ δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ δεθαπεληαεηή εκπεηξία απφ ηεο 
θηήζεσο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο. 'Δξγν ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο 
είλαη ν έιεγρνο ηεο αηζζεηηθήο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο παξνχζαο 



παξαγξάθνπ θαη ηεο έληαμήο ηνπο ζην θπζηθφ θαη νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο, ζε φζεο πεξηπηψζεηο απηφ απαηηείηαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Κε ηελ ίδηα σο άλσ απφθαζε νξίδνληαη νη 
εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο, ν θαλνληζκφο 
ιεηηνπξγίαο ηεο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ θαη θάζε 
ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο δελ ρσξνχλ 

ελζηάζεηο." 
 
  2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2730/1999 αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: 
 
  "2.α. Νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα 

ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαηαζθεπήο λέσλ κφληκσλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Αζιεηηζκνχ ή ζε επνπηεπφκελα απφ απηήλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ζηηο νπνίεο ζα δηεμαρζνχλ Νιπκπηαθά αζιήκαηα, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. Ζ ζρεηηθή αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππνβάιιεηαη 
ζηελ ππεξεζία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είηε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ 

είηε απφ ηνλ έιθνληα εμ απηνχ δηθαηψκαηα, 
 
  β. Νη θηηξηαθέο θαη ινηπέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αλεμαξηήησο εάλ 
εληάζζνληαη ή κε ζηελ Νιπκπηαθή πξνεηνηκαζία, θαη νη βνεζεηηθνί ρψξνη 
ηνπο πνπ έρνπλ αλεγεξζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ρσξίο 
ηελ θαηά λφκν νηθνδνκηθή άδεηα θαη αλήθνπλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία 
Αζιεηηζκνχ ή ζε επνπηεπφκελα απφ απηήλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή ζε νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνπο νπνίνπο 
έρνπλ παξαρσξεζεί βάζεη ησλ λφκσλ 2503/1997 θαη 2880/ 2001, ζεσξνχληαη 
λνκίκσο πθηζηάκελεο, εθφζνλ δελ παξαβηάδνπλ ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ 
θαηά ηνλ ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπο ή αληίζηνηρα απηέο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα. Ζ 
λνκηκφηεηα ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο δηαπηζηψλεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε 
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε 

ηεο αξκφδηαο Ρερληθήο Γηεχζπλζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. 
 
  γ. Απζαίξεηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεσο, πνπ δελ 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λνκηκνπνίεζεο, κπνξνχλ λα εμαηξνχληαη νξηζηηθά 
απφ ηελ θαηεδάθηζε, εθφζνλ έρνπλ αλεγεξζεί ζε δνκήζηκνπο ρψξνπο θαη 
ηαπηφρξνλα δελ είλαη επηθίλδπλεο απφ ζηαηηθή άπνςε θαη δελ παξαβιάπηνπλ 
ην άκεζν ή επξχηεξν πεξηβάιινλ κε ηε ρξήζε πνπ έρνπλ. Ζ απφθαζε γηα ηελ 

εμαίξεζε ή κε απφ ηελ θαηεδάθηζε εθδίδεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα 
Αζιεηηζκνχ, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Ρερληθήο 
Γηεχζπλζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
ζηαηηθήο επάξθεηαο ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο κειεηψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, Νη απαηηνχκελνη 
έιεγρνη αθνινπζνχληνπο θαλνληζκνχο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν θαηαζθεπήο 
ησλ απζαίξεησλ θηηξίσλ. Ζ απφθαζε πεξηέρεη ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ 

ηερληθή πεξηγξαθή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ 
ζρεηηθψλ δηαγξακκάησλ πνπ ηεξνχληαη ζην αξρείν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Αζιεηηζκνχ. Κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε κπνξεί λα επηβάιινληαη ζηνπο 
ηδηνθηήηεο ή θαηφρνπο ή ζηνπο έιθνληεο εμ απηψλ δηθαηψκαηα, πξφζζεηνη 
φξνη πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζηαηηθή ελίζρπζε θαη ζηε ιεηηνπξγηθή ή 
κνξθνινγηθή βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ππάξρνληνο θηίζκαηνο. 

 
  δ. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε ή 
αληίζηνηρα ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Αζιεηηζκνχ 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε β', επηηξέπεηαη ε έθδνζε νηθνδνκηθψλ 
αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, γηα πεξαηηέξσ πξνζζήθεο θαη 
επεθηάζεηο, θαζψο θαη γηα αλέγεξζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεληθά 
νπνησλδήπνηε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, Ζ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ 

πξνζζεθψλ θαη επεθηάζεσλ θαη ελ γέλεη νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ηε 
βειηίσζε, ηελ επηζθεπή, ηε κεηαζθεπή θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ παξαπάλσ 
εγθαηαζηάζεσλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ηερληθή ππεξεζία ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, 



Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ θαη ηνπ αξκφδηνπ γηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ 

θππνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ νξίδνληαη νη απαξαίηεηεο κειέηεο, ζρέδηα θαη 
ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ νηθνδνκηθψλ 
αδεηψλ ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ζεψξεζεο ή 
ειέγρνπ, ν ρξφλνο ηζρχνο θαη ε δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο ησλ αδεηψλ, θαζψο 
θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Κε ηελ ίδηα ή φκνηα απφθαζε κπνξεί λα 

ζπληζηάηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, Γξαθείν ή Ρκήκα Δθδφζεσο 
Νηθνδνκηθψλ Αδεηψλ θαη λα θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηέο ηνπ 
θαη ε δηάξζξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ, ηα πξνζφληα ησλ 
πξντζηακέλσλ θαη ν ηξφπνο αλαπιήξσζεο απηψλ, ν αξηζκφο θαη ηα πξνζφληα 
ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνζσπηθνχ." 
 

  3. α. Κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ 'Δξγσλ θαη Ξνιηηηζκνχ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη θαη λα 
ζπκπιεξψλνληαη ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 158/2000 "Πχζηαζε Δ..Γ.Δ. 
κειέηεο θαη θαηαζθεπήο Νιπκπηαθψλ 'Δξγσλ (Δ..Γ.Δ./Ν.Δ. 2004)" (ΦΔΘ 139 
Α') θαη 220/2000 "Πχζηαζε Δηδηθήο πεξεζίαο Γεκνζίσλ 'Δξγσλ γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή αζιεηηθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ 
(Δ,.Γ.Δ./ΑΝΔΔ)" (ΦΔΘ 190 Α'), φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, σο πξνο ηηο 

Νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ παξαπάλσ 
εηδηθψλ ππεξεζηψλ, ηε δηάξζξσζε ησλ ηκεκάησλ ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο θαη 
ηα πξνζφληα ησλ πξντζηακέλσλ ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ θαη γξαθείσλ, 
θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ θαη ηα πξνζφληα ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνζσπηθνχ, 
 
  β. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
'Δξγσλ κπνξεί λα ζπληζηάηαη ζηελ "Δ..Γ.Δ./Ν.Δ. 2004" Ρκήκα Δθδφζεσο 

Νηθνδνκηθψλ Αδεηψλ θαη λα θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηέο ηνπ 
θαη ε δηάξζξσζε ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ ηνπ, ηα πξνζφληα ησλ 
πξντζηακέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ, ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη θάζε 
ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, Γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ επηηξέπεηαη ε 
απφζπαζε πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί κε θάζε είδνπο ζρέζε ζην Γεκφζην θαη 
ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη θάζε θνξά, θαζψο θαη 

ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ δχν βαζκίδσλ, Ζ 
απφζπαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε θνηλή απφθαζε 
ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ θαη ηνπ 
νηθείνπ πνπξγνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, 
Ζ δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο νξίδεηαη κέρξη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2004. Ρν 
απνζπψκελν πξνζσπηθφ ιακβάλεη ην κηζζφ, ηα επηδφκαηα θαη φιεο ηηο 
επηπιένλ ηαθηηθέο απνδνρέο, θαζψο θαη ηηο νπνηεζδήπνηε ινηπέο απνιαβέο 

ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 
2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ, 2470/1997 (ΦΔΘ 40 Α'). 
 
  Ν ρξφλνο ηεο απφζπαζεο ζεσξείηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο 
γηα θάζε ζπλέπεηα ζηελ ππεξεζία ή ην θνξέα ηνπ απνζπσκέλνπ. 
 
  γ. Κέρξη ηε ζχζηαζε ηνπ ηκήκαηφο ηεο πεξηπηψζεσο β' ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, νη ζρεηηθέο νηθνδνκηθέο άδεηεο εθδίδνληαη απφ ηελ ππεξεζία 
θαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2730/1999 (ΦΔΘ 130Α'), φπσο ίζρπε πξηλ 
απφ ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ην παξφληα λφκν. 
 
  4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

'Δξγσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξεί λα 
αλαηίζεηαη ζηελ "Δηδηθή πεξεζία Γεκνζίσλ 'Δξγσλ Θηηξηαθψλ", πνπ έρεη 
ζπζηαζεί κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 565/1984 (ΦΔΘ 204 Α), φπσο απηφ 
ηζρχεη κεηά θαη ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 
2/1997 (ΦΔΘ 1 Α'), ε επνπηεία, επίβιεςε, κειέηε, έιεγρνο κειέηεο, 
δεκνπξάηεζε θαη θαηαζθεπή κφληκσλ ή θαη πξνζσξηλψλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ 

ηνπ 2004 θαη νη νπνίεο αλαηίζεληαη ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ, βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξ. 11 
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 2819/2000 πξάμεο ηνπ πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
 



  5. Νη νηθνδνκηθέο άδεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή, επηζθεπή, κεηαζθεπή, 

επέθηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ ζηαζκψλ θαη ησλ θάζε είδνπο θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ, πνπ εμππεξεηεί ηηο 
δηαδξνκέο ηεο πεξηπηψζεσο α' ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 
2898/2001 (ΦΔΘ 71 Α'), ρνξεγνχληαη απφ ηελ ππεξεζία θαη θαηά ηε 
δηαδηθαζία ηεο πεξηπηψζεσο β' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 

2730/1999, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, χζηεξα απφ αίηεζε 
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 
 
 
          

                             Αξζξν 6 
 

                   Δθηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ έξγσλ            
 
  1. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 2741/1999 (ΦΔΘ 199 
Α) πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη σο εμήο: 
 
  "Γηα ηα Νιπκπηαθά έξγα θαη ηα έξγα ππνδνκήο, πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
πξνεδξηθά δηαηφγκαηα 158/2000 (ΦΔΘ 139 Α), 159/2000 (ΦΔΘ 139 Α) θαη 

220/2000 (ΦΔΘ 190 Α), φπσο απηά εθάζηνηε ηζρχνπλ, θαζψο θαη γηα ηηο 
ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηα έξγα απηά, νη πξνζεζκίεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ 
νηθείσλ ζπκβάζεσλ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην θαη ηε ζχλαςή ηνπο, 
ζπληέκλνληαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο αληίζηνηρα." 
 

  2. α. Γεκφζηεο ππεξεζίεο, επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο 
πξνβαίλνπλ άκεζα θαη θαηά απφιπηε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 
θαη ζηηο ελέξγεηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνπ είλαη αλαγθαίεο ή ρξήζηκεο 
γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε εθηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ έξγσλ θαη ησλ 
έξγσλ ππνδνκήο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο Νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 
Δγθαηαζηάζεηο πνπ παξαθσιχνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ 
κεηαθηλνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, θαηά παξέθθιηζε απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή 
δηάηαμε. 
 
  β. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο ησλ νθεηιφκελσλ ελεξγεηψλ απφ φξγαλα ησλ 
παξαπάλσ ππεξεζηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή 
νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 1418/1984 "Γεκφζηα 
έξγα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ" (ΦΔΘ 23 Α), φπσο απηή πξνζηέζεθε κε 

ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 2ηνπ Λ. 2229/1994 "Ρξνπνπνίεζε θαη 
ζπκπιήξσζε ηνπ Λ.1418/1984 θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΘ 138Α). Νη παξαπάλσ 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί επζχλνληαη επίζεο γηα νπνηαδήπνηε δεκία 
ππνζηεί ν θχξηνο ηνπ έξγνπ απφ ηε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ. 
 
  3, α. Θαηά ηνπ νξηζηηθά έθπησηνπ αλαδφρνπ Νιπκπηαθψλ έξγσλ ή έξγσλ 

ππνδνκήο πνπ εμππεξεηνχλ Νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο επέξρνληαη αζξνηζηηθά 
νη εμήο ζπλέπεηεο: 
 
  η) θαζίζηαηαη άκεζα απαηηεηφ ην αλαπφζβεζην κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο, 
 
  ηη) θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ σο εηδηθή πνηληθή ξήηξα, 
κέξνοηεο θαrαηεζεηκέλεο εγγπήζεσο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πνπ 

αληηζηνηρεί ζην δηπιάζην ηνπ ιφγνπ ΛΠ, φπνπ Π ην ρξεκαηηθφ αληηθείκελν 
ηεο ζχκβαζεο, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηνλ ηειεπηαίν εγθεθξηκέλν 
αλαθεθαιαησηηθφ πίλαθα θαη Α ην αλεθηέιεζην κέξνο ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
απηφ πξνθχπηεη σο δηαθνξά Π-Ξ, φπνπ Ξ ην ζχλνιν ησλ πηζηνπνηνχκελσλ 



εξγαζηψλ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο γηα έθπησζε. Πηνπο ππνινγηζκνχο 

απηνχο δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη αλαζεσξήζεηο ηηκψλ θαη ηα πνζά γηα 
απξφβιεπηα, 
 
  ηηη) θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ην ζχλνιν ησλ πνηληθψλ 
ξεηξψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο γηα 

ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ. Ρν αλαπφζβεζην κέξνο ηεο πξνθαηαβνιήο κε 
ηνπο ηφθνπο θαη νη πην πάλσ πνηληθέο ξήηξεο αλαδεηνχληαη ακέζσο κε 
ηζφπνζε θαηάπησζε ησλ αληίζηνηρσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθαηαβνιήο θαη 
θαιήο εθηέιεζεο. 
 
  β. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία ππνρξενχηαη λα αλαδεηήζεη ηα παξαπάλσ 

πνζά κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ επηθχξσζε ηεο έθπησζεο. 
 
  γ. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ, πνπ επέξρνληαη 
απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ, αλέξρνληαη θαη' αλψηαην 
φξην κέρξη θαιχςεσο ησλ αληίζηνηρσλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ρσξίο ε ηπρφλ 

δηαθνξά δαπάλεο ησλ ππνιεηπφκελσλ εξγαζηψλ λα βαξχλεη απηφλ. 
 

  δ. Ζ άζθεζε αηηήζεσο ζεξαπείαο ή πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θήξπμεο 
έθπησηνπ ηνπ αλαδφρνπ απφ ηα παξαπάλσ έξγα δελ αλαζηέιιεη ηελ εθηέιεζε 
ηεο απφθαζεο απηήο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 
 
 
 
                            

 
 
 
 
        Αξζξν 7 
 
       Αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο εηθφλαο ηεο Αζήλαο        

                 θαη ησλ άιισλ Νιπκπηαθψλ πφιεσλ 
 
  1. Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο εηθφλαο ηεο επξχηεξεο 
πεξηνρήο ηεο Αζήλαο θαζνξίδνληαη νη αθφινπζνη νδηθνί άμνλεο θαη 
πεξηνρέο πνιενδνκηθψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ παξεκβάζεσλ, φπσο απηέο 
απεηθνλίδνληαη ζε 32 δηαγξάκκαηα θιίκαθαο 1:25.000 πνπ ζεσξήζεθαλ απφ 
ηνλ Ξξνηζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ξνιενδνκίαο ηνπ πνπξγείνπ 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ησλ νπνίσλ αληίηππα 
ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχνληαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο: 
 
  α. Νδηθνί άμνλεο: 
 

  Ξεηξαηψο, Αζελψλ- Θαβάιαο, Θεθηζίαο, Βνπιηαγκέλεο- Θαξακαλιή 
(Αιθπνληδψλ), Ζιηνππφιεσο -Βαζ. 'Νιγαο - Δζλ. Αληηζηάζεσο, Κεζνγείσλ, 
Ππγγξνχ -Θαιιηξξφεο- Βαζ. Θσλζηαληίλνπ, Ξνζεηδψλνο, Ιεσθ. Βαζ. 
Γεσξγίνπ, Ι. Βάξεο -Θνξσπίνπ, Πνπλίνπ, παξαιηαθή ζχλδεζε Ξεηξαηά 
-Γξαπεηζψλαο -Θεξαηζηλίνπ -Ξεξάκαηνο, Καξαζψληνο δηαδξνκή, Νιπκπηαθφο 
δαθηχιηνο, Ιεσθ. Θσλζηαληηλνππφιεσο, Αηηηθή Νδφο, Ξ. Οάιιε 
-Ιανδηθείαο - Παιακίλαο, Θεβψλ, Ηεξά Νδφο, Γξ. Ιακπξάθε, Πρηζηνχ, 

Θεθηζνχ, Αιεμάλδξαο, Αθαδεκίαο, Ξαηεζίσλ, Ξαλεπηζηεκίνπ, Θαξφινπ 
-Κάξλε, Θαηεράθε, θαζψο θαη νη νδνί πξφζβαζεο πξνο ηνπο ρψξνπο 
Νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπο ρψξνπο ηέιεζεο Νιπκπηαθψλ αζιεκάησλ. 
 



  β. Ινηπνί ρψξνη παξεκβάζεσλ: 

 
  β 1. Ηζηνξηθά θέληξα Αζήλαο θαη Ξεηξαηά. 
 
  β2. Ξεξηνρή ελνπνίεζεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ, 
φπσο απηή θαζνξίζζεθε κε ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Λ. 2833/2000 (ΦΔΘ 150 

Α). 
 
  β3. Πεκαληηθέο θεληξηθέο πιαηείεο ηεο πφιεο ησλ Αζελψλ, εθηφο απηψλ 
πνπ βξίζθνληαη ζηα Ηζηνξηθά Θέληξα Αζήλαο θαη Ξεηξαηά θαη ζηελ πεξηνρή 
ελνπνίεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο Αζήλαο. 
 

  β4. Ξαξαιηαθέο δψλεο θαη αθηέο. 
 
  β5. Πηαζκνί κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (ιηκάληα -ρεξζαίεο δψλεο ιηκέλσλ, 
αεξνδξφκηα, ζηαζκνί κεηξφ, ζηαζκνί ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, 
ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί θαη άμνλεο ησλ γξακκψλ ησλ κέζσλ ζηαζεξήο 

ηξνρηάο) θαη ν επξχηεξνο πεξηβάιισλ ρψξνο απηψλ, κέρξη βάζνπο 200 
κέηξσλ ζε πεξηνρέο εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο ή ελφο νηθνδνκηθνχ 

ηεηξαγψλνπ ζε πεξηνρέο εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο. 
 
  β6. Δίζνδνη θαη πχιεο πφιεσλ Αζήλαο -Ξεηξαηά. 
 
  β7. Ζ πεξηβάιινπζα δψλε ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ αξραη νινγηθψλ ρψξσλ θαη 
ηζηνξηθψλ ηφπσλ, κέρξη βάζνπο 200 κέηξσλ ζε πεξηνρέο ρσξίο εγθεθξηκέλν 
ζρέδην πφιεσο ή ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ζε πεξηνρέο εληφο 

εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο. 
 
  β8. Εψλεο ελνπνίεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ -πάξθσλ θαη πνιηηηζηηθψλ θαη 
θνηλσθειψλ ιεηηνπξγηψλ. 
 
  β9. Ν πεξηβάιισλ ρψξνο ησλ Νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ 

ηέιεζεο Νιπκπηαθψλ αζιεκάησλ, πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 
2 ηνπ Λ. 2730/1999, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη κέρξη βάζνπο 200 κέηξσλ 
ζε πεξηνρέο ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεσο ή ελφο νηθνδνκηθνχ 
ηεηξαγψλνπ ζε πεξηνρέο εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο. 
 
  β10. Ζ δηαδξνκή ηνπ πνδειαηηθνχ αγψλα αληνρήο ζην Γήκν Αζελαίσλ, φπσο 
απηή αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαησηέξσ θαη απεηθνλίδεηαη ζε δηάγξακκα 

θιίκαθαο 1:10.000 πνπ έρεη ζεσξεζεί απφ ηνλ Ξξν'ίζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο 
Δηδηθψλ 'Δξγσλ Αλαβάζκηζεο Ξεξηνρψλ (Γ.Δ.Δ.Α.Ξ.) ηνπ πνπξγείνπ 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν 
ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Θπβεξλήζεσο: Αζελάο (Γεκαξρείν), πιαηεία Νκνλνίαο, Ξαηεζίσλ, Ιεσθ. 
Αιεμάλδξαο, Ηππνθξάηνπο, Θαλάξε, Ξαηξηάξρνπ Ησαθείκ, Ζξνδφηνπ, 
Γιχθσλνο, Μαλζίππνπ, Ονγθάθνπ, Παξαληαπήρνπ, Ξαιηγγελεζίαο, 

Γαζθαινγηάλλε, Θφληαξε, Αζελαίσλ Δθήβσλ, Αλαπήξσλ Ξνιέκνπ, Πνπδίαο, 
Γελλαδίνπ, Βαζ. Πνθίαο, Ακαιίαο, Γηνλ. Αξενπαγίηνπ, Απνζηφινπ Ξαχινπ, 

Δξκνχ, Αζελάο." 
 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι.ηελ Α ππ'Αξηζ.38822 (ΦΔΘ Γ 916/15.10.04)"Νξηνζέηεζε  

πεξηνρήο παξέκβαζεο ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή "Βνηζαιάθηα» ηνπ Γήκνπ Ξεηξαηά  
(Λ. Αηηηθήο) θαη θαζνξηζκφο ρξήζεσλ θαη φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο απηήο"  
κε ηελ νπνία νξηνζεηείηαη ε πεξηνρή παξέκβαζεο ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή  
"Βνηζαιάθηα» ηνπ δήκνπ Ξεηξαηά (Λ. Αηηηθήο), πνπ εκπίπηεη ζην ηκήκα ηεο πφιεο  
πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο παξαδνζηαθφ κε ην απφ 27.7.1982π.δ/γκα (Γ 410)  
(Ηζηνξηθφ Θέληξν Ξεηξαηά) θαη έρεη θαζνξηζηεί σο πεξηνρή παξέκβαζεο ζχκθσλα  
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 2947/2001 (Α 228). 

 
  2. Πηνπο παξαπάλσ νδηθνχο άμνλεο θαη ινηπνχο ρψξνπο παξεκβάζεσλ, 
θαζψο θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (ηδίσο πιαηείεο, άιζε, ρψξνπο 
πξαζίλνπ, πεδνδξφκνπο, πεδνδξφκηα, λεζίδεο θαη δηαβάζεηο θ.ιπ.) θαη 



ηδησηηθνχο ρψξνπο (πξαζηέο, αθάιππηνη ρψξνη νηθνπέδσλ, ζηνέο, δψκαηα, 

φςεηο θηηξίσλ θιπ.) πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ παξαπάλσ αμφλσλ θαη 
κέρξη βάζνπο ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ζε πεξηνρέο εληφο εγθεθξηκέλνπ 
ζρεδίνπ ή 200 κέηξσλ ζε πεξηνρέο ρσξίο εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην ή 
εκπίπηνπλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο πεξηνρέο παξεκβάζεσλ, κε θνηλέο 
απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ 

θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε πνπξγνχ, πνπ εθδίδνληαη κεηά απφ γλψκε 
ηνπ Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Σσξνηαμίαο, Νηθηζκνχ θαη Ξεξηβάιινληνο θαη 
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξνχλ λα επηβάιινληαη 
εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ζηε δφκεζε, ηε 
κνξθνινγία θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ θηηξίσλ θαη ησλ αθάιππησλ ρψξσλ, 
εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζηάζκεπζεο, εηδηθνί φξνη θσηηζκνχ, εηδηθνί 

ηξφπνη ζήκαλζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη πιεξνθφξεζεο, ζπκβαηηθήο ή 
ειεθηξνληθήο, θαζψο θαη θάζε άιινο πνιενδνκηθφο, αξρηηεθηνληθφο ή 
κνξθνινγηθφο φξνο ή πεξηνξηζκφο, πνπ θξίλεηαη αλαγθαίνο γηα ηελ 
αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο εηθφλαο ηεο 
πφιεο ηεο Αζήλαο ελ φςεη ηεο ηέιεζεο ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004. 

Κε ηηο ίδηεο απνθάζεηο νξηνζεηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο 
παξέκβαζεο. 

 
  Νη ξπζκίζεηο ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο 
θαηεπζχλζεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Γεληθψλ Ξνιενδνκηθψλ Πρεδίσλ, κε ηηο 
εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη κφλν 
ρξήζε θαηνηθίαο, θαζψο θαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ Εσλψλ Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ν.Δ.). 
 

  3. Κε ηηο ίδηεο σο άλσ απνθάζεηο κπνξεί λα ηάζζεηαη απνθιεηζηηθή 
πξνζεζκία γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ κε επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ απφ ηα 
θηίξηα θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπο, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο 
θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Γεκφζηαο Ράμεο θαη Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ ππ' αξ. 44242/2361/17.4.1989 "Πθξάγηζε 

αθηλήησλ ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο ρξήζεο" (ΦΔΘ 380 Β). 
 
  'Νπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο αλαθέξνληαη νη θαηά ηφπν 
αξκφδηεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο, γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ λννχληαη είηε νη θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο 
ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο ή δεχηεξεο βαζκίδαο είηε νη 
ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξνηαμίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Απηθήο είηε νη αξκφδηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ 
ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
'Δξγσλ.. 
 
  4. α. Κε απνθάζεηο ησλ, θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αξκφδησλ γηα 
ηε ζθξάγηζε αξρψλ, πνπ εθδίδνληαη θαηφπηλ απηνςίαο εληεηαικέλσλ 
ππαιιήισλ θαη θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θπξίνπο, λνκείο ή 

θαηφρνπο ησλ αθηλήησλ, κπνξεί λα επηβάιιεηαη πξνζζέησο, εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο κελφο, ε απνκάθξπλζε απφ ηνπο αθάιππηνπο 

ρψξνπο θαη ηα πξνθήπηα ησλ νηθνπέδσλ, θαζψο θαη απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο, νπνηνπδήπνηε πξνζσξηλνχ ή κφληκνπ ζηνηρείνπ θαη αληηθεηκέλνπ 
εμππεξεηεί ηηο θαηά ηα αλσηέξσ κε επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ή απνηειεί 
πξν.ίφλ απηψλ ή ηνπ νπνίνπ ε δηαηήξεζε αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή 
πξνζβάιιεη γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αηζζεηηθή εηθφλα ηεο πφιεο. 
Θαηά ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ δελ ρσξνχλ ελζηάζεηο. 
 
  β. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ππνρξέσλ εληφο ηεο θαηά ηα αλσηέξσ 
ηαζζφκελεο πξνζεζκίαο, ηα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία θαη αληηθείκελα 
αθαηξνχληαη θαη απνκαθξχλνληαη, ρσξίο άιιε δηαηχπσζε, κέζα ζε πξνζεζκία 

ελφο κελφο, απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο πξψηεο βαζκίδαο, ν νπνίνο ελεξγεί κε ηε ζπλδξνκή ησλ 
νηθείσλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ θαη εληφο ηεο πεξηνρήο δηθαηνδνζίαο ησλ 
ιηκεληθψλ αξρψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 



ηνπ ιηκέλα (Νξγαληζκνχ Ιηκέλνο ή Ιηκεληθνχ Ρακείνπ), νη νπνίεο ελεξγνχλ 

κε ηε ζπλδξνκή ηεο ιηκεληθήο αξρήο. Ξαξεξρνκέλεο απξάθηνπ ηεο 
πξνζεζκίαο απηήο, ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο αλαιακβάλνπλ νη αξκφδηεο 
ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο ή ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'Δξγσλ, νη νπνίεο ελεξγνχλ επίζεο κε ηε 
ζπλδξνκή ησλ νηθείσλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ. 

 
  γ. Εεκίεο νη νπνίεο πξνθαινχληαη εμαηηίαο βιάβεο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ 
θαη αληηθεηκέλσλ θαηά ηελ αθαίξεζε, απνκάθξπλζε, θχιαμε ή απφδνζε απηψλ 
δελ απνθαζίζηαληαη 
 
  δ. Ζ δαπάλε γηα ηελ αθαίξεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ θαη 

αληηθεηκέλσλ βαξχλεη ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ αθηλήησλ απφ ηα νπνία 
απνκαθξχλνληαη, θαηαινγίδεηαη δε εηο βάξνο απηψλ κεηά απφ αθξφαζή 
ηνπο θαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Δηζπξάμεσο 
Γεκνζίσλ Δζφδψλ. 
 

  5. Κε ηηο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ή λα 
εθξίλεηαη ξπκνηνκηθφ ζρέδην ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο κε ζθνπφ ηνλ 

θαζνξηζκφ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Γηα ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ησλ 
ρψξσλ απηψλ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 έσο θαη 10 ηνπ Λ. 
2730/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη εθάζηνηε ηζρχνπλ. 'Νπνπ απφ ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο απαηηείηαη ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη έξγσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, εθαξκφδεηαη 
ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Λ. 2730/1999.'Νπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ πεξηmψζεσο αλαθέξεηαη ε 

Γ.Γ.Α., λνείηαη αληίζηνηρα ε θαηά πεξίπησζε αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
  6.α. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα 
ηα έξγα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

  β. Γελ απαηηείηαη έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηηο εξγαζίεο 
αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ, νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ 
ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 'ΔΟσλ ζηηο 
πεξηνρέο ηεο παξαγξάθνπ 1, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ απφ 4/19.8.1978 
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο (ΦΔΘ 423 Γ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην απφ 
2.3.1981 πξνεδξηθφ δηάηαγκα (ΦΔΘ 118 Γ). 
 

  7. Νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη θαη 
γηα ηελ έγθξηζε πνιενδνκηθψλ, κνξθνινγηθψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ 
παξεκβάζεσλ ζηηο επξχηεξεο πεξηνρέο ηεο Αξραίαο Νιπκπίαο θαη ηεο 
ρεξζαίαο δψλεο ησλ ιηκέλσλ Ξεηξαηά, Ζγνπκελίηζαο, Διεπζίλαο, Θαηάθνινπ, 
Ιαπξίνπ, Οαθήλαο, Θέξθπξαο, Θεζζαινλίθεο, Ξάηξαο, Βφινπ θαη Ζξαθιείνπ, 
είηε θαη ζε άιια ιηκάληα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
ηεο θηινμελίαο ηεο Νιπκπηαθήο Νηθνγέλεηαο θαη ησλ επηζθεπηψλ ησλ 

Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, θαζψο επίζεο θαη έξγσλ δηάβαζεο πεδψλ (ππφγεησλ ή 
ππέξγεησλ), έξγσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο νρεκάησλ (ππφγεηνη ρψξνη, ππέξγεηα 

θηίξηα), εθφζνλ δελ δεκηνπξγνχληαη νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξνβιήκαηα ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ησλ ιηκέλσλ, έξγσλ πάζεο θχζεσο 
ειεθηξνδφηεζεο, χδξεπζεο θαη νδηθήο πξφζβαζεο απηψλ. Δθαξκφδνληαη 
επίζεο θαη, γηα ηελ έγθξηζε πνιενδνκηθψλ, αξρηηεθηνληθψλ θαη 

κνξθνινγηθψλ παξεκβάζεσλ ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο ησλ πνιενδνκηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ Θεζζαινλίθεο, Ξάηξαο, Βφινπ θαη Ζξαθιείνπ: .. 
 
  -Πεκαληηθέο θεληξηθέο πιαηείεο. 
 
  -Ξαξαιηαθέο δψλεο θαη αθηέο θαη κέρξη βάζνπο 200 κέηξσλ ζε πεξηνρέο 
ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεσο ή ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ζε 

πεξηνρέο εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο. 
 
  -Πηαζκνχο κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (ιηκάληα -ρεξζαίεο δψλεο ιηκέλσλ, 
αεξνδξφκηα, ζηαζκνχο κεηξφ, ζηαζκνχο ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ, 



ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο θαη άμνλεο ησλ γξακκψλ ησλ ηξαίλσλ) θαη ζηνλ 

επξχηεξν πεξηβάιινληα ρψξν απηψλ, κέρξη βάζνπο 200 κέηξσλ ζε πεξηνρέο 
εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο ή ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ζε 
πεξηνρέο εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο. 
 
  -Δηζφδνπο θαη πχιεο ησλ αλσηέξσ πφιεσλ. 

 
  -Πηελ πεξηβάιινπζα δψλε ησλ ραξαθηεξηζκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη 
ηζηνξηθψλ ηφπσλ θαη κέρξη βάζνπο 200 κέηξσλ ζε πεξηνρέο ρσξίο 
εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεσο ή ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ ζε πεξηνρέο 
εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο. 
 

  -Πε δψλεο ελνπνίεζεο ρψξσλ πξαζίλνπ -πάξθσλ θαη πνιηηηζηηθψλ θαη 
θνηλσθειψλ ιεηηνπξγηψλ. 
 
  -Πηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ Νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ 
ηέιεζεο Νιπκπηαθψλ αζιεκάησλ, πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 

2 ηνπ Λ. 2730/1999, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη κέρξη βάζνπο 200 κέηξσλ 
ζε πεξηνρέο ρσξίο εγθεθξηκέλν ζρέδην πφιεσο ή ελφο νηθνδνκηθνχ 

ηεηξαγψλνπ ζε πεξηνρέο εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
 
          
                             Αξζξν 8 
 
           Ρξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη θαζνξηζκφο      

           ρξήζεσλ γεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Πηαδίνπ Θαξατζθάθε 
 
 "1.α) Δγθξίλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ Λ.  
Φαιήξνπ (Ξεηξαηψο) ζην ρψξν ηνπ ζηαδίνπ γ. Θαξατζθάθε κε ηε κεηαηφπηζε  
ξπκνηνκηθψλ θαη νηθνδνκηθψλ γξακκψλ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρεηηθφ πξσηφηππν  
δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:500, πνπ ζεσξήζεθε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν Γηεχζπλζεο  
Ρνπνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ  

Δξγσλ θαη ηνπ νπνίνπ ην αληίηππν ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν  
απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
 
 β) Ρξνπνπνηείηαη ην πεξίγξακκα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζηαδίνπ φπσο  
θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα." 
 
*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.1 άξζξ.46 

    Λ.3130/2003,ΦΔΘ Α 76/28.3.2003. 
 

*** ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Κε ηελ παξ.5α άξζξ.7 Λ.3207/2003,ΦΔΘ Α 302/24.12.2003, 
    νξίδεηαη φηη: 
"5.α. Ρν δηάγξακκα 1:500 πνπ ζπλνδεχεη ην άξζξν 46 ηνπ Λ. 3130/2003 (ΦΔΘ 76  
Α'), κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 2947/2001, αληηθαζίζηαηαη  

κε λέν δηάγξακκα φκνηαο θιίκαθαο πνπ έρεη ζεσξεζεί απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο  
Γηεχζπλζεο Ρνπνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ γπνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο  
θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε  
ηνλ παξφληα λφκν ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. Πηελ έθηαζε κε ζηνηρεία α',  
β', γ', δ', ε', ζη', δ', ε', ζ', Η, α', φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ  
δηάγξακκα, θαζνξίδεηαη ρψξνο γηα ηελ επηβίβαζε θαη απνβίβαζε επηβαηψλ ηνπ  
ζηαζκνχ ηεο εηαηξείαο Ζιεθηξηθνί Πηδεξφδξνκνη Αζελψλ Ξεηξαηψο Α.Δ. θαζψο θαη  

γηα ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ, κε ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ  
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζηαζκνχ θαη δεκηνπξγείηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ δνπιεία  
δηφδνπ ππέξ ηεο εηαηξείαο Ζιεθηξηθνί Πηδεξφδξνκνη Αζελψλ Ξεηξαηψο Α.Δ". 
 



  2. Γηα ηελ επέθηαζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Πηαδίνπ Θαξατζθάθε, ελ φςεη ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, 
θαζνξίδνληαη νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο: 
 
  α) αλψηαην χςνο θηηξίνπ: 27 κέηξα, 
 

  β) αλψηαην χςνο απνιήμεσλ θιηκαθνζηαζίνπ: 2,70 κέηξα (πέξαλ ηνπ 
αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ χςνπο θηηξίνπ ηεο πεξηπηψζεσο α'), 
 
  γ) αλψηαην χςνο κεηαιιηθψλ ζηεγάζηξσλ: 35 κέηξα, 
 
  δ) κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ππιψλσλ αλάξηεζεο κεηαιιηθψλ ζηεγάζηξσλ: 

40 κέηξα, 
 
  ε) αλψηαηνο ζπληειεζηήο δφκεζεο: 0,9, 
 
  ζη) αλψηαην πνζνζηφ θάιπςεο: 60%. 

 
  3. Πηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ, πιελ ησλ θπξίσο αζιεηηθψλ 

ρξήζεσλ, επηηξέπεηαη θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ αθφινπζσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
ιεηηνπξγηψλ: Θαηαζηεκάησλ αζιεηηθψλ εηδψλ, αηζνπζψλ πνιιαπιψλ αζιεηηθψλ 
ρξήζεσλ, εληεπθηεξίσλ, γξαθείσλ, εζηηαηνξίσλ, "αλαςπθηεξίσλ θαη κηθηψλ  
θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ" (αηζνπζψλ εμππεξέηεζεο ηχπνπ θαη κέζσλ καδηθήο  
ελεκέξσζεο). 
Ν αλψηαηνο ζπληειεζηήο δφκεζεο ησλ αλσηέξσ ρξήζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα  
ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ αλψηαηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ  

πεξίπησζε ε' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
*** Νη ιέμεηο "αηζνπζψλ εμππεξέηεζεο ηχπνπ θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο" 
    ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 δηεγξάθεζαλ κε ην εδ.β΄ ηεο παξ.1  
    άξζξ.46 Λ.3130/2003,ΦΔΘ Α 76/28.3.2003. 
 

***Νη ιέμεηο  "αλαςπθηεξίσλ θαη κηθηψλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ" 
   πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.5 β'άξζξ.7 Λ.3207/2003,ΦΔΘ Α 302/24.12.2003. 
 
"Ρν σξάξην ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρξήζεσλ πνπ  
πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαζνξίδεηαη ειεχζεξα ρσξίο ρξνληθνχο  
πεξηνξηζκνχο θαη ζε θάζε πεξίπησζε αθνινπζεί ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ  
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ." 

 
*** Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.3 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.5 β'άξζξ.7      
    Λ.3207/2003,ΦΔΘ Α 302/24.12.2003. 
   
  4. α. Ζ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ Γ ηεο ππ' αξ. 14969/472/1.2.1988 
απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ (ΦΔΘ 
198 Γ'/4.3.1988) θαηαξγείηαη θαη νη επφκελεο πεξηπηψζεηο γ' θαη δ' 

αλαξηζκνχληαη σο β' θαη γ' αληίζηνηρα. Ρν δηάγξακκα, πνπ ζπλνδεχεη ηελ 
απφθαζε απηή, αληηθαζίζηαηαη κε λέν δηάγξακκα θιίκαθαο 1:5.000 πνπ έρεη 

ζεσξεζεί απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Ρνπνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ 
πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, ζην νπνίν 
απεηθνλίδεηαη θαη ε αλσηέξσ ξχζκηζε θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε 
θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο. 
 
  β. Ζ πεξίπησζε (Η) ηνπ εδαθίνπ δ' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 
Λ. 2601/1998 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
  "(Η). Ζ αλέγεξζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ επί νηθνπέδνπ πνπ δελ αλήθεη 
ζην θνξέα ηεο επέλδπζεο, εθφζνλ έρεη παξαρσξεζεί πξνο ηνχην ε ρξήζε ηνπ 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εηψλ απφ ην Γεκφζην, 
ηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ Ρνπξηζκνχ, ηηο ΒΗΞΔ ΔΡΒΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη απηψλ πνπ έρνπλ θαζεζηψο ειεχζεξεο δψλεο, ινηπέο ΒΗΞΔ, ΒΔΞΔ θαη 
ΒΗΝΞΑ, ηελ Διιεληθή Νιπκπηαθή Δπηηξνπή, νξγαληζκνχο ηνπηθήο ή 



λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, κε θεξδνζθνπηθά ζσκαηεία ή ηδξχκαηα, θαζψο 

θαη απφ ηερλνινγηθά πάξθα πξνθεηκέλνπ γηα αλέγεξζε ή επέθηαζε θηηξίσλ 
εληφο ηερλνινγηθψλ πάξθσλ." 
 
  5. Ζ νηθνδνκηθή άδεηα γηα ην ζηάδην απηφ ρνξεγείηαη απφ ηε Γεληθή 
Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β', γ' 

θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2730/1999, φπσο 
ηξνπνπνηείηαη κε ηνλ παξφληα λφκν. 
 
  6. Νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Πηαδίνπ Θαξατζθάθε ζα παξαρσξεζνχλ, άλεπ 
αληαιιάγκαηνο, ζηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ - Αζήλα 2004 
Α.Δ., γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηεμαγσγήο ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 

 
 
 
                             Αξζξν 9 
            Δηδηθή πεξεζία Δπηζεσξεηψλ Ξεξηβάιινληνο    
                            (Δ..Δ.Ξ.) 
 

              Οχζκηζε ζεκάησλ εξγνηαμηαθψλ ιαηνκείσλ 
                         εθηφο Λ. Αηηηθήο 
 
  Α. 1. Ππληζηάηαη ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Δξγσλ "Δηδηθή πεξεζία Δπηζεσξεηψλ Ξεξηβάιινληνο" (Δ..Δ.Ξ.), ε νπνία 
ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Δξγσλ. 
 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: ΒΙ.ΞΓ 165/2003 "Γηνηθεηηθή νξγάλσζε, δηάξζξσζε θαη ζηειέρσζε     
   ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ Ξεξηβάιινληνο" 
 
  2. Αξκνδηφηεηεο ηεο Δ..Δ.Ξ. είλαη: 

 
  α. Ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
ηνπ Γεκνζίνπ, ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ε εηζήγεζε γηα 
ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο απηψλ. 
 

  β. Ζ ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηήξεζε ηεο 
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ 

επηβάιινληαη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία 
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 
 
  γ. Ζ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ζε ζέκαηα 

ειέγρνπ ηήξεζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 
 
  δ. Ζ εηζήγεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ θαη κεζφδσλ κέηξεζεο πάΘεο 
θχζεσο εθπνκπψλ ζην ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ απφ ζηαζεξέο 
πεγέο. 
 
  ε. Ζ εθπφλεζε θαη ε αλάζεζε εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εξεπλψλ, ζρεηηθψλ 

κε ην αληηθείκελν ηεο Δ..Δ.Ξ.. 
 
  ζη. Ζ αλάιεςε θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ή 
απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε ή απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ εδξεχνπλ ζηελ 



Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, ζρεηηθψλ κε ην αληηθείκελφ ηεο. 

 
  δ. Νη αξκνδηφηεηεο ηνπ θαηαξγνχκελνπ, κε ηελ παξ. 11 ηνπ παξφληνο, 
Δηδηθνχ Πψκαηνο Διεγθηψλ γηα ηελ Ξξνζηαζία ηνπ Ξεξηβάιινληνο, πνπ 
θαζνξίδνληαη κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 2242/1994 (ΦΔΘ 162 Α'). 
 

  3. Νη Δπηζεσξεηέο Ξεξηβάιινληνο πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνη 
παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη λα έρνπλ ηθαλή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, 
ελαζρφιεζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. 
 
  4. Νη Δπηζεσξεηέο Ξεξηβάιινληνο ηεο Δ..Δ.Ξ. κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ 
απηνςίεο ζε θάζε δεκφζην ή ηδησηηθφ έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάγεηαη 

ζηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ή επηβάιιεηαη γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο θαη λα 
πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο θαη κεηξήζεηο, θαζψο θαη ζηε ζπιινγή θάζε 
ρξήζηκνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπο ζηνηρείνπ γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 
ηεο Δ..Δ.Ξ.. Ρνχην ηζρχεη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηπρφλ αξκνδηφηεηα άιιεο 

αξρήο λα πξνβαίλεη ζε αλάινγν έιεγρν. 
 

  Κεηά απφ θάζε έιεγρν ζπληάζζεηαη έθζεζε απηνςίαο απφ ηνλ Δπηζεσξεηή ή 
ην θιηκάθην Δπηζεσξεηψλ πνπ ελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν. Δθφζνλ δηαπηζησζεί 
παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί, ζπληάζζεηαη ζρεηηθή έθζεζε 
ειέγρνπ ε νπνία επηδίδεηαη ζηνλ παξαβάηε, ν νπνίνο ηαπηφρξνλα θαιείηαη 
ζε απνινγία. Γηα ηελ απνινγία απηή ηάζζεηαη πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα 
είλαη κηθξφηεξε απφ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο 

πξφζθιεζεο. ζηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο απνινγίαο ή ηελ άπξαθηε πάξνδν 
ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάρζεθε γηα ηελ ππνβνιή ηεο, ν Δπηζεσξεηήο 
Ξεξηβάιινληνο ζπληάζζεη αηηηνινγεκέλε πξάμε βεβαίσζεο ή κε ηεο 
παξάβαζεο. Αληίγξαθν ηεο πξάμεο βεβαίσζεο ηεο παξάβαζεο απνζηέιιεηαη 
ζηελ αξρή πνπ ρνξήγεζε ζηνλ παξαβάηε ηελ άδεηα θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο 
ηνπ έξγνπ ή έλαξμεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή, θαηά πεξίπησζε, ηελ αλαλέσζε 

απηψλ. Αληίγξαθν ηεο ίδηαο πξάμεο δηαβηβάδεηαη επίζεο θαη ζηνλ αξκφδην 
εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ γηα ηπρφλ αμηφπνηλεο πξάμεηο. 
 
  5. Πε πεξίπησζε πνπ κε ηελ έθζεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 
δηαπηζηψλεηαη ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή άιιε παξάβαζε 
απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 30 ηνπ Λ. 1650/1986 (ΦΔΘ 160 Α'), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, ε Δ..Δ.Ξ. εηζεγείηαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, αλάινγα 

κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, σο εμήο: 
 
  α. ζηνλ νηθείν Λνκάξρε, εθφζνλ ην πξφζηηκν αλέξρεηαη έσο είθνζη 
εθαηνκκχξηα (20.000.000) δξαρκέο 
 
  β. ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο, εθφζνλ ην πξφζηηκν θπκαίλεηαη 
απφ είθνζη εθαηνκκχξηα (20.000.000) δξαρκέο έσο πελήληα εθαηνκκχξηα 

(50.000.000) δξαρκέο 
 

  γ. ζηνλ πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, εθφζνλ 
ην πξφζηηκν ππεξβαίλεη ηα πελήληα εθαηνκκχξηα (50..000.000) δξαρκέο. 
 
  Κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ θαη ηνπ πνπξγνχ 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ κπνξεί λα 
αλαπξνζαξκφδνληαη ηα πνζά απηά. 
 
  6. Ζ είζπξαμε ησλ επηβαιιφκελσλ πξνζηίκσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Θ.Δ.Γ.Δ.). 
 
  7. Γηα πξφζηηκα χςνπο άλσ ησλ 5.000.000 δξαρκψλ, ε πξνζθπγή θαηά ηεο 

πξάμεο επηβνιήο ησλ πξνζηίκσλ αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ Ρξηκεινχο 
Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ην νπνίν δηθάδεη ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ. 
 
  8. α. Ζ Δ..Δ.Ξ. ζπγθξνηείηαη ζε ηνκείο πνπ έρνπλ έδξα ζηα κεγάια 



αζηηθά ζπγθξνηήκαηα ηεο ρψξαο. 

 
  β. Ρεο Δ..Δ.Ξ. θαη ησλ ηνκέσλ απηήο πξνίζηαηαη Γεληθφο Δπηζεσξεηήο, 
κφληκνο ππάιιεινο ή ππάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε 
έδξα ηελ Αζήλα κε πεληαεηή ζεηεία. 
 

  γ. Ρσλ ηνκέσλ ηεο Δ..Δ.Ξ. πξνίζηαληαη Ρνκεάξρεο Δπηζεσξεηέο, κφληκνη 
ππάιιεινη ή ππάιιεινη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε πεληαεηή 
ζεηεία, ππφ ηελ επνπηεία θαη ηηο εληνιέο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή. 
 
  9. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ πνπξγψλ 
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Νηθνλνκηθψλ θαη 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, θαζνξίδνληαη: 
 
  α. ε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δνκή ηεο Δ..Δ.Ξ. θαη ησλ ηνκέσλ 
απηήο, ε έδξα, ηα δηνηθεηηθά φξηα επζχλεο θάζε ηνκέα θαη ε θαηά ηφπν 
αξκνδηφηεηά ηνπο θαη 

 
  β. νη ζέζεηο θαη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ..Δ.Ξ. θαη ησλ 

ηνκέσλ απηήο, θαηά θαηεγνξία θαη εηδηθφηεηα. 
 
  10. α. Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ..Δ.Ξ. γίλεηαη θαηά 
ηε δηαδηθαζία ηνπ Λ. 2190/1994 (ΦΔΘ 28 Α'), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη, 
χζηεξα απφ δεκφζηα πξνθήξπμε. Πηελ πξνθήξπμε πξνζδηνξίδνληαη νη 
θαηεγνξίεο ησλ ζέζεσλ θαη εμεηδηθεχνληαη ηα θαηά λφκν απαηηνχκελα 
γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα, θαζψο θαη ηα ηπρφλ πξφζζεηα πξνζφληα, πνπ 

πξέπεη λα ζπκπιεξψλνπλ νη ππνςήθηνη θάζε θαηεγνξίαο γηα ηελ θαηάιεςε 
ηεο ζέζεσο. 
 
  Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Δ..Δ.Ξ. κπνξεί λα απνζπάηαη πξνζσπηθφ 
πνπ ππεξεηεί κε κφληκε ή κε ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζρέζε ζην 
Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη ζηελ 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 2190/1994, θαη ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ηα 
απαηηνχκελα γηα θάζε ζέζε πξνζφληα. Ζ απφζπαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ηνπ νηθείνπ πνπξγνχ, ρσξίο γλψκε ηνπ 
ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο απφζπαζεο κπνξεί λα νξίδεηαη 
κέρξη ηξία (3) έηε θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη άιια ηξία (3) έηε, 
επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα φζνλ αθνξά 

ην κφληκν πξνζσπηθφ. Ρν πξνζσπηθφ πνπ απνζπάηαη ζηελ Δ..Δ.Ξ. ιακβάλεη 
ην κηζζφ, ηα επηδφκαηα θαη φιεο ηηο επηπιένλ ηαθηηθέο απνδνρέο, θαζψο 
θαη ηηο νπνηεζδήπνηε ινηπέο απνιαβέο ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 2470/1997 
(ΦΔΘ 40 Α'). Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο γηα 
ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ, ε Δ..Δ.Ξ. κπνξεί κε, απφθαζε ηνπ 
πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, λα αλαζέηεη κε 

δηαπξαγκάηεπζε ζε ηδηψηεο ην έξγν ηερληθνχ ή λνκηθνχ ζπκβνχινπ. 
 

  β. Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δ..Δ.Ξ. ιακβάλεη εηδηθή πξφζζεηε ακνηβή, πνπ 
θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Δξγσλ θαη Νηθνλνκηθψλ, ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε δελ βαξχλεη 
ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Πην πξνζσπηθφ ηεο Δ..Δ.Ξ θαηαβάιινληαη 

εθηφο έδξαο απνδεκίσζε θαη νδνηπνξηθά έμνδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Λ. 2685/1999, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
 
  γ. Γηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο Δ..Δ.Ξ., κε απφθαζε ηνπ 
πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, κπνξεί λα 
πξνζιακβάλνληαη δηθεγφξνη, αλάινγσλ πξνζφλησλ θαη εκπεηξίαο πξνο ην 
αληηθείκελν ηεο Δ..Δ.Ξ., κε ζρέζε εκκίζζνπ εληνιήο. 

 
  11. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, ην Δηδηθφ Πψκα Διεγθηψλ γηα ηελ Ξξνζηαζία ηνπ 
Ξεξηβάιινληνο (Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ.), πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ Λ. 



2242/1994 (ΦΔΘ 162 Α'), θαηαξγείηαη θαη νη πξνβιεπφκελεο αξκνδηφηεηέο 

ηνπ αζθνχληαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Δπηζεσξεηψλ Ξεξηβάιινληνο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 
 
  Β.1. Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1428/1984 (ΦΔΘ 43 Α'), φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ. 2115/1993 (ΦΔΘ 15 Α'), πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 4 σο εμήο: 
 
  "4. α. Δηδηθά, γηα ηελ ίδξπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε είηε Νιπκπηαθψλ θαη ζπλνδψλ έξγσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ, εθηφο ηνπ Λ. Αηηηθήο, είηε δεκνζίσλ έξγσλ πνπ, κε θνηλή 
απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Νηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Ξεξηβάιινληνο, 

Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, ραξαθηεξίδνληαη σο έξγα εζληθήο 
ζεκαζίαο, κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαζνξίδνληαη 
επίζεο θαη νη ινηπνί φξνη, πεξηνξηζκνί θαη απαγνξεχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηελ ηζρχνπζα ιαηνκηθή λνκνζεζία (άξζξν 8 παξ. 2 ηνπ Λ. 1428/1984, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 2115/1993 θαη εθάζηνηε ηζρχεη). 

Νη αλσηέξσ φξνη ηίζεληαη ζηελ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ: 
 

  η. είηε ηνπ ρψξνπ εμφξπμεο πιηθψλ, απηνηειψο, 
 
  ηη. είηε ηνπ έξγνπ εζληθήο ζεκαζίαο, απηνχ θαζ' εαπηνχ, θαη 
εμεηδηθεχνληαη ζηηο ηερληθέο ηνπο ιεπηνκέξεηεο κε ηελ έγθξηζε απφ ηηο 
εθάζηνηε αξκφδηεο ππεξεζίεο πεξηβάιινληνο, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηεο εμφξπμεο Δηδηθήο Ξεξηβαιινληηθήο Ρερληθήο Κειέηεο Δθαξκνγήο. Κε 
θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 

Γεκφζησλ Δξγσλ θαζνξίδνληαη πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζχληαμε ηεο παξαπάλσ 
εηδηθήο κειέηεο θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 
 
  β. Ζ αλσηέξσ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ επέρεη ζέζε: 
 
  η. άδεηαο εθκεηάιιεπζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα απνθηεζεί 

πξνεγνπκέλσο ην δηθαίσκα εθκεηαιιεχζεσο επί ηνπ ρψξνπ εμφξπμεο, 
 
  ηη. έγθξηζεο επέκβαζεο ζε δάζε ή δαζηθέο εθηάζεηο ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ηελ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζπλππνγξάθεη ν πνπξγφο 
Γεσξγίαο. 
 
  γ. Ξξνθεηκέλνπ γηα δεκφζηνπο ρψξνπο εμφξπμεο, ε εθκίζζσζή ηνπο 

γίλεηαη απεπζείαο, ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, 
κέηξα, πεξηνξηζκνχο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ απφθαζε έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, είηε ηνπ έξγνπ απηνχ θαζ' εαπηνχ είηε ηνπ ρψξνπ 
εμφξπμεο πιηθψλ, απηνηειψο. 
 
  Γηα ηα αλσηέξσ ιαηνκεία εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1428/1984, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 8 ηνπ Λ. 2115/1993. 
 

  δ. Νη ξπζκίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηπηψζεσλ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ 
εθκεηάιιεπζε ησλ ρψξσλ εμφξπμεο, θαζψο θαη ηελ εληφο απηψλ αλέγεξζε, 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ 
επεμεξγαζία ησλ εμνξπζζφκελσλ πξντφλησλ ή θαη ηελ παξαγσγή έηνηκνπ - 

ζθπξνδέκαηνο ή θαη αζθαιηνκίγκαηνο. 
 
  ε. Πηε πεξίπησζε ησλ ιαηνκείσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ απαγνξεχεηαη ε 
δηάζεζε αδξαλψλ πιηθψλ, πέξαλ απηψλ πνπ είλαη αλάγθαία γηα ηελ εθηέιεζε 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
 
  ζη. Νη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηελ 

ίδξπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ ζην Λ. Αηηηθήο. 
 
  2. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1428/1984, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Λ. 2115/1993, πξνζηίζεληαη εδάθηα σο 



εμήο: 

 
  "Θαη' εμαίξεζε, γηα ηελ ίδξπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ πνπ είλαη 
αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε είηε Νιπκπηαθψλ θαη ζπλνδψλ έξγσλ θαη 
εγθαηαζηάζεσλ, εθηφο ηνπ Λ. Αηηηθήο είηε δεκφζησλ έξγσλ πνπ, κε θνηλή 
απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Νηθνλνκίαο θαη Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο 

θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, ραξαθηεξίδνληαη σο έξγα εζληθήο ζεκαζίαο, 
εθαξκφδνληαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 1428/1984, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Λ. 2115/1993. Νη δηαηάμεηο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηελ ίδξπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ 
πιηθψλ ζην Λ. Αηηηθήο." 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
 

 
 
                             Αξζξν 10 
                 Οχζκηζε ζεκάησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο        
                       θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
 
  1. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 2052/1992 (ΦΔΘ 94 

Α') πξνζηίζεληαη ηα εμήο: 
 
  "Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο πξνσζνχληαη κε πξσηνβνπιία 
ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη αθνξνχλ 
θνηλφρξεζηνπο ή θνηλσθειείο ρψξνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζε νξγαληζκνχο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) πξψηεο βαζκίδαο, είλαη δπλαηή ε πξνψζεζε 

έθδνζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ρσξίο ηελ πξναλαθεξζείζα 
γλψκε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ απηή δελ 
θνηλνπνηεζεί ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηφηε πνπ 
πεξηέξρεηαη ζηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α. ν ζρεηηθφο θάθεινο." 
 
  2. Ρν ππάξρνλ εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 2052/1992 

αξηζκείηαη σο πεξίπησζε α' θαη πξνζηίζεληαη κεηά απφ απηήλ πεξηπηψζεηο 
β' έσο θαη δ', πνπ έρνπλ εηδηθφηεξα σο εμήο: 
 
  "β. Δηδηθά ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ 
Γήκσλ Αζελαίσλ, Ξεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο ηα πξναλαθεξφκελα εηδηθά έξγα 
θαη νη ππφγεηνη ρψξνη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη νη ινηπέο ρξήζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ κπνξνχλ λα κειεηψληαη θαη 

λα θαηαζθεπάδνληαη θαη απφ Ν.Ρ.Α. πξψηεο βαζκίδαο, εθφζνλ εθηεινχληαη 
θάησ απφ θνηλφρξεζηνπο ή θνηλσθειείο ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζε απηνχο θαηά 

πιήξε θπξηφηεηα. 
 
  γ. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Δξγσλ, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο 

Γεκνζίσλ Θηηξηαθψλ Δξγσλ (Δ..Γ.Δ.Θ.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 
Δξγσλ, κπνξεί θαηά πεξίπησζε λα αλαηίζεηαη ζε Ν.Ρ.Α. πξψηεο βαζκίδαο ε 
κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ εηδηθψλ έξγσλ, πνπ εθηεινχληαη ζε 
ρψξνπο πνπ δελ ηνπο αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα, κεηά απφ ζπλαίλεζε ηνπ 
θπξίνπ ηνπ ρψξνπ, θαη λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα θαη ζέκαηα αζθήζεσο 
θαζεθφλησλ Ξξντζηακέλεο Αξρήο θαη Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο ησλ έξγσλ. Ζ 
ξχζκηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδεηαη θαη γηα ζπγθεθξηκέλα 

εηδηθά έξγα πνπ εθηεινχληαη ζε ρψξνπο πνπ εκπίπηνπλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα 
ησλ Γήκσλ Αζελαίσλ, Ξεηξαηψο θαη Θεζζαινλίθεο. 
 
  δ. Πηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο β' θαη γ', ε θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο 



θαζνξηζκνχ ησλ ρψξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ θαη ε εθπφλεζε 

φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ γίλεηαη κε πξσηνβνπιία θαη κέξηκλα ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ Ν.Ρ.Α., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνεγνπκέλσο έρεη 
ρνξεγεζεί ε άδεηα ίδξπζεο, ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν." 
 
  3. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 2052/1992 

πξνζηίζεληαη ηα εμήο: 
 
  "Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ αλσηέξσ έξγσλ 
γίλεηαη απφ Ν.Ρ.Α. πξψηεο βαζκίδαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 
έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο είλαη ε πξνεγνχκελε πξνέγθξηζε ηνπ ρψξνπ 
ζηάζκεπζεο (άδεηα ίδξπζεο ζηαζκνχ), ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηελ Δηδηθή 

πεξεζία Γεκνζίσλ Δξγσλ Θηηξηαθψλ (Δ..Γ.Δ.Θ.) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Γεκνζίσλ Δξγσλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 
312/1994 (ΦΔΘ 165 Α'). Πηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο νη νηθνδνκηθέο άδεηεο 
εθδίδνληαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο." 
 

  4. Πην ηέινο ηεο πεξηπηψζεσο ε' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 
2601/1998 (ΦΔΘ 81 Α'), φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 2819/2000, πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
 
  "Ρα παξαπάλσ θίλεηξα παξέρνληαη θαη ζε νξγαληζκνχο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο πξψηεο βαζκίδαο θαη ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα ηηο επελδχζεηο ησλ δεκνζίαο ρξήζεσο ζηαζκψλ 
απηνθηλήησλ ηεο πεξηπηψζεσο κ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, ηηο 
νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ, είηε κε δηθνχο ηνπο πφξνπο είηε κέζσ ζπκβάζεσλ 

πξνζσξηλήο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ησλ νηθνπέδσλ ηνπο θαη εθκεηάιιεπζεο 
ηνπ ζηαζκνχ απηνθηλήησλ, πνπ έρνπλ ήδε ππνγξάςεη ή πξφθεηηαη λα 
ππνγξάςνπλ." 
 
  5. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 1577/1985 (ΦΔΘ 210 
Α'), φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 

2831/2000, πξνζηίζεληαη ηα εμήο: 
 
  "Γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ κε ακηγή ρξήζε ζηάζκεπζεο ζε πεξηνρέο ζηηο 
νπνίεο, απφ εηδηθνχο πνιενδνκηθνχο θαλνληζκνχο, εθηφο ηνπ κέγηζηνπ 
χςνπο ησλ θηηξίσλ, θαζνξίδεηαη αξηζκεηηθά θαη ν αξηζκφο νξφθσλ, δελ 
ηζρχεη ν πεξηνξηζκφο ησλ νξφθσλ, αιιά κφλνλ ν πεξηνξηζκφο ηνπ κέγηζηνπ 
επηηξεπφκελνπ χςνπο ηεο πεξηνρήο." 

 
  6. Πην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ 
Θεζζαινλίθεο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Η. Ρζηκηζθή, Γαγθιή θαη Λ. 
Γεξκαλνχ θαη ην νπνίν απεηθνλίδεηαη κε ηα ζηνηρεία ΑΒΓΓΔΕΖΘΗΘΑ ζην 
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:500, πνπ ζεσξήζεθε απφ ηνλ Ξξφεδξν 
ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν 
ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη νη αθφινπζνη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο: 
 

  α. Διάρηζηεο απνζηάζεηο ππέξγεησλ θηηξίσλ απφ ην ππάξρνλ δηαηεξεηέν 
θηίξην ηεο Σ.Α.Λ.Θ.: 50 κ., κε εμαίξεζε ηηο αλαγθαίεο θαηαζθεπέο γηα 
ππαίζξηεο αζινπαηδηέο (αληηζθαίξηζε, κίλη πνδφζθαηξν, θαιαζφζθαηξα 
θ.ιπ.) θαη ηηο εηζφδνπο ησλ ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. 

 
  β. Κέγηζην χςνο θηηξίσλ: 18.00 κ. 
 
  γ. Κέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο: 51%. 
 
  δ. Κέγηζηνο ζπληειεζηήο δφκεζεο: 1,15. 
 

  ε. Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαζ' 
φιε ηελ έθηαζε ηνπ νηθνπέδνπ, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ απφ 3.8.1987 πξνεδξηθνχ 
δηαηάγκαηνο (ΦΔΘ 749 Γ') θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 



Θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ (ππ' αξ. 3046/304/30.1.1989 απφθαζε ηνπ 

πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, ΦΔΘ 59 Γ'/ 
3.2.1989). 
 
  ζη. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Νηθνδνκηθνχ 
Θαλνληζκνχ (λ. 1577/1985), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

 
  7. α. Πηελ ππ' αξ. 29 ΞΙΘ/25129/1585/4.7.1996 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε 
Θεζζαινλίθεο "Δγθξηζε δηαγξάκκαηνο εθαξκνγήο θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη 
πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ηνπ ρψξνπ αλέγεξζεο ηνπ Κεγάξνπ Κνπζηθήο 
Θεζζαινλίθεο" (ΦΔΘ 772 Γ'/22.7.1996), επέξρνληαη νη εμήο ηξνπνπνηήζεηο: 
 

  -Θαηαξγνχληαη νη ζέζεηο ησλ δχν θηηξίσλ πνπ είραλ νξηζζεί ζην ρψξν 
αλέγεξζεο ηνπ Κεγάξνπ Κνπζηθήο Θεζζαινλίθεο, ζηελ πεξηνρή Ξνζεηδσλίνπ 
θαη επηβάιινληαη πξνθήπηα. 
 
  -Θαζνξίδεηαη ππφγεηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. 

 
  β. Ρν δηάγξακκα εθαξκνγήο ζε θιίκαθα 1:500, πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

παξαπάλσ απφθαζε, αληηθαζίζηαηαη κε λέν δηάγξακκα φκνηαο θιίκαθαο πνπ 
έρεη ζεσξεζεί απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ 
Θεζζαινλίθεο θαη ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη θαη νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο θαη 
ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
 
  8. α. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 2508/1997 (ΦΔΘ 

124 Α') πξνζηίζεληαη ηα εμήο: 
 
  "κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηεο ζε πεξηνρέο πνπ θαζνξίδνληαη σο Εψλεο 
Θνηλσληθνχ Ππληειεζηή (Ε.Θ.Π.) απφ Γεληθά Ξνιενδνκηθά Πρέδηα πνπ έρνπλ 
εγθξηζεί ή εγθξίλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1337/1983 ζε ζπλδπαζκφ 
κε ην άξζξν 4 παξ. 11 ηνπ λφκνπ απηνχ." 

 
  β. Πην ηέινο ηεο πεξηπηψζεσο β' ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ απφ 23.9/7.11.1985 
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο (ΦΔΘ 606 Γ') πξνζηίζεληαη ηα εμήο: 
 
  "Δηδηθά, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηδηνθηήηεο είλαη Νηθνδνκηθφο 
Ππλεηαηξηζκφο, ην παξαπάλσ εθρσξνχκελν ζηνλ Ν.Ρ.Α. πνζνζηφ σθειείαο 
νξίδεηαη απφ 20% έσο 80%." 

 
  9. α. Νη πεξηπηψζεηο 3, 4, 6, 7 θαη 8 ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ Λ. 2730/1999 (ΦΔΘ 130 Α'), φπσο απηή πξνζεηέζε κε ηελ παξάγξαθν 3 
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2833/2000 (ΦΔΘ 150 Α'), αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
 
  "3. Ππλδέζεηο Ηππνδξφκνπ θαη Νιπκπηαθνχ Ηππηθνχ Θέληξνπ ζην 
Καξθφπνπιν Κεζνγαίαο κε Δ.Ν. Πηαπξνχ - Ιαπξίνπ θαη κε βφξεηα παξάθακςε 

Καξθφπνπινπ πξνο Ξφξην Οάθηε." 
 

  4. Πχλδεζε Πθνπεπηεξίνπ κε Δ.Ν. Πηαπξνχ - Ιαπξίνπ θαη κε Ι. Βάξεο - 
Θνξσπίνπ. 
 
  6. Θπθινθνξηαθά έξγα πεξί ην Ν.Α.Θ.Α. θαη νδφο Ιαπξίνπ - Αγ. Γεσξγίνπ 

απφ Ππ. Ινχε έσο Θαπνδηζηξίνπ. 
 
  7. Ιεσθφξνο Θχκεο θαη επέθηαζή ηεο κέρξη ην Νιπκπηαθφ Σσξηφ, θαζψο 
θαη ζχλδεζή ηεο κε νδφ Νξθέσο. 
 
  8. Θπθινθνξηαθά έξγα εμππεξέηεζεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ: 
 

  -Λίθαηαο (Αξζε Βαξψλ) 
 
  -Αλσ Ιηνζίσλ - ζέζε Ρζνπθιίδη (Ππίηη Βαξέσλ Αζιεκάησλ)  
 



  -Γεπέδνπ Νιπκπηαθνχ (Οέληεο)." 

 
  β. Ρν δηάγξακκα ππφ θιίκαθα 1:100.000, πνπ ζπλνδεχεη ην άξζξν απηφ, 
αληηθαζίζηαηαη κε λέν δηάγξακκα φκνηαο θιίκαθαο πνπ ζεσξήζεθε απφ ηνλ 
Ξξντζηάκελν ηεο "Δηδηθήο πεξεζίαο Γεκνζίσλ Δξγσλ γηα ηε κειέηε θαη 
θαηαζθεπή Δηδηθψλ Ππγθνηλσληαθψλ Δξγσλ ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο 

(Δ..Γ.Δ./Δ.Π.Δ.Α.)" ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη θαη νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο 
θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν απηφλ 
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο." 
 
  10. α. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξηπηψζεσο δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 2730/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
  "Νη πάζεο θχζεσο νηθνδνκηθέο άδεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή, πξνζζήθε, 
επέθηαζε, κεηαζθεπή, επηζθεπή θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ θηηξηαθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ παξφληνο εθδίδνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Αζιεηηζκνχ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β', γ' θαη δ' 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ απηνχ, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ." 

 
  β. Πην ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Λ. 2730/1999, φπσο απηφ 
πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 2819/2000, κεηά ηε 
ιέμε "λνείηαη", δηαγξάθεηαη ε ιέμε "θαη". 
 
  γ. Ρα ππάξρνληα εδάθηα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 2833/2000 αξηζκνχληαη σο 
παξάγξαθνο 1 θαη κεηά ηελ παξάγξαθν 1 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 2 πνπ έρεη 

σο εμήο: 
 
  "2. Πην ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ν.Α.Θ.Α, φπσο απηφο απεηθνλίδεηαη 
ζην δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:5.000 πνπ ζπλνδεχεη ην άξζξν απηφ, 
επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θηηξίνπ ηνπ Νιπκπηαθνχ Θέληξνπ Οαδηνηειεφξαζεο 
(IBC - International Broadcasting Center)." 

 
  11. Δπηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε αθίλεην ζην 
Γήκν Θεξκατθνχ Θεζζαινλίθεο, φπσο απηφ απεηθνλίδεηαη ζε δηάγξακκα ππφ 
θιίκαθα 1:5.000 πνπ ζεσξήζεθε απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Νξγαληζκνχ 
Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Θεζζαινλίθεο, θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε 
θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Θπβεξλήζεσο. 

 
  Γηα ηελ αλέγεξζε ησλ πην πάλσ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζνξίδνληαη νη 
αθφινπζνη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο: 
 
  -αλψηαην χςνο θηηξίνπ: 12 κέηξα 
 
  -αλψηαηνο ζπληειεζηήο δφκεζεο: 1,2 

 
  -θάιπςε: 30% 

  
"12.α. Πηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Γξεγ.  
Ιακπξάθε, Θιεάλζνπο, αλψλπκνπ πεδνδξφκνπ θαη Ξαπαειηάθε ηνπ εγθεθξηκέλνπ  
ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαηαξγείηαη ν πξνβιεπφκελνο ρψξνο  

Γεκνηηθνχ Ξλεπκαηηθνχ Θέληξνπ Ρνχκπαο θαη θαζνξίδεηαη ρψξνο πξαζίλνπ,  
θαηαξγείηαη ηκήκα ρψξνπ πξαζίλνπ θαη θαζνξίδεηαη πεξίγξακκα θηηξίνπ  
Γεκνηηθνχ Ξνιπδχλακνπ Ξνιηηηζηηθνχ Θέληξνπ Ρνχκπαο κε ζηνηρεία Α Β Γ Γ Δ  
l Ζ Θ Α, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ππφ θιίκαθα 1 :500, πνπ ζεσξήζεθε  
απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ  
νπνίνπ αληίηππν ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ  
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 
 Νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ παξαπάλσ θηηξίνπ θαζνξίδνληαη σο  
εμήο: 
 



 ζπληειεζηήο δφκεζεο: 1,7 ππνινγηδφκελνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ  

θαζνξηδφκελνπ πεξηγξάκκαηνο πνζνζηφ θάιπςεο: 100% ηνπ θφθθηλνπ  
πεξηγξάκκαηνο κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ηνπ αλεγεξζεζφκελνπ θηηξίνπ: 11  
κέηξα. β. Πηνλ θνηλφρξεζην ρψξν πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο  
Θιεάλζνπο, αλψλπκνπ πεδνδξφκνπ, Γηδαζθάινπ Αδακίδνπ θαη Γξ. Ιακπξάθε ηνπ  
εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο θαζνξίδεηαη  

πεξίγξακκα θηηξίνπ Γεκνηηθνχ Θέληξνπ Δμππεξέηεζεο Κέζσλ Καδηθήο  
Δλεκέξσζεο κε ζηνηρεία "Θ/Ι/Κ'Η/, φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα.  
Νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ παξαπάλσ θηηξίνπ θαζνξίδνληαη σο  
εμήο: 
 
 ζπληειεζηήο δφκεζεο: 2 ππνινγηδφκελνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζνξηδφκελνπ  

πεξηγξάκκαηνο, 
 
 πνζνζηφ θάιπςεο: 100% ηνπ θφθθηλνπ πεξηγξάκκαηνο, 
 
 κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ηνπ αλεγεξζεζφκελνπ θηηξίνπ: 6 κέηξα. 

 
 "γ. Δληφο ηνπ παξαπάλσ ρψξνπ θαηαξγείηαη πεδφδξνκνο πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα  

ηνπ Η.Λ. Αγ. Βαξβάξαο, δηαζθαιίδεηαη ε θίλεζε ησλ πεδψλ απφ ππέξγεηα  
θαηαζθεπή (ξάκπα) πνπ ζπλδέεη ηελ νδφ Αδακίδνπ κε ην πνιηηηζηηθφ θέληξν,  
κεηαθέξεηαη ν πεδφδξνκνο πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ Γεκνηηθνχ Ξαηδηθνχ  
Πηαζκνχ πνπ ζπλδέεη ηελ νδφ Αδακίδνπ κε ηελ νδφ Θιεάλζνπο λνηηφηεξα πξνο ην  
γήπεδν ΞΑΝΘ, θαζνξίδεηαη ζέζε θαη δηάηαμε θηηξίσλ ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ  
εγθαηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη θιεηζηφ θνιπκβεηήξην, πξνπνλεηήξην, γξαθεία  
θαη ρψξνπο ππνζηήξημήο ηνπο, κε ζηνηρεία α, β, γ, δ, ε, δ, α φπσο θαίλεηαη  

ζην ζπλεκκέλν δηάγξακκα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο δφκεζεο: 
 
 ζπληειεζηήο δφκεζεο: 1 
 
 πνζνζηφ θάιπςεο: 100 % ηνπ θφθθηλνπ πεξηγξάκκαηνο 
 

 κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ηνπ αλεγεξζεζφκελνπ θηηξίνπ: 6 κέηξα απφ ηε  
ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 
 
 Ρξνπνπνηείηαη ν ρψξνο αλέγεξζεο ηνπ δεκνηηθνχ παηδηθνχ ζηαζκνχ θαη  
θαζνξίδεηαη λένο κε ζηνηρεία ε, ζ, η, θ, ε θαζνξίδνληαο κε θφθθηλε γξακκή ην  
δηάγξακκα θάιπςεο ηνπ θηηξίνπ κε ηνπο παξαθάησ φξνπο δφκεζεο: 
 

 πνζνζηφ θάιπςεο: 100 % ηνπ θφθθηλνπ πεξηγξάκκαηνο 
 
 κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο: 8,5 κ. 
 
 Ν ρψξνο πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ ρψξνπ αλέγεξζεο ηνπ δεκνηηθνχ παηδηθνχ  
ζηαζκνχ, ηνπ λφηηνπ πεδφδξνκνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  
ραξαθηεξίδεηαη σο θνηλφρξεζην πξάζηλν." 

 
*** Ζ πεξ.γ΄ ηεο παξ.12 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.14 α΄άξζξ.7          

    Λ.3207/2003,ΦΔΘ Α 302/24.12.2003. 
 
 δ. Αλαθαιείηαη ε απαιινηξίσζε πνπ θεξχρζεθε κε ηελ απφθαζε ηνπ Λνκάξρε  
Θεζζαινλίθεο 41481/117/1980 (ΦΔΘ 248 Γ'/8.5.1991), γηα ηελ νπνία θαη  

ζπληάρζεθε ε ππ' αξηζκ. 6482/22.7.1993 Ξξάμε Ραθηνπνηήζεσο θαη  
Αλαινγηζκνχ Απνδεκίσζεο ηεο Γηεχζπλζεο Ξνιενδνκίαο Θεζζαινλίθεο γηα ηα  
αθίλεηα ηα θείκελα ζηε ζέζε" Αιάλα" ηεο ʼ λσ Ρνχκπαο, ζηα ηκήκαηα ησλ  
ηδηνθηεζηψλ, γηα ηα νπνία δελ έγηλε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηεο δηθαζηηθά  
θαζνξηζκέλεο απνδεκίσζεο. Γελ αλαθαιείηαη ε απαιινηξίσζε γηα ηα ηκήκαηα  
κε ηα ζηνηρεία: α) 2324252623 κ.η. 204, β) 232636374123 κ.η. 674, γ)  
1314151613 κ.η. 209, δ) 8910118 κ.η. 96, ε) 56785 κ.η. 8, ζη) 34563 κ.η.  

81, δ) 11341 κ.η. 19, ε) 14192014 κ.η. 2 ηεο παξαπάλσ πξάμεο  
ηαθηνπνίεζεο γηα ηα νπνία παξαθαηαηέζεθε ε απνδεκίσζε. 
 
 ε. Θεξχζζεηαη αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε γηα ζθνπφ δεκφζηαο σθέιεηαο, γηα  



ην Νιπκπηαθφ έξγν αλνηθηνχ θνιπκβεηεξίνπ πξνπνλεηεξίνπ γξαθείσλ ρψξνπ  

ππνζηήξημεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εληφο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ, ην νπνίν  
θαη ηξνπνπνηείηαη κε ην παξφλ άξζξν, απνραξαθηεξηδφκελνπ ηνπ  
θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη ραξαθηεξηδφκελνπ σο ρψξνπ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζηελ  
ηνπνζεζία "Αιάλα" ηεο ʼ λσ Ρνχκπαο ζηελ θηεκαηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ  
Θεζζαινλίθεο, έθηαζεο ζπλνιηθνχ εκβαδνχ η.κ. 15119, πνπ δηαηξείηαη ζε  

δχν ηκήκαηα ην Β.Γ. ηκήκα εκβαδνχ η.κ. 8946 θαη ην Λ.Α. ηκήκα εκβαδνχ  
η.κ. 6173. Ζ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη γηα ηα ηδαληθά πνζνζηά  
ζπγθπξηφηεηαο πνπ δελ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηα νπνία είλαη  
ζην πξψην ηκήκα 546,667δ θαη ην δεχηεξν ηκήκα 230,20 δ ή φζα θαη εάλ  
είλαη Ζ απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη ππέξ θαη κε δαπάλε ηνπ Διιεληθνχ  
Γεκνζίνπ. Ζ έθηαζε ηνπ ελ ιφγσ αθηλήηνπ απεηθνλίδεηαη ζην απφ 25 lνπλίνπ  

2002 θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα θαη θηεκαηνινγηθφ πίλαθα ππφ ζηνηρεία εΒ  
ΔΕΠνγβαδπξδ ε ζεσξήζεθε απφ ηνλ Ξξν'τζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ  
'Δξγσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε  
θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ηνλ παξφληα λφκν ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  
Θπβεξλήζεσο. Πηελ απαιινηξηνχκελε έθηαζε πξνβάιινπλ δηθαηψκαηα  

θπξηφηεηαο νη αλαγξαθφκελνη σο εηθαδφκελνη ηδηνθηήηεο ζηα παξαπάλσ  
θηεκαηνινγηθά ζηνηρεία. 

 
 ζη. Ζ δαπάλε ηεο παξαπάλσ απαιινηξίσζεο ζα θαιπθζεί απφ ηηο πηζηψζεηο  
ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ έηνπο 2002 κε αξηζκφ 2002  
ΔΞ10800011. δ. Νη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηνπ παξαπάλσ έξγνπ εγθξίζεθαλ κε  
ηελ αξηζκ. 30/3024/2.8.2002 απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Ξξνζηαζίαο  
Ξεξηβάιινληνο ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Θεζζαινλίθεο. 
 

 ε. Γηα ηελ θήξπμε ηεο παξνχζαο απαιινηξίσζεο δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε  
ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ Λ. 2882/2001 "Θψδηθαο Αλαγθαζηηθψλ Απαιινηξηψζεσλ  
Αθηλήησλ" (ΦΔΘ 17 Α). 
 
 ζ. Νη δηαηάμεηο πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ γηα ηηο αλαγθαζηηθέο  
απαιινηξηψζεηο γηα ηα έξγα ηέιεζεο ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004 ησλ άξζξσλ  

6, 7, 8, 9,10 θαη 13ηνπ Λ. 2730/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ,  
ηδία σο πξνο ηα ζέκαηα ηεο πξνδηθαζίαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πξνζδηνξηζκνχ  
ηεο ηηκήο κνλάδαο απνδεκίσζεο, ηεο ζπληέιεζεο ηεο αλαγθαζηηθήο  
απαιινηξίσζεο, ηεο αλαγλψξηζεο δηθαηνχρσλ θαη ηεο απνβνιήο ηδηνθηεηψλ,  
λνκέσλ θαη θαηφρσλ, εθαξκφδνληαη αλάινγα ζηελ απαιινηξίσζε ηεο παξνχζαο  
παξαγξάθνπ." 
 

 *** Ζ παξ.12 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.10 άξζξ.82       
     Λ.3057/2002,ΦΔΘ  Α 239/10.10.2002. 
 
  
*** ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Κε ηελ παξ.14 εδάθ.β΄θαη γ΄άξζξ.7 Λ.3207/2003,ΦΔΘ Α  
302/24.12.2003,νξίδεηαη φηη: 
"β. Ρν δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 πνπ ζπλνδεχεη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ  

12 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 2947/2001, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 10  
ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ. 3057/2002 θαη ηξνπνπνηνχληαη κε ηνλ παξφληα λφκν,  

αληηθαζίζηαηαη κε λέν δηάγξακκα φκνηαο θιίκαθαο πνπ ζεσξήζεθε απφ ηνλ  
Ξξφεδξν ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Θεζζαινλίθεο, αληίηππν ηνπ νπνίνπ  
ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  
Θπβεξλήζεσο. 

 
 γ. Γηα ηελ έθδνζε ησλ πάζεο θχζεσο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ησλ έξγσλ θαη  
εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη θαη ξπζκίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ  
Λ. 2947/2001, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Λ.  
3057/2002 θαη ηξνπνπνηείηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, αξκφδηα είλαη ε ππεξεζία  
πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.  
2947/2001". 

 
 
  13. α. Γηα ηελ ηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 θαζνξίδνληαη νη 
αθφινπζεο ζέζεηο θαηαζθεπήο ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 



δεκφζηαο ρξήζεο ζηα κεηξνπνιηηηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, 

θαζψο θαη ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε απηψλ ππέξγεησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, φπσο απηέο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη θαησηέξσ θαη 
απεηθνλίδνληαη ζε δχν δηαγξάκκαηα ππφ θιίκαθα 1:20.000, πνπ ζεσξήζεθαλ 
απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Δ..Γ.Δ.Θ. ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, θαη ησλ νπνίσλ αληίηππα ζε θσηνζκίθξπλζε 

δεκνζηεχνληαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ Δθεκέξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο: 
 
  Α. Κεηξνπνιηηηθφ Ππγθξφηεκα Αζήλαο: 
 
  1. Λνζνθνκείν Αξεηαίεην (Αζήλα, Βαζ. Πνθίαο) 
 

  2. Κηραιαθνπνχινπ - Γηνράξνπο (Αζήλα, Σίιηνλ) 
 
  3. Ξιαηεία Κεζνινγγίνπ (Αζήλα, Ξαγθξάηη) 
 
  4. Ξιαηεία Α' Λεθξνηαθείνπ (Νδφο Αλαπαχζεσο) 

 
  5. Ξιαηεία Θνπληνπξηψηε (Θεζέσο - Θαιιηξξφεο, Θνπθάθη) 

 
  6. Ξάξθν Αξγεληηλήο Γεκνθξαηίαο (Αζήλα, Ξαλαζήλαηα) 
 
  7. Ξιαηεία Διελαο Βεληδέινπ (Αζήλα) 
 
  8. Ξεδίν Αξεσο - Βαιηηλψλ (Αζήλα, Γθχδε) 
 

  9. Νδφο Βειβελδνχο (Αζήλα, Θπςέιε) 
 
  10. Ξιαηεία Υξνινγίνπ - Ξιαηεία Θεκηζηνθιένπο (Ξεηξαηάο) 
 
  11. Φίισλνο - Θαξανιή Γεκεηξίνπ (Ξεηξαηάο) 
 

  12. Ξιαηεία Θαλάξε (Ξεηξαηάο) 
 
  13. Ξιαηεία Ρεξςηζέαο (Ξεηξαηάο) 
 
  14. Ξιαηεία Αιεμάλδξαο (Ξεηξαηάο) 
 
  15. Ξιαηεία Θαιαβξχησλ (Ξεηξαηάο) 

 
  16. Νδφο Δπηδαχξνπ (Ξεηξαηάο) 
 
  17. Γπκλαζηηθή Αθαδεκία (Γάθλε) 
 
  18. Ξιαηεία Διεπζεξίαο (Γάθλε) 
 

  19. Ξιαηεία Δζληθήο Αληηζηάζεσο (Ζιηνχπνιε) 
 

  20. Ξιαηεία Θχπξνπ (Θαιιηζέα) 
 
  21. Νδφο Γεκεηξαθνπνχινπ (Θαιιηζέα) 
 

  22. Ξ. Ρζαιδάξε, Γξακκέο Ρξαίλνπ (Θαιιηζέα) 
 
  23. Ξιαηεία Γεκνθξαηίαο (Ξεξηζηέξη) 
 
  24. Θνπληνπξηψηε - Υξσπνχ - Ταξξψλ (Ξεξηζηέξη) 
 
  25. Θνπληνπξηψηε - Ρεπειελίνπ - Αγίαο Ξαξαζθεπήο (Ξεξηζηέξη) 

 
  26. Λνζνθνκείν Γ. Αηηηθήο (Σατδάξη) 
 
  27. Ξιαηεία Φαλαξησηψλ (Λίθαηα) 



 

  28. Ξιαηεία Ξαγθνζκίνπ Δηξήλεο (Θνξπδαιιφο) 
 
  29. Ξιαηεία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (Θνξπδαιιφο) 
 
  30. Ξιαηεία Αγ. Ξαξαζθεπήο (Αγ. Ξαξαζθεπή) 

 
  31. Νδφο Γ. Βαζηιείνπ (Λέν Τπρηθφ) 
 
  32. Ξιαηεία Αγ. Ληθνιάνπ, Θέληξν Σαιαλδξίνπ 
 
  33. Ξιαηεία Ξιαηάλνπ (Θεθηζηά) 

 
  34. Λνζνθνκείν Γεληθφ Θξαηηθφ Αζελψλ 
 
  35. Λνζνθνκείν Πσηεξία 
 

  Β. Κεηξνπνιηηηθφ Ππγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο: 
 

  1. Ξάξθν "Θξήηεο" (Γήκνο Θεζζαινλίθεο) 
 
  2. Γξεγ. Ιακπξάθε - Θιεάλζνπο - Ξαπαειηάθε (Γήκνο Θεζζαινλίθεο) 
 
  3. Ξιαηεία Αξηζηνηέινπο (Γήκνο Θεζζαινλίθεο) 
 
  4. Ξιαηεία Διεπζεξίαο (Γήκνο Θεζζαινλίθεο) 

 
  5. Δζληθφ Θαπηαληδφγιεην Πηάδην (Γήκνο Θεζζαινλίθεο) 
 
  6. Κεγάινπ Αιεμάλδξνπ - Θαθαβνχ - Αζ. Πνπιηψηε - 28εο Νθησβξίνπ 
(Γήκνο Θεζζαινλίθεο) 
 

  7. Ιαγθαδά - Αγ. Ξάλησλ (Γήκνο Θεζζαινλίθεο) 
 
  8. Δ. Αιεμίνπ - Βφηζε (Γήκνο Κελεκέλεο) 
 
  9. Νηθφπεδν Φηιίππνπ (Γήκνο Ακπεινθήπσλ) 
 
  10. Ξιαηεία Γεκνθξαηίαο (Γήκνο Ακπεινθήπσλ) 

 
  11. Ξάξθν Ρεξςηζέαο (Γήκνο Πηαπξνχπνιεο) 
 
  12. Ξάξθν Γεκαξρείνπ (Γήκνο Ξνιίρλεο) 
 
  13. Ηκβξνπ - Πεθέξε (Γήκνο Λεάπνιεο) 
 

  14. Ηαζσλίδνπ θαη Βεληδέινπ (Γήκνο Λεάπνιεο) 
 

  15. Παξάθε - Κηραήι - Νχισθ Ξάικε (Γήκνο Ππθεψλ) 
 
  16. Ο. Φεξαίνπ - Θνξπηζάο - Λαππάθηνπ (Γήκνο Ππθεψλ) 
 

  17. Αζ. Γηάθνπ - Ξφληνπ (Γήκνο Ππθεψλ) 
 
  18. Ιακπξάθε - Ινπληέκε - Γνπλαξίδε (Γήκνο Ππθεψλ) 
 
  19. Ξαπαλαζηαζίνπ - Ξαξαζθεπά - Βειδεκίξε (Γήκνο Ππθεψλ) 
 
  20. Διπίδαο θαη Αθξίηα (Γήκνο Ππθεψλ) 

 
  21. Θέληξν Ρξηαλδξίαο (Γήκνο Ρξηαλδξίαο) 
 
  22. Αχιεηνο ρψξνο Γεκαξρείνπ - Ξιαηεία (Γήκνο Θαιακαξηάο) 



 

  23. Κνπξνχδεδσλ - Πακαξά (Γήκνο Θαιακαξηάο) 
 
  24. Ξαιηφ Γεκνηηθφ Πρνιείν (Γήκνο Ξαλνξάκαηνο) 
 
  25. Ξιαηεία Διεπζεξίαο (Γήκνο Θνξδειηνχ) 

 
  26. 26εο Νθησβξίνπ - Νκήξνπ - Αζελάο (Γήκνο Θεξκατθνχ) 
 
  27. Θηιειέξ - Θαλάξε - 25εο Καξηίνπ (Γήκνο Θεξκατθνχ) 
 
  Γ.1. Ιαγθαδά - Αγ. Γεκεηξίνπ 

 
  2. Ξεξηνρή Πηξεκπεληψηε θάησ απφ ρψξν θεξθίδσλ Γεκνηηθνχ Γεπέδνπ) 
 
  3. Αγηνο Διεπζέξηνο (Γήκνπ Πηαπξνχπνιεο) 
 

  4. Γεκνηηθά ζρνιεία επί ηεο νδνχ Γαβάθε (Γήκνο Πηαπξνχπνιεο) 
 

  5. Ξιαηεία Διεπζεξίαο - Αλσ Ζιηνχπνιε (Γήκνο Πηαπξνχπνιεο) 
 
  6. Ν.Ρ. κεηαμχ Γεικνχδνπ - Σξηζηνπνχινπ - Φηιίππνπ θαη Αγίαο Πνθίαο 
(Γήκνο Θεζζαινλίθεο) 
 
  Νη ζέζεηο απηέο απεηθνλίδνληαη ζε πέληε (5) δηαγξάκκαηα θιίκαθαο 
1:500 θαη έλα (1) δηάγξακκα θιίκαθαο 1:200 πνπ ζεσξήζεθαλ απφ ηνλ 

Ξξφεδξν ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ησλ νπνίσλ 
αληίηππα ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχνληαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Θπβεξλήζεσο. 
 
  β. Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ έξγσλ δελ απαηηείηαη ε έθδνζε ησλ 
πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ Λ. 2052/1992. Νπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 2052/1992, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, 
αλαθέξεηαη ε έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, γηα ηηο αλάγθεο 
εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, λνείηαη αληίζηνηρα ν θαζνξηζκφο 
ζέζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεσο. 
 

  14. Πηελ έθηαζε Α Β Γ Ε Ζ Θ Η Θ Ι Α, επηθάλεηαο 8.033η.κ., πνπ 
βξίζθεηαη ζηε ζέζε "Αγηνη Ραμηάξρεο - Ξαξαθξάηεκα", δηνηθεηηθήο 
πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ Θαιπβίσλ, φπσο απηή θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 
θιίκαθαο 1:10.000 πνπ έρεη ζεσξεζεί απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηνπ Νξγαληζκνχ 
Αζήλαο θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν 
απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θηηξίνπ 
πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο (Θέληξν γείαο), κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο 

δφκεζεο: 
 

  α. Ππληειεζηήο δφκεζεο: 0,4 
 
  β. Κέγηζηε επηηξεπφκελε θάιπςε: 30% 
 

  γ. Κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο: 11.00 κ. (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ 
ζηέγεο) 
 
  15.α. Ρξνπνπνηείηαη ην ηζρχνλ Οπκνηνκηθφ Πρέδην ηνπ Γήκνπ Θαιακαξηάο 
ζηα Ν.Ρ. 1 θαη 2 θαη ηε κεηαμχ απηψλ Αλψλπκε νδφ, δεκηνπξγψληαο λέν 
Νηθνδνκηθφ Ρεηξάγσλν Α Β Γ Γ Α κε α.α. 1.α. πνπ πεξηβάιιεηαη απφ δξφκν 
πιάηνπο 6κ. ζε ζπλέρεηα ηεο Αλσλχκνπ νδνχ αλάκεζα ζηα Ν.Ρ.1 θαη 2, φπσο 

θαίλεηαη ζην δηάγξακκα θιίκαθαο 1:500 πνπ έρεη ζεσξεζεί απφ ηνλ Ξξφεδξν 
ηνπ Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν 
ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Θπβεξλήζεσο. 



 

  β. Ν ρψξνο ηνπ αλσηέξσ Ν.Ρ. 1α ραξαθηεξίδεηαη σο "Σψξνο γηα αλέγεξζε 
Θνιπκβεηεξίνπ". 
 
  γ. Νη φξνη δφκεζεο ζην Ν.Ρ. 1α, ηα φξηα ηνπ νπνίνπ ζπκπίπηνπλ κε ηνλ 
ραξαθηεξηδφκελν σο αλσηέξσ ρψξν γηα ηελ αλέγεξζε Θνιπκβεηεξίνπ, 

θαζνξίδνληαη σο εμήο: 
 
  -Αξηηφηεηα γεπέδνπ: 4.000 κέηξα. 
 
  -Διάρηζην πξφζσπν: 10 κέηξα. 
 

  -Κέγηζηνο επηηξεπφκελνο ζπληειεζηήο δφκεζεο: 0,8. 
 
  -Κέγηζηε επηηξεπφκελε θάιπςε γεπέδνπ: 70%. 
 
  -Θέζε θηηξίσλ: Ρα θηίζκαηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Θνιπκβεηεξίνπ 

ηνπνζεηνχληαη, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο ΔΞΑΔ, ειεχζεξα κέζα 
ζηνλ σο άλσ ραξαθηεξηζκέλν ρψξν Α Β Γ Γ Α ηνπ Ν.Ρ. 1α θαη ζε ειάρηζηε 

απφζηαζε πέληε κέηξσλ απφ ηα φξηά ηνπ ζηηο πιεπξέο ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ πξνο ηηο 
νπνίεο νξίδεηαη πξνθήπην αληίζηνηρνπ πιάηνπο. Θαηά ηα ινηπά ζα ηζρχνπλ 
νη φξνη ηνπ Λ. 1577/15.12.1985. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                            ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β' 

                 ΘΔΚΑΡΑ ΝΙΚΞΗΑΘΖΠ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑΠ 
                      ΘΑΗ ΑΙΙΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
 
                             Αξζξν 11 
               Θέκαηα απαιινηξηψζεσλ γηα ηηο αλάγθεο         
                      ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ 
 

  1. Πην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξηπηψζεσο α' ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 
2 ηνπ Λ. 2598/1998, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2730/1999 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 
άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2730/1999 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 

 

Λ 2947/2001 / Α-228 Ολςμπιακή Φιλοξενία,Ολςμπιακά Δπγα κλπ διαηάξειρ  
  

   
"ή ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο ή δεχηεξεο βαζκίδαο". 
 

  2. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 2730/1999 
πξνζηίζεληαη λέα εδάθηα σο εμήο: 
 
  "Γελ αλαθαινχληαη αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο πνπ ζπληειέζζεθαλ ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ ή επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, εθφζνλ ηα αθίλεηα έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζθνπφ πνπ επηβιήζεθε ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε. 
Ρα αθίλεηα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεχζεξα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
ηέιεζεο ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004." 
 
  3.α. Πην ηέινο ηεο πεξηπηψζεσο β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
Λ. 2730/1999 πξνζηίζεληαη λέα εδάθηα σο εμήο: 

 
  "Πηηο αλαγθαζηηθέο απαιινηξηψζεηο πνπ θεξχζζνληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ 



Λ. 2730/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ 
Αγψλσλ ηνπ 2004, ν νξηζκφο ηεο δηθάζηκεο θαη ε θιήηεπζε ησλ δηθαηνχρσλ 
απνδεκίσζεο, ζηε δίθε αλαγλψξηζεο δηθαηνχρνπ ζην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν, 
εθφζνλ ππεξβαίλνπλ νη εηθαδφκελνη δηθαηνχρνη ηνπο δηαθφζηνπο (200), 
γίλεηαη κε πξάμε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ κεηά απφ αίηεζε ηνπ θάζε 

ελδηαθεξφκελνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζε δχν ζπλερφκελα θχιια δχν (2) 
εκεξήζησλ εθεκεξίδσλ ηνπ νηθείνπ λνκνχ θαη κε ηνηρνθφιιεζε ζην δεκνηηθφ 
ή θνηλνηηθφ θαηάζηεκα, ηεο ηνπνζεζίαο ησλ αθηλήησλ, δεθαπέληε (15) 
εκέξεο πξηλ ηε δηθάζηκε. Νη δεκνζηεχζεηο  θαη ε ηνηρνθφιιεζε 
πεξηιακβάλνπλ θαη πξφζθιεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ λα παξαζηνχλ θαηά ηε 
δηθάζηκε θαη ηα νλφκαηα ησλ εηθαδφκελσλ δηθαηνχρσλ θαηά ηα ππάξρνληα 

ζηνηρεία ηνπ θηεκαηνινγηθνχ πίλαθα ή ηα ζηνηρεία ηεο θηεκαηνγξάθεζεο 
(εάλ έρεη ζπληαρζεί). Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία γίλεηαη κε δαπάλε ηνπ 
ππφρξενπ θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο. Αλ ε δηαδηθαζία θηλεζεί απφ ηνλ 
ππέξ νπ ε απαιινηξίσζε ή ηνλ έρνληα εκπξάγκαην δηθαίσκα, ε ζρεηηθή 
δαπάλε επηδηθάδεηαη ζε βάξνο ηνπ ππφρξενπ θαηαβνιήο ηεο απνδεκίσζεο κε 

ηελ απφθαζε αλαγλψξηζεο ησλ δηθαηνχρσλ." 
 

  β. Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 3 ηνπ Λ. 2730/1999 πξνζηίζεηαη 
πεξίπησζε γ' κε ην εμήο πεξηερφκελν: 
 
  "γ. Θαηά ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο δηθαηνχρσλ ηνπ "Ξαηήκαηνο Γήκνγιε" 
Γήκνπ Αραξλψλ Αηηηθήο, ην Γηθαζηήξην ζπλεθηηκά θαηά ηελ ειεχζεξε θξίζε 
ηνπ θαη δηθαζηηθέο απνθάζεηο κε ηηο νπνίεο θξίζεθε ακεηάθιεηα ην 
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ." 

 
  4. α. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 2730/ 1999 κεηά ηηο 
ιέμεηο "γηα ηελ εθηέιεζε ή επίζπεπζε έξγνπ" πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο "ή 
ηέιεζε Νιπκπηαθνχ αγσλίζκαηνο". 
 
  β. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 2730/1999 

πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
 
  "Πε πεξίπησζε άξλεζεο ησλ πξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ λα 
παξαρσξήζνπλ πξνζσξηλά, ρσξίο απνδεκίσζε, αθίλεηά ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε 
έξγνπ ή εγθαηάζηαζεο ή γηα ηελ ηέιεζε Νιπκπηαθνχ αγσλίζκαηνο, γηα ηελ 
απφθηεζε ηεο θαηνρήο ησλ αθηλήησλ απφ ηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή 
Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ - Αζήλα 2004 Α.Δ. ή ην θνξέα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 

εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ." 
 
  5. Πηελ αξρή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 2730/1999 πξνζηίζεληαη λέεο 
παξάγξαθνη 1, 2, 3, 4 θαη 5, ελψ ην ππάξρνλ εδάθην αξηζκείηαη σο 
παξάγξαθνο 6, σο εμήο: 
 
  "1. Δπηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ηνπ πξνζψπνπ ηνπ ππέξ νπ ε αλαγθαζηηθή 

απαιινηξίσζε αθηλήησλ γηα ηελ θαηαζθεπή Νιπκπηαθνχ έξγνπ, κε θνηλή 
απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο 

θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ησλ πνπξγψλ πνπ επνπηεχνπλ ηα εκπιεθφκελα 
λνκηθά πξφζσπα. Ζ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ζεκεηνχηαη αξρηθά θαη κεηαγξάθεηαη κεηά ηε 
ζπληέιεζε ζηα νηθεία βηβιία κεηαγξαθψλ. 

 
  2. Πε πεξίπησζε αιιαγήο θνξέα ηνπ Νιπκπηαθνχ έξγνπ, πξηλ απφ ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ ή ηελ παξαθαηάζεζε ηεο δηθαζηηθά πξνζδηνξηζκέλεο 
απνδεκίσζεο ησλ απαιινηξηνχκελσλ αθηλήησλ, ε ζπληέιεζε ηεο 
απαιινηξίσζεο γίλεηαη κε δαπαλε ηνπ λένπ θνξέα θαη ε απαιινηξίσζε 
ζεσξείηαη φηη ζπληειέζζεθε ππέξ απηνχ. 
 

  3. Αθίλεηα γηα ηα νπνία θεξχρζεθε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ππέξ θνξέα 
Νιπκπηαθνχ έξγνπ, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ θνξέα κεηά ηε ζπληέιεζε ηεο 
απαιινηξίσζεο, κεηαβηβάδνληαη αηειψο ζην λέν θνξέα, κε ηελ απφθαζε ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Ν λένο θνξέαο ππνρξενχηαη ζηελ 



επηζηξνθή πξνο ηνλ αξρηθφ θνξέα ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαηαβιήζεθε ή 

παξαθαηαηέζεθε απφ ηνλ αξρηθφ θνξέα γηα ηε ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο. 
 
  4. Δηδηθψο, ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε γηα ην ρψξν ηνπ Νιπκπηαθνχ 
Ηππηθνχ Θέληξνπ ζην Καξθφπνπιν Κεζνγαίαο Αηηηθήο, πνπ θεξχρζεθε ππέξ 
θαη κε δαπάλε ηνπ Νξγαληζκνχ Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηψλ Διιάδνο Α.Δ. 

(Ν.Γ.Η.Δ. Α.Δ.), δπλάκεη ηεο 101073/1094/0010/7.2.2000 θνηλήο απφθαζεο 
ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηζκνχ, Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Δξγσλ θαη Γεσξγίαο (ΦΔΘ 64 Γ'/9.2.2000), ζεσξείηαη εγθχξσο 
ζπληειεζζείζα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ κε ηελ εθ κέξνπο ηνπ θαηαβνιή 
ηεο απνδεκίσζεο πνπ θαζνξίζηεθε κε ηελ 1214/2000 απφθαζε ηνπ Κνλνκεινχο 
Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ, θαη γηα ηηο εθηάζεηο πνπ αθνξά ε θαηαβνιή απηή. Ζ 

ζπληέιεζε ηεο απαιινηξίσζεο κεηαγξάθεηαη ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 
 
  5. Ν λένο θνξέαο ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ππεηζέξρεηαη ζηα 
δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, 
δηθαηνχκελνο λα παξεκβαίλεη θπξίσο ζε θάζε ζηάδην δίθεο πνπ δηεμάγεηαη 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε, ρσξίο έγγξαθε πξνδηθαζία, 
κε δήισζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. 

 
  6. Ζ κεηαβίβαζε κε ειεχζεξεο ζπκβάζεηο αθηλήησλ, ακέζσο ή εκκέζσο 
πξννξηδνκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ αλαγθαίσλ γηα 
ηελ ηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ, ζηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή Νιπκπηαθψλ 
Αγψλσλ - Αζήλα 2004 Α.Δ. ή ηνπο θνξείο εθηέιεζεο απηψλ, απαιιάζζεηαη 
θάζε θφξνπ ή ηέινπο ή εηζθνξάο γηα ηε κεηαβίβαζε, ε ακνηβή δε ησλ 
ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη ησλ δηθεγφξσλ πεξηνξίδεηαη ζην κηζφ ησλ ειάρηζησλ 

λφκηκσλ πξνβιεπφκελσλ νξίσλ." 
 
  6. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 έσο 13 ηνπ Λ. 2730/1999, φπσο θάζε θνξά 
ηζρχνπλ, εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα έξγα αλάπιαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 
ηνπ Ξαγθξεηίνπ Πηαδίνπ Ζξαθιείνπ, γηα ηα έξγα δηακφξθσζεο ηνπ 
Ξαλζεζζαιηθνχ Αζιεηηθνχ Θέληξνπ (Γήκνπ Λέαο Ησλίαο) ηνπ Λνκνχ Καγλεζίαο 

θαη γηα ηα έξγα δηάλνημεο θαη αλάπιαζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ Πηαδίνπ 
Ξαλαρατθήο Ξαηξψλ θαη αλάπιαζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην εγθεθξηκέλν 
ζρέδην πφιεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα ππφ 
θιίκαθα 1:25.000 πνπ ζεσξήζεθαλ απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο 
Κειεηψλ Αζιεηηθψλ Δξγσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ θαη ησλ 
νπνίσλ αληίηππα ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχνληαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 
  7. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 2882/2001 (ΦΔΘ 17 
Α') πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε έσο εμήο: 
 
  "ε) νη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα απαιινηξηψζεσλ γηα 
ηα έξγα πνπ εμππεξεηνχλ ηε ηέιεζε ησλ Νιπκπηαθψλ θαη ησλ Ξαξανιπκπηαθψλ 
Αγψλσλ 2004 θαη νη ζε απηέο παξαπέκπνπζεο δηαηάμεηο". 

 
  8. Πηελ πεξίπησζε α' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 2730/1999 

κεηά ηε θξάζε "ή επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα" 
πξνζηίζεηαη ε θξάζε "ή Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ 
Γεκφζην". 
 

  9. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ηνπ 
θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ ΝΠΔ θαηά ρξήζε νη 
εθηάζεηο, ζηηο νπνίεο ζα θαηαζθεπαζζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ν 
Ξξναζηηαθφο Πηδεξφδξνκνο ζηε δηαδξνκή Διεπζίλα - ΠΘΑ - Αεξνδξφκην 
Ππάησλ. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 

 
 
 
                             Αξζξν 12 
         Θέκαηα αλαθιήζεσλ παξαρσξήζεσλ θαη κηζζσηηθψλ      

              ζπκβάζεσλ γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο 
                     ησλ Νιπκπηαθψλ έξγσλ 
 
  Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 2730/1999 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
  "2.α. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο, νη θαηέρνληεο ηα 

αθίλεηα κε νπνηαδήπνηε έλλνκε ζρέζε ππνρξενχληαη ζηήλ παξάδνζε ηεο 
θαηνρήο ηνπο ζηελ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ - Αζήλα 2004 
Α.Δ. ή ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, εληφο πξνζεζκίαο 
ηαζζνκέλεο εγγξάθσο απφ ηελ νξγαλσηηθή Δπηηξνπή Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ - 
Αζήλα 2004 Α.Δ. ή ηνπο αξκφδηνπο θνξείο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, φρη 

κηθξφηεξεο ησλ δχν (2) κελψλ, πνπ κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά ηελ θξίζε 
ηνπο, κηα κφλν θνξά θαηά έλα (1) κήλα. 

 
  β. Ζ Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ - Αζήλα 2004 Α.Δ. ή νη 
αξκφδηνη θνξείο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ παξαιακβάλνπλ θαη παξαδίδνπλ ηα 
αθίλεηα κε πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. Νη θνξείο εθηέιεζεο ησλ 
έξγσλ ή νη ηπρφλ αλάδνρνη παξαρψξεζεο απηψλ ππνρξενχληαη λα παξαδψζνπλ 
ζηελ νξγαλσηηθή Δπηηξνπή Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ - Αζήλα 2004 Α.Δ. κε 
πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ηα εθηεινχκελα έξγα θαη 

εγθαηαζηάζεηο, θχξηεο θαη βνεζεηηθέο, εγθαίξσο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 
δνθηκαζηηθψλ θαη θπξίσο αγσληζηηθψλ εθδειψζεσλ ησλ Νιπκπηαθψλ Αγψλσλ 
ηνπ 2004, πάληνηε δε πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνβιεπφκελεο, απφ ηηο 
νηθείεο ζπκβάζεηο, πξάμεηο ή κλεκφληα, πξνζεζκίαο." 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 

 
                             Αξζξν 13 
           Θέκαηα δηαθεκίζεσλ ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο          
 
  1. Πην πέκπην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2833/2000 
(ΦΔΘ 150 Α'), κεηά ηηο ιέμεηο "Νιπκπηαθά αζιήκαηα" πξνζηίζεηαη ε θξάζε 
"θαη γεληθά Νιπκπηαθέο εθδειψζεηο". 

 
  2. Πην ηέινο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2833/2000 πξνζηίζεληαη λέεο 

παξάγξαθνη σο εμήο: 
 
  "8. Θαη' εμαίξεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, επηηξέπεηαη ε 
αλάξηεζε δηαθεκίζεσλ επί ησλ θαιπκκάησλ ησλ ηθξησκάησλ ζε θηίξηα ησλ 

νπνίσλ νη φςεηο αλαθαηλίδνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αλάπιαζεο 
θαη αλάδεημεο ηεο πεξηνρήο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο, 
νη νπνίεο εθηεινχληαη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ελνπνίεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηνπ Ηζηνξηθνχ Θέληξνπ ηεο Αζήλαο. 
 
  Ρν δηθαίσκα ηεο αλάξηεζεο αλήθεη ζηελ "Δηαηξεία Δλνπνίεζεο 
Αξραηνινγηθψλ Σψξσλ Αζήλαο Α.Δ." θαη κπνξεί λα παξαρσξείηαη ζε ηξίηνπο. 

Ρν αληάιιαγκα πνπ επηηπγράλεηαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ 
ηεξεί ε "Δηαηξεία Δλνπνίεζεο Αξραηνινγηθψλ Σψξσλ Αζήλαο Α.Δ." θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπΤε ηεο δαπάλεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ ηεο πεξηνρήο ηεο 



παξαγξάθνπ 1. Ζ αλάξηεζε δηαξθεί φζν θαη νη εξγαζίεο αλαθαίληζεο επί 

ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ην έλα έηνο. 
 
  9. παίζξηα δηαθήκηζε ζπληζηά, πέξαλ ησλ γεληθψο νξηδνκέλσλ θαηά ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, θαη ε πξνβνιή, κε θάζε ηξφπν θαη κέζν, κελπκάησλ 

ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ νη νπνίεο είλαη πξνζηηέο ζηελ 
θνηλή ζέα. Δπηηξέπνληαη νη επαγγεικαηηθέο επηγξαθέο νη νπνίεο 
ηνπνζεηνχληαη ζηηο θχξηεο εηζφδνπο ησλ θηηξίσλ ή ζηηο πξνζήθεο θαη ηηο 
ζχξεο ησλ ηζνγείσλ θαηαζηεκάησλ θαη γξαθείσλ, εθφζνλ δειψλνπλ ηελ 
επσλπκία θαη ην αληηθείκελν ηεο εληφο ηνπ θηηξίνπ ή ηκήκαηνο απηνχ 
αζθνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηελ ηδηφηεηα ησλ ελνίθσλ θαη ε 

δεπηεξνβάζκηα Δ.Ξ.Α.Δ. εγθξίλεη ηε κνξθή ηνπο, ηηο δηαζηάζεηο, ην είδνο 
ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ, ην ρξσκαηηζκφ, ηε ζέζε, ηνλ ηξφπν 
ζηεξέσζήο ηνπο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 
 
  Πηελ πεξίπησζε πνπ νη επαγγεικαηηθέο επηγξαθέο ηνπνζεηνχληαη ζε 

θηίξηα, νηθνδνκήκαηα ή ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί ή ραξαθηεξίδνληαη σο δηαηεξεηέα απφ ην πνπξγείν 

Ξνιηηηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ε κνξθή ησλ επηγξαθψλ, νη 
δηαζηάζεηο ηνπο, ην είδνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πιηθψλ, ν ρξσκαηηζκφο, 
ε ζέζε, ν ηξφπνο ζηεξέσζήο ηνπο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα εγθξίλνληαη 
απφ ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ. 
 
  10. Ξξνζθπγή παξαβάηε ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηεξίσλ θαηά πξάμεσλ 
πνπ εθδίδνληαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ έρεη 

αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα. 
 
  11. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη θαη ζην ηκήκα ηεο 
πφιεσο ησλ Αζελψλ, ην νπνίν έρεη ραξαθηεξηζζεί σο παξαδνζηαθφ κε ηα 
πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ηεο 21.9./13.10.1979 (ΦΔΘ 567 Γ') θαη ηεο 26.5. 
/16.6.1989 (ΦΔΘ 411 Γ') θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο. θδεηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ππαίζξησλ 
δηαθεκίζεσλ ζην ηκήκα απηφ, νη νπνίεο έρνπλ ρνξεγεζεί πξηλ απφ ηελ ηζρχ 
ηνπ παξφληνο λφκνπ, ιήγνπλ απηνδηθαίσο κεηά παξέιεπζε ζαξάληα (40) 
εκεξψλ, απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο." 
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
 
 
 

                             Αξζξν 14 
                      Κνπζείν Πχγρξνλεο Ρέρλεο       

                 θαη Δζληθή Ξηλαθνζήθε θαη Κνπζείν 
                        Αιεμάλδξνπ Πνχηδνπ 
                       
  1. α. Ζ δηάηαμε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ κέρξη ην ζηνηρείν α' ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ. 2819/2000 αληηθαζίζηαηαη, αθ' εο 
ζηηγκήο ίζρπζε, σο εμήο: 
 
  "1. Θπξψλεηαη ε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζληθήο Νηθνλνκίαο θαη 
Νηθνλνκηθψλ κε αξηζκφ πξση. 1110245/11400/Α0010/3.12.1999, κε ηελ νπνία 
παξαρσξήζεθε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ζην "ίδξπκα Βαζίιεηνο θαη Διίδα 
Γνπιαλδξή" δσξεάλ, θαηά θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή θαη ππφ ηνπο 

αλαθεξφκελνπο ζηελ απφθαζε απηή φξνπο, ην δεκφζην θηήκα Α.Β.Θ. 1740 θαη 
ην ζπλερφκελν πξνο απηφ ηκήκα ηνπ δεκφζηνπ θηήκαηνο Α.Β.Θ. 2543, 
ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 12.055 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 
πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη επί ησλ νδψλ Βαζηιέσο Θσλζηαληίλνπ 



θαη Οηδάξε θαη Βαζηιίζζεο Πνθίαο. Ρν άλσ παξαρσξεζέλ ζην Ηδξπκα ηνχην 

φινλ αθίλεην:". 
 
  β. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Λ. 2819/2000 αληηθαζίζηαηαη, απφ 
ηφηε πνπ ίζρπζε, σο εμήο: 
 

  "2. Θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε αληηθείκελε ζηα παξαπάλσ, δελ 
εθαξκφδεηαη γηα ην πην πάλσ παξαρσξεζέλ εληαίν αθίλεην." 
 
  2.α. Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή επεθηάζεσλ ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
Δζληθήο Ξηλαθνζήθεο θαη Κνπζείνπ Αιεμάλδξνπ Πνχηδνπ (Δ.Ξ.Κ.Α.Π.) ζην 
ρψξν πνπ απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα ππφ θιίκαθα 1:500 πνπ ζεσξήζεθε 

απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Ρνπνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ 
πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ηνπ νπνίνπ 
αληίηππν ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ην λφκν απηφλ ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Θπβεξλήζεσο, σο εμήο: 
 

  i) επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ηξίηνπ νξφθνπ ζην πθηζηά κελν Θηίξην Β θαη 
ππέξγεησλ θαη ππφγεησλ νξφθσλ θχξηαο ρξήζεο ζην ζχλνιν ηνπ 

νηθνδνκήζηκνπ ηκήκαηνο ηνπ νηθνπέδνπ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο έσο 
7.000η.κ., 
 
  ίί) επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή εμσηεξηθψλ θιηκαθνζηαζίσλ θαη 
αλειθπζηήξσλ θαηε ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ κε θαηάιιειεο 
επεκβάζεηο γηα αληηζεηζκηθή πξνζηαζία, 
 

  β. Γηα ηελ επέθηαζε θαη νινθιήξσζε ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο 
Δζληθήο Ξηλαθνζήθεο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, θαζνξίδνληαη 
εηδηθνί φξνη θαη πεξην ξηζκνί δφκεζεο, σο εμήο: 
 
  ί) Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή εληζρχζεσλ ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ εληφο 
δψλεο πιάηνπο 0,35 κ. εθηφο νηθνδνκηθήο γξακκήο, κε ζθνπφ ηε ζηαηηθή 

ελίζρπζε ηνπ θέξνληα νξγαληζκνπ ησλ πθηζηακελσλ θηηξησλ γηα 
αληηζεηζκηθε πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη επέκβαζε ζηηο φςεηο 
γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. 
 
  ίί) Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή πξνζζήθεο θαζ' χςνο ηξίηνπ νξφθνπ ζην 
πθηζηάκελν Θηίξην Β (επί ηεο νδνχ Κηραιαθνπνχινπ), επηθάλεηαο φζεο 
θαη ην πθηζηάκελν θηίξην ζηηο εμσηεξηθέο ηνπ δηαζηάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθψλ ππνζηπισκάησλ θαη ησλ 
κειινληηθψλ εληζρχζεψλ ηνπο, χςνπο επηπιένλ 7,50 κ. ππεξάλσ ηνπ  
δηακνξθσκέλνπ ζήκεξα κέγηζηνπ χςνπο ηνπ δεχηεξνπ νξφθνπ, κεηξνχκελνπ ζην 
άλσ κέξνο ηνπ ζηεζαίνπ. 
 
  ίίί) Πηνλ ππφ ζηνηρεία Α-Β-Γ-Γ -Γ-Δ-Α νηθνδνκήζηκν ρψξν Δζληθήο 
Ξηλαθνζήθεο, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα πνπ ζπλνδεχεη ηνλ παξφληα 

λφκν επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή: 
 

  1. έσο ηξηψλ ππφγεησλ ρψξσλ θχξηαο ρξήζεο, χςνπο έσο 7 κ. εθάζηνπ, νη 
νπνίνη ζα ιεηηνπξγνχλ κε θπζηθφ θαη ηερλεηφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ, κε 
παξάιιειε πξφβιεςε γηα ηνπνζέηεζε ρψκαηνο ηθαλνχ βάζνπο γηα θχηεπζε 
ρακεινχ θαη πςεινχ πξαζίλνπ θαηά πεξηνρέο, 

 
  2. ππέξγεησλ θαηαζθεπψλ ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε γηα ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ αληίζηνηρσλ ππφγεησλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 
απφιπην πςφκεηξν 105 κ., 
 
  3. θιηκαθνζηαζίνπ κε αλειθπζηήξεο γηα εμππεξέηεζε ηνπ Θηηξίνπ Α, 
εληφο ησλ νξίσλ ηδεαηνχ ζηεξενχ (gabarit) δηαζηάζεσλ 15,00 ρ 15,00 κ. 

θαη χςνπο 6,00 κ. απφ ηε ηάζκε ηνπ ηζνγείνπ ηνπ Θηηξίνπ Α, 
ηνπνζεηεκέλνπ ζηε 15πηηθή πιεπξά ηνπ Θηηξίνπ Α, εληφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο 
Ε- Ζ-Θ-Η-Ε ζην δηάγξακκα πνπ ζπλνδεχεη ην λφκν απηφλ, 
 



  4. θιηκαθνζηαζίνπ κε αλειθπζηήξεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Θηηξίνπ 

Β, εληφο ησλ νξίσλ ηδεαηνχ ζηεξενχ (gabarit) δηαζηάζεσλ 15,00 ρ 
16,50 κ. θαη χςνπο φζν ην χςνο ηνπ Θηηξίνπ Β, χζηεξα απφ ηελ 
πξνζζήθε ηνπ ηξίηνπ νξφθνπ, ηνπνζεηεκέλνπ ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ 
Θηηξίνπ Β, εληφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο Θ-Ι-Κ-Λ-Θ ζην δηάγξακκα πνπ 
ζπλνδεχεη ην λφκν απηφλ, 

 
  5. αλνηθηήο θιίκαθαο δηαθπγήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Θηηξίνπ Β, 
εληφο ησλ νξίσλ ηδεαηνχ ζηεξενχ (gabarit) θαη χςνπο φζν ην χςνο ηνπ 
Θηηξίνπ Β, χζηεξα απφ ηελ πξνζζήθε ηνπ ηξίηνπ νξφθνπ. 
 
  γ. δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. ηεο 01/07/1981 (ΦΔΘ 387 Γ'/ 16.7.1981), πνπ 

αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη δελ είλαη αληίζεηεο κε ην παξφλ, 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Θάζε άιιε δηάηαμε, αληηθείκελε ζηα παξαπάλσ, 
δελ εθαξκφδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Λ 2242/1994 / Α-162 Πολεοδόμηζη πεπιοσών δεύηεπηρ καηοικίαρ ζε Ε.Ο.Δ. κλπ.  

  

   
 
 
    ΛΝΚΝΠ Ξ'2242/Α'162/1994 
Ξνιενδφκεζε πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο 
ζε Εψλεο Νηθηζηηθνχ ειέγρνπ, πξνζηαζία 
θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 
θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
 
 
                       Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
                ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 
 

  Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 
 
 
                          Αξζξν 1 
 

***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βιέπε ην άξζξν 116 ηνπ θσδηθνπνηεηηθνχ δηαηάγκαηνο 
              απφ 14.7.99 ΦΔΘ Γ 580/27.7.99. 

 
  1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηψλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο πεξηνρή 
δεχηεξεο θαηνηθίαο ραξαθηεξίδεηαη πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε Εψλε 
Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ν.Δ.) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξακνλή αηφκσλ 
πιένλ ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ γηα δηαθνπέο ή αλαςπρή. 
  2. Ζ πνιενδφκεζε ησλ πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο πξαγκαηνπνηείηαη ππφ 
ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

  α) Λα κελ αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη 
πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ησλ αξραηνηήησλ θαη 
κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ε ηζηνξηθψλ ηφπσλ, παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ 
θαη ζηνηρείσλ, ζηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ηψλ δαζηθψλ 
εθηάζεσλ θαη ζηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ησλ επαίζζεησλ θαη πξνζηαηεπφκελσλ 
πεξηνρψλ. 

  β) Λα πθίζηαληαη θαηεπζχλζεηο ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο ηνπιάρηζηνλ ζε 

επίπεδν λνκνχ θαη ε πνιενδφκεζε λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε απηέο ζε φ,ηη 
αθνξά ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη ελέξγεηαο, ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο 
αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο, ηδίσο δε κε ηελ αλάγθε δηαθχιαμεο ηεο γεσξγηθήο 
γεο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο ηζνξξνπίαο ησλ ρξήζεσλ ησλ αθηψλ, 
θαζψο επίζεο θαη ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηνπο. 
  γ) Λα κελ ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα φξηα αλάπηπμεο (φξηα θνξεζκνχ) ησλ 

πεξηνρψλ, λα κελ αιινηψλεη ηε θπζηνγλσκία ηνπο νχηε λα ππνβαζκίδεη ηελ 
πνηφηεηα δσήο. Ξξνθεηκέλνπ γηα παξαιηαθνχο νηθηζκνχο, ελδεηθλχεηαη ε 
θαηά θφκβνπο αλάπηπμή ηνπο. 
  3. Γηα ηελ πνιενδφκεζε ησλ πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο απαηηνχληαη: 
  α) Ζ εθπφλεζε θαη έγθξηζε Πρεδίνπ Αλάπηπμεο Ξεξηνρψλ δεχηεξεο 
θαηνηθίαο (ΠΣ.Α.Ξ,) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηζπκεηψλ πξνγξακκαηηθψλ 
κεγεζψλ αλάπηπμεο ηεο θάζε πεξηνρήο, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαηεπζχλζεσλ ρσξνηαμηθήο νξγάλσζεο.    
  β) Ζ εθπφλεζε θαη έγθξηζε ηεο νηθείαο πνιενδνκηθήο κειέηεο γηα ηελ 



εμεηδίθεπζε ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη ξπζκίζεσλ ηνπ ΠΣ.Α.Ξ. θαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ θνηλφρξεζησλ, θνηλσθειψλ θαη δνκήζηκσλ ρψξσλ, θαζψο θαη 
ησλ θαηάιιεισλ γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπ νηθηζκνχ νξψλ θαη πεξηνξηζκψλ 
δφκεζεο. 
  4. Ρν ΠΣ.Α.Ξ., ηδίσο, νξίδεη ην επηζπκεηφ κέγεζνο ησλ πξνο 
πνιενδφκεζε πεξηνρψλ, ηελ νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη ηνλ ηξφπν 

αλάπηπμήο ηνπο (κε θαλνληζηηθνχο φξνπο, δψλεο ελεξγνχ πνιενδνκίαο, 
δψλεο αζηηθνχ αλαδαζκνχ, ζπλεηαηξηζηηθή δφκεζε, θ.ιπ.). Ν πξνζδηνξηζκφο 
ησλ αλσηέξσ γίλεηαη χζηεξα απφ εηδηθή θαη ηεθκεξησκέλε κειέηε, ππφ ηνπο 
φξνπο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη κε βάζε ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ ηνπ λνκνχ, ηηο 
πξννπηηθήο ηεο δεκνγξαθηθήο εμέιημεο θαη ηε γεληθφηεξε αλάπηπμή ηνπ, ηε 
δηάηαμε ησλ ινηπψλ, παξαγσγηθψλ θαη κε, δξαζηεξηνηήησλ, ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν, ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη ελδνκνξθνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ, ηα 
ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο, ηελ ηζνξξνπία ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ηδίσο ηα 
αλψηαηα φξηα αλάπηπμεο (φξηα θνξεζκνχ) ησλ πεξηνρψλ, ρσξίο αιινίσζε ηεο 
θπζηνγλσκίαο ή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ρν ΠΣ.Α.Ξ. θαιχπηεη 
ηνπιάρηζηνλ ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ν.Ρ.Α. ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε πεξηνρή 

δεχηεξεο θαηνηθίαο θαη ησλ Ν.Ρ.Α. πνπ βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγηθή 
εμάξηεζε κε απηφλ. 

  5. Ζ πξνχπαξμε νηθνδνκψλ ζηελ ππφ πνιενδφκεζε πεξηνρή δεχηεξεο 
θαηνηθίαο δελ απνηειεί ιφγν απφθιηζεο απφ ηελ νξζή αλαινγία 
νηθνδνκεκέλσλ, ειεπζεξψλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ή απφ ηνπο πξνζήθνληεο 
ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ νηθηζκνχ φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο. 
  6. Πηελ πεξίπησζε πνπ κέζα ζηε Ε.Ν.Δ. θαζνξίδνληαη πεξηνρέο δεχηεξεο 
θαηνηθίαο, ζηε ζρεηηθή κειέηε πεξηιακβάλεηαη θαη ε εηδηθή κειέηε ηνπ 
δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4. Ρν ΠΣ.Α.Ξ. εγθξίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη 

κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο Ε.Ν.Δ. Γηα πεξηνρέο δεχηεξεο θαηνηθίαο 
κέζα ζε εγθεθξηκέλεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ Ε.Ν.Δ., ην 
ΠΣ.Α.Ξ. εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο 
θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ, θαηφπηλ γλψκεο ηνπ Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Σσξνηαμίαο, 
Νηθηζκνχ θαη Ξεξηβάιινληνο. Πηελ πεξίπησζε απηή, ε ζχληαμε ηνπ ΠΣ.Α.Ξ. 
γίλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή πεξηζζφηεξσλ 

δήκσλ ή θνηλνηήησλ απφ θνηλνχ ή ηνπ αξκφδηνπ λνκάξρε ή ηνπ πνπξγείνπ 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ, κεηά απν ελεκέξσζε ηνπ 
δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο. 
  7. Πηηο πεξηνρέο ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ ησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ 
Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο δελ απαηηείηαη ε ζχληαμε ΠΣ.Α.Ξ. Πηηο πεξηνρέο 
απηέο νη πνιενδνκηθέο κειέηεο θαηαξηίδνληαη κε βαζε ηηο αξρέο θαη 
θαηεπζχλζεηο ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ. Ξξνο ηνχην ιακβάλεηαη ππφςε 

θπξίσο ε αλάγθε αλάζρεζεο ηεο εμάπισζεο ηεο νηθηζηηθήο ρξήζεο θαη ε 
εμπγίαλζε ησλ βεβαξπκέλσλ πεξηνρήλ. 
  8. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 
Δξγψλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη 
νη πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο ηνπ ΠΣ.Α.Ξ. θαη νη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο 
εθπφλεζεο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ησλ πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο. 
 

 
 

***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βιέπε ην άξζξν 116 ηνπ θσδηθνπνηεηηθνχ δηαηάγκαηνο 
              απφ 14.7.99 ΦΔΘ Γ 580/27.7.99. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 

 
                           Αξζξν 2 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βιέπε ηα άξζξα 45,118,119,120,121,122,123 ηνπ  



              θσδηθνπνηεηηθνχ δηαηάγκαηνο απφ 14.7.99 ΦΔΘ Γ  

              580/27.7.99. 
 
 
  1. Δπαλαθέξνληαη ζε ηζρχ ηα άξζξα 4 έσο θαη 9 ηνπ απφ 16/30.8.1985 
π.δ/ηνο (ΦΔΘ 416 Γ'), φπσο ηξνπνπνηνχληαη θαηά ηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 
  2. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 4 θαηαξγείηαη θαη ε παξαπνκπή ζε απηή, 
πνπ γίλεηαη κε ηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 4, λνείηαη 
ψο παξαπνκπή ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
  3. Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 4 αληηθαζίζηαηαη ψο εμήο: 
  7. Πηηο πεξηνρέο δεχηεξεο θαηνηθίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ δνκεκέλα 

ηκήκαηα, θαζψο θαη αδφκεηεο πεξηνρέο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε απηά θαη 
έρνπλ πνζνζηφ θηηξίσλ κε θχξηα ρξήζε δεχηεξεο θαηνηθίαο κεγαιχηεξν ηνπ 
εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) ηνπ ζπλφινπ ησλ θηηξίσλ, κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ 
πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ, ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ ππάξρεη θηεκαηνγξαθηθφ δηάγξακκα, ε πνιενδνκηθή κειέηε λα 

ζπληάζζεηαη βάζεη απινχ νξηδνληηνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο. Νη δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηνρήο πνπ πξνηείλεηαη ψο 

ηξφπνο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο Εψλε Δλεξγνχ Ξνιενδνκίαο (Ε.Δ.Ξ.) ε Εψλε 
Αζηηθνχ Αλαδαζκνχ (Ε.Α.Α.) θαηά ην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο. 
  4. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 4 αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: 
  "Γηα ηελ θαηαζθεπή θηηζκάησλ θνηλήο σθειείαο ν ζπληειεζηήο δφκεζεο 
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 0,4 φρη φκσο θαη ηνπ 0,8." 
  5. Ζ πεξίπησζε ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 αληηθαζεζηαηαη υο 

εμήο: 
  ζη. Γηα απηνηειείο ηδηνθηεζίεο κεγαιχηεξεο ησλ 10.000 η.κ. γηα ην 
ηκήκα ηνπο πάλσ απφ 10.000 η.κ. πνζνζηφ εμήληα ηνίο εθαηδ (60%). Ρα 
παξαπάλσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηδηνθηεζίεο εμ αδηαηξέηνπ θαηά ην πνζνζηφ 
ζπληδηνθηεζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε έθηαζε γεο κεγαιχηεξε απα 10.000 η.κ. 
  6. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 θαηαξγείηαη. 

  7. Πηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 6 πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε ψο εμήο: 
  ε. θαζψο θαη γηα παξαρψξεζε νηθνπέδσλ ζε ηδηνθηήηεο άιισλ 
πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ δεχηεξεο θαηνηθίαο ηνπ ίδηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο, 
ησλ νπνίσλ ηα νηθφπεδα ξπκνηνκνχληαη εμ νινθιήξνπ, ζχκθσλα κε ην 
εγθεθξηκέλν ζρέδην, γηα ηε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ή θνηλσθειψλ ρψξσλ ή 
θαηά πνζνζηφ πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξνθχπηνπζα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο, ππνρξέσζή ηνπο. Ρα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη γηα 

ξπκνηνκνχκελα νηθφπεδα εληφο ζρεδίνπ εγθεθξηκέλνπ θαηά ηε δηαδηθαζία 
ηνπ λ.δ/ηνο ηεο 17.7.1923 "πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ ηνπ ίδηνπ δήκνπ ή 
θνηλφηεηαο , εθφζνλ ην επηζπκνχλ νη ηδηνθηήηεο ηνπο". 
  8. Πηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 6 ε ιέμε "ηδηνθηήηεο αληηθαζίζηαηαη κε 
ηε ιέμε "ηδηνθηεζίεο". 
  9. Πην άξζξν 6 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 9 ψο εμήο: 
  "9. Θαηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ.1337/1983." 
  10. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 7 αληηθαζίηαηαη σο 

εμήο: 
  Υο πξνο ηελ πνιενδφκεζε πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο εηαηξεηψλ κηθηήο 
νηθνλνκίαο, επηρεηξήζεσλ Ν.Ρ.Α. ή άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο αλαιακβάλνπλ εμ νινθιήξνπ νη 

αληίζηνηρεο εηαηξείεο ή επηρεηξήζεηο". 
  11. Πην άξζξν 8 νη ιέμεηο "ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 εδάθην β' ηνπ 
παξφληνο" αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο πνπ πνιενδνκνχληαη κε ηηο 
παξνχζεο δηαηάμεηο". 
  12. Πηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 ε ιέμε "δηακνξθσκέλεο" δηαγξάθεηαη. 
  13. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ δχλαηαη λα ξπζκίδνληαη θαη 

θαηά ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ απν 16/30.8.1985 π.δ/ηνο, φπσο 
ηξνπνπνηείηαη κε ην παξφλ άξζξν, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν 
θαη ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαη έγθξηζεο ησλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ 
πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο, ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ απηψλ, ηηο 



εηζθνξέο ζε γή θαη ζε ρξήκα, πνπ επηβάιινληαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

αθηλήησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηηο πνιενδνκηθέο πεξηνρέο δεχηεξεο 
θαηνηθίαο, θαη ηδίσο ην χςνο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη κφλν κεγαιχηεξν 
απν απηφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ π.δ/ηνο ηεο 
16/30.8.1985, ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ θαη ηε δηαδηθαζία επηβνιήο θαη 
πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εηζθνξψλ απηψλ θαη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηε 

δηάζεζε ησλ εθηάζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο εηζθνξέο ζε γή, ηνλ 
θαζνξηζκφ δσλψλ ελεξγνχ πνιενδνκίαο, αζηηθνχ αλαδαζκνχ, εηδηθήο 
ελίζρπζεο θαη εηδηθψλ θηλήηξσλ ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο θαη ηνπο 
εηδηθφηεξνπο πεξηνξηζκνχο θαη ξπζκίζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηηο δψλεο 
απηέο. 
  14. Δπαλαθέξεηαη ζε ηζρχ ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1337/1983, ψο ίζρπε πξηλ απφ ην  άξζξν 43 ηνπ λ. 2145/1993 (ΦΔΘ 8β Α'). 
 
 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βιέπε ηα άξζξα 45,118,119,120,121,122,123,337 ηνπ  

              θσδηθνπνηεηηθνχ δηαηάγκαηνο απφ 14.7.99 ΦΔΘ Γ 580/27.7.99. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 

 
                          Αξζξν 3 
 
    
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βιέπε ηα άξζξα 82,100,337,340,382,418 ηνπ θσδηθνπνηεηηθνχ  
              δηαηάγκαηνο απφ 14.7.99 ΦΔΘ Γ 580/27.7.99. 

    
  1. Ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ θαη ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, θαζψο 
θαη ε έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζε ζρεδίσλ πφιεσλ θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ 
νηθηζκψλ παξαιηαθψλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 πεξίπη. β' ηνπ 
απν 24.4.1985 π.δ/ηνο (ΦΔΘ 181 Γ') ή επξηζθνκέλσλ ζε πεξηνρέο 
ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο ή εθαπηνκέλσλ δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ, 
θαζψο θαη νηθηζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο νη νπνίεο πξνζηαηεχνληαη, 

θαηά ηα άξζξα 18 θαη 19 ηνπ λ.1650/1986 (ΦΔΘ 160 Α') ή βάζεη δηεζλψλ 
ζπλζεθψλ, γίλεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ πνπξγνχ 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ. Θαηά ηα ινηπά, 
εθαξκφδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο. 
  
   "Δθθξεκείο δηαδηθαζίεο θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ θαη ησλ φξσλ θαη 
πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, θαζψο θαη ε έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζε ζρεδίσλ πφιεσλ 

θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ ησλ αλσηέξσ νηθηζκψλ, ζπλερίδνληαη κε βάζε ηηο 
πξνυθηζηάκελεο ηνπ παξφληνο δηαηάμεηο, εθφζνλ κέρξη ηηο 3.10.1994, 

εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο λφκνπ, είρε γλσκνδνηήζεη ην νηθείν 
δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ή είρε παξέιζεη άπξαθηε ε ζρεηηθή 
πξνζεζκία. 
  Πρεηηθέο απνθάζεηο λνκαξρψλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζεσξνχληαη έγθπξεο 
εθφζνλ ζπληξέρεη ε θαηά ηελ ηήξεζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο αλσηέξσ 
πξνυπφζεζε." 
  
*** Ρα άλσ εληφο  " " εδάθηα πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.2 άξζξ.29 
    Λ.2508/1997. 
  

   *** ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι.πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο γηα νηθηζκνχο      
       κέρξη 2.000 θαηνίθνπο  άξζξ.19 Λ.2508/1997     
 
  ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Κεηελ παξ.9 άξζξ.25 Λ.2508/1997 νξίδεηαη φηη: 



     "9.α. Νη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

2242/1994 γίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο, κεηά 
απφ γλψκε ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Π.Σ.Ν.Ξ.. 
 Δθθξεκείο δηαδηθαζίεο γηα ξπζκίζεηο θαηά ηα αλσηέξσ ζπλερίδνληαη κε 
ηηο πξνίζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθφζνλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο έρεη 
γλσκνδνηήζεη γη'απηέο ην Θεληξηθφ Π.Σ.Ν.Ξ.. 

    β. Δηδηθά ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ θαη ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ 
δφκεζεο, θαζψο θαη ε έγθξηζε ή ηξνπνπνίεζε ζρεδίσλ πφιεσλ θαη 
πνιενδνκηθψλ κειεηψλ ραξαθηεξηζκέλσλ σο παξαδνζηαθψλ, γίλεηαη κε 
πξνεδξηθφ δηάηαγκα, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Θεληξηθνχ 
Π.Σ.Ν.Ξ.. Ξξνθεηκέλνπ γηα παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο πεξηνρψλ αξκνδηφηεηαο 

πνπξγψλ Καθεδνλίαο - Θξάθεο θαη Αηγαίνπ, νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο 
αζθνχληαη απφ ηνπο πνπξγνχο απηνχο, αληίζηνηρα. Θαηά ηα ινηπά 
εθαξκφδνληαη νη θείκελεο δηαηάμεηο". 
  
   2. Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1647/1986 

(ΦΔΘ 141 Α') δηαπηζησηηθή απφθαζε, εθδίδεηαη κέζα ζε έλα (1) έηνο απφ 
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 
  3. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 743/1977 (ΦΔΘ 319 Α') 
αληηθαζίζηαηαη ψο εμήο: 
  "1. Ρα επηβαιιφκελα θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ πξφζηηκα πεξηέρνληαη ζην Δηδηθφ Ρακείν Δθαξκνγήο 
Οπζκηζηηθψλ θαη Ξνιενδνκηθψλ Πρεδίσλ (Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π.) θαη ηεξνχληαη ζε 
εηδηθφ ινγαξηαζκφ, πνπ νλνκάδεηαη "Γαιάδην Ρακείν". Πην ίδην ηακείν θαη 

ινγαξηαζκφ πεξηέρνληαη επίζεο ηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πέκπηνπ άξζξνπ ηνπ λ.314/1976 (ΦΔΘ 106 Α'), φπσο ηζρχεη, 
ηνπ πέκπηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 855/1978 (ΦΔΘ 235 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην έλαην άξζξν παξ. ΗΗ ηνπ λ. 1147/1981 (ΦΔΘ 110 Α'), φπσο ηζρχεη, ηνπ 
πέκπηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 1147/1981, φπσο ηζρχεη, ηνπ έλαηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 
1269/1982 (ΦΔΘ 89 Α'), φπσο ηζρχεη, ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 1634/1986 

(ΦΔΘ 104 Α'), φπσο ηζρχεη, ηνπ πέκπηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 1638/1986 (ΦΔΘ 108 
Α'), φπσο ηζρχεη. Πην θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηακείν πεξηέρνληαη 
επίζεο ηα πνζά θαηαινγηζκνχ δαπαλψλ, ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ην Γεκφζην 
πξνο απνηξνπή ή εμνπδεηέξσζε ξππάλζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη ηα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 
επηδηθαδφκελα πνζά γηα δαπάλεο απνηξνπήο ή εμνπδεηέξσζεο ξππάλζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 314/1976 θαη 1638/1986, φπσο 

ηζρχνπλ. 
  Ρα θαηά ηα πξνεγνχκελα εδάθηα πξφζηηκα θαη θαηαινγηζκνί δαπαλψλ 
εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ θαη 
απνδίδνληαη ζην Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π.. Ν ηξφπνο, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία 
απφδνζεο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε 
ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ 
θαη Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο". 

  4. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 743/1977 
αληηθαζίζηαηαη ψο εμήο: 

  "2. Ρα ψο άλσ έζνδα δηαηίζεληαη χζηεξα απν πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ 
Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο, κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο απνθιεηζηηθψο γηα 
ηελ πξφιεςε θαη εμνπδεηέξσζε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο, θαζψο θαη γηα 

παξεκβάζεηο ζηηο αθηέο θαη ζηνπο ιηκέλεο θαη θπξίσο γηα". 
  5. Πηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 743/1977 πξνζηίζεηαη εδάθην 
ψο εμήο: 
  "Ζ δηαδηθαζία, ν ηξφπνο δηάζεζεο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο". 
  6. Νηαλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π. ζπδεηείηαη ε 

δηάζεζε πηζηψζεσλ απφ ην ινγαξηαζκφ ηεο παξαγξάθνπ 3, ζηε ζπλεδξίαζε 
κεηέρεη κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη εθπξφζσπνο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο 
Λαπηηιίαο, ν νπνίνο πξνηείλεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο θαη 
δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 



Γεκνζίσλ Δξγψλ. 

  7. Ρα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 
1650/1986 (ΦΔΘ 160 Α'), φπσο ηζρχνπλ, αληηθαζίζηαληαη ψο εμήο: 
  "3. Ρα πξφζηηκα, πνπ επηβάιινληαη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, 
πεξηέξρνληαη ζην Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π., ηεξνχληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ  
νλνκάδεηαη "Ξξάζηλν Ρακείν", εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 

είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ θαη απνδίδνληαη ζην Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π., Ρα παξαπάλσ 
πξφζηηκα δηαηίζεληαη, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο 
θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ, ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ 
πεξηνρή ησλ νπνίσλ πξνθιήζεθε ε ξχπαλζε θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 
απνθιεηζηηθψο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο, 
αλαβάζκηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο πεξηνρέο απηέο, πνπ 

θαηαξηίδνληαη απν ηνπο ψο άλσ Ν.Ρ.Α. ή απφ ην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ". 
  8. Πην θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν "Ξξάζηλν Ρακείν" θαη ινγαξηαζκφ 
ηνπ Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π. πεξηέρνληαη θαη ηα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 13 ηνπ λ.1515/1985 (ΦΔΘ 18 Α') θαη ην άξζξν 13 ηνπ λ. 

1561/1986 (ΦΔΘ 148 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην  άξζξν 31 ηνπ λ. 
1650/1986. 

  9. Ν ηξφπνο, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία απφδνζεο ζην Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π. ησλ 
πξνζηίκσλ, σο θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε θνηλή 
απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε ππνπξγνχ. 
  10. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 2052/1992 (ΦΔΘ 94 Α'), 
αληηθαζίζηαηαη ψο εμήο: 
  "1. Απφ ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη απν ηνλ επηβαιιφκελν εηδηθφ θφξν 

θαηαλάισζεο ζηε βελδίλε θαη ζην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (ληήδει 
θίλεζεο), πνζφ δξαρκψλ πέληε (5) αλά ιίηξν απνδίδεηαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ 
παξφληνο λφκνπ ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 
Δξγσλ. Απφ ην πνζφ απηφ ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) απνδίδεηαη 
απεπζείαο ζην Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π. θαη δηαηίζεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ, εξεπλψλ αλάζεζε έξγνπ κε ζχκβαζε κίζζσζεο, εθηέιεζε 
έξγσλ, πξνκήζεηα πιηθψλ, νξγάλσλ θαη κέζσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ έλ γέλεη 
πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ θαηάξηηζε, πξνψζεζε θαη 
εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ θαηαηείλνπλ 
επίζεο ζηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ ελεκέξσζε 
ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, 
θαζψο θαη ηελ απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ εθηάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πην 

πάλσ έξγσλ. Ρν άιιν πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) απνδίδεηαη απεπζείαο ζηε 
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζησλ Δξγσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη δηαηίζεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηεο 
δαπάλεο γηα ηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ πνπ ζπκβάιινπλ 
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ λέθνπο θαη ηελ απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ εθηάζεσλ 
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ". 

  11. Ρν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ απφ 
17.7.1923-λ.δ/ηνο "πεξί ζρεδίσλ πφιεσλ, θσκψλ θαη ζπλνηθηζκψλ ηνπ 

θξάηνπο θαη νηθνδνκήο απηψλ" (ΦΔΘ 228 Α') αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
  " Κεηαμχ ησλ έξγσλ απηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα πξνβιεπφκελα 
απν ην παξφλ δηάηαγκα. Πε απηά πεξηιακβάλνληαη  επίζεο νη ηνπνγξαθηθέο 
θαη νη θηεκαηνγξαθηθέο εξγαζίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 57, θαζψο 

θαη νη ρσξνηαμηθέο, ξπζκηζηηθέο, πνιενδνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 
κειέηεο." 
  12. Ζ ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε ζχληαμε ρσξνηαμηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, 
πνιενδνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη απφ ηηο 
πηζηψζεηο ηνπ Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π.. 
      "Δίλαη δπλαηή ε έλαληη ηηκήκαηνο δηάζεζε απφ ην πνπξγείν 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ πξνο ηξίηνπο ησλ 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ ή ζπληαζζφκελσλ ππ' απηνχ ρσξνηαμηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, 
πνιενδνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ζηνηρείσλ ραξηνγξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ κειεηψλ ζε ςεθηαθφ πιηθφ. Ρα εθ 
ηεο δηαζέζεσο απηήο έζνδα εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 



είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ. 

 
  Ν ηξφπνο, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ απηψλ θαη 
θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 
Νηθνλνκηθψλ θαη Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ. 
 

  Κε φκνηα απφθαζε, πνπ αλαζεσξείηαη αλά δηεηία, θαζνξίδεηαη ην 
αλαγθαία γηα ηε δηάζεζε ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη κειεηψλ ηίκεκα, ην 
νπνίν κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλαιφγσο ηνπ είδνπο ησλ δηαηηζέκελσλ 
ζηνηρείσλ θαη ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνο ηα νπνία 
δηαηίζεληαη." 
 

   ***Ρα εληφο " " εδάθηα πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 13  
      ηνπ Λ.2742/1999 (Α 207/7-10-1999) 
 
  13. Ρα δχν πξψηα εδάθηα ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 
1337/1983 αληηθαζίζηαληαη ψο εμήο: 

  "8. Νη ηδηνθηήηεο ή εληνιείο θαηαζθεπήο απζαηξέησλ, νη κεραληθνί πνπ 
ζπληάζζνπλ ηε κειέηε ή έρνπλ ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ θαη νη εξγνιάβνη 

θαηαζθεπήο ηνπ ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ 
ή κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) δξαρκέο κέρξη 
πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) δξαρκέο, αλάινγα κε ηελ αμία ηνπ 
απζαίξεηνπ έγνπ θαη ην βαζκφ ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Αλ ε πην πάλσ πξάμε έρεη γίλεη απφ ακέιεηα, ηηκσξείηαη 
κε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη έλα (1) ρξφλν ή κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 
δηαθφζηεο ρηιηάδεο (200.000) δξαρκέο κέρξη δχν εθαηνκκχξηα (2.000.000) 

δξαρκέο". 
  14. Κεηά ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 
1337/1983, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη ηα εμήο: 
  " Πε πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ δφκεζεο (άξζξν 22 ηνπ λ. 1577/1985 
(ΦΔΘ 210 Α'), ρσξίο νηθνδνκηθή  άδεηα ή θαηά παξάβαζε απηήο, ζηα 
ξέκαηα, ζηνπο βηφηνπνπο, ζηα παξαιηαθά δεκφζηα θηήκαηα θαη ζηνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, εθηφο απφ ηελ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο 
επηβνιή ησλ πξνζηίκσλ θαη ηεο θαηεδάθηζεο ησλ απζαηξέησλ, ηα πξφζσπα 
ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε 
ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) ρξφλνπ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ δχν εθαηνκκχξηα 
(2.000.000) δξαρκέο κέρξη πέληε εθαηνκκχξηα (5.000.000) δξαρκέο. 
Κεηαηξνπή ηεο πνηλήο ηεο θπιάθηζεο ζε ρξεκαηηθή, θαζψο θαη ε αλαζηνιή 
ηεο εθηέιεζεο ηεο δελ επηηξέπεηαη. Ζ άζθεζε έθεζεο δελ αλαζηέιιεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο απφθαζεο". 
  15. Ρν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 
λ.1337/1983 αληηθαζίζηαηαη ψο εμήο: 
  "Νη ζπκβνιαηνγξάθνη πνπ ζπληάζζνπλ ζπκβφιαηα, θαηά παξάβαζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, νη δηθαηνπξαθηνχληεο, νη κεζίηεο πνπ 
κεζνιαβνχλ, νη ππνζεθνθχιαθεο πνπ κεηαγξάθνπλ, νη δηθεγφξνη πνπ 
παξίζηαληαη ζε ηέηνηα ζπκβφιαηα, ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή κε ηηο πνηλέο ηνπ 
δεπηέξνπ εδαθίνπ, εάλ ε πξάμε ηειέζζεθε απφ ακέιεηα. Πε θάζε ζπκβφιαην 

κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ κε θηίζκαηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο επηζπλάπηεηαη 
ππεχζπλε δήισζε ησλ δηθαηνπξαθηνχλησλ ζχκθσλα κε ην λ.1599/1986, φηη ην 
κεηαβηβαδφκελν αθίλεην δελ βξίζθεηαη ζε ξέκα, ζε αηγηαιφ, ζε δψλε 
παξαιίαο, ζε βηφηνπν, ζε δεκφζην θηήκα θαη ζε αξραηνινγηθφ  ρψξν. Δάλ 

απφ ηε δήισζε πξνθχπηεη φηη ην κεηαβηβαδφκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζηηο 
αλσηέξσ πεξηνρέο, απαγνξεχεηαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ. Νη 
ζπκβνιαηνγξάθνη, πνπ ζπληάζζνπλ ζπκβφιαηα θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο 
απηήο, νη δηθαηνπξαθηνχληεο, νη κεζίηεο πνπ κεζνιαβνχλ, νη δηθεγφξνη 
πνπ παξίζηαληαη ζε ηέηνηα ζπκβφιαηα θαη νη ππνζεθνθχιαθεο πνπ 
κεηαγξάθνπλ απηά ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 8, φπσο ζπκπιεξψζεθε". 

  16. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.δ/ηνο 1024/1971 (ΦΔΘ 323 Α'), 
πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2, πεξίπησζε β, ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 
2052/1992, αληηθαζίζηαηαη ψο εμήο: 
  "2. Πηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη 



εηδηθφηεξα ζηνπο δηθαηνπξαθηνχληεο, ζηνπο ζπληάζζνληεο ηερληθά ζρέδηα, 

ζηνπο κεζίηεο, ζηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, πνπ ζπληάζζνπλ ζπκβφιαηα θαηά 
παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο, ζηνπο δηθεγφξνπο πνπ παξίζηαληαη θαηά ηε 
ζχληαμε ησλ ζπκβφιαησλ απηψλ θαη ζηνπο ππνζεθνθχιαθεο, πνπ κεηαγξάθνπλ 
ηέηνηα ζπκβφιαηα, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθή πνηλή πξνζηίκνπ ππέξ ηνπ 
Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π.. Ρν πξφζηηκν απηφ νξίδεηαη, γηα θαζέλα απφ ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα, ίζν κε ηελ αμία νιφθιεξνπ ηνπ αθηλήηνπ, επί ηνπ νπνίνπ 
ζπληζηάηαη αθχξσο δηεξεκέλε ηδηνθηεζία θαη ππνινγίδεηαη πξνο δέθα 
ρηιηάδεο (10.000) δξαρκέο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν γεο. Ρν πνζφ απηφ 
κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ. Κε φκνηα απφθαζε 
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο θαη είζπξαμεο ηνπ 

πξνζηίκνπ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Ρα σο άλσ πξφζσπα, θαζψο θαη ηα 
πξφζσπα ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ, ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο πνπ 
πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.1337/1983". 
  17. Πηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 651/1977 (ΦΔΘ 207 Α') 
πξνζηίζεηαη εδάθην ψο εμήο: 

  "Δπίζεο, κε ηηο απηέο πνηλέο ηηκσξνχληαη θαη νη ζπκβνιαηνγξάθνη πνπ 
ζπληάζζνπλ, νη δηθεγφξνη πνπ παξίζηαληαη, νη ππνζεθνθχιαθεο πνπ 

κεηαγξάθνπλ ζπκβφιαηα, θαηά παξάβαζε ηεο ψο άλσ απαγνξεχζεσο, θαζψο θαη 
νη κεραληθνί πνπ ζπληάζζνπλ ηερληθά ζρέδηα πξνζαξηψκελα ζηα ψο άλσ 
ζπκβφιαηα". 
  18. Αζηπλνκηθφ φξγαλν ή αξκφδηνο ππάιιεινο ησλ πνιενδνκηθψλ ππεξεζηψλ 
θαη δαζηθψλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ απφ δφιν παξαβαίλεη ηα θαζήθνληά ηνπ 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα απζαίξεηα ή ηεο 
αληίζηνηρεο δαζηθήο λνκνζεζίαο, ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ, ηηκσξείηαη κε 

ηηο πνηλέο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 
1337/1983. 
  Νη αλσηέξσ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνηληθή ηνπο δίσμε, παξαπέκπνληαη 
ππνρξεσηηθψο ζηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αλαθξηηηθά ή πεηζαξρηθά 
ζπκβνχιηα κε ην εξψηεκα ηεο απφιπζεο. 
  19. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1512/1985 (ΦΔΘ 4 Α' ) 

αληηθαζίζηαηαη ψο εμήο: 
  "1. Απαγνξεχεηαη ε ζχλδεζε θηηζκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο 
απαηηείηαη νηθνδνκηθή άδεηα, κε θάζε είδνπο δίθηπα χδξεπζεο, 
απνρέηεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη θπζηθνχ 
αεξίνπ, αλ δελ πξνζθνκηζηεί ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο αληίγξαθν ηεο 
νηθνδνκηθήο άδεηαο επηθπξσκέλν απφ ηελ αξρή πνπ ηε ρνξήγεζε". 
  20. Ζ  παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1512/1985 αληηθαζίζηαηαη ψο 

εμήο: 
  "5. Νη ππάιιεινη ησλ νξγαληζκψλ ή εηαηξηψλ παξνρήο, πνπ παξαβαίλνπλ 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πέξαλ, ηεο πεηζαξρηθήο ηνπο επζχλεο, 
ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε κέρξηο ελφο (1) έηνπο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή  
απφ πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) δξαρκέο κέρξη πέληε εθαηνκκχξηα 
(5.000. 000) δξαρκέο." 
  21. Πηνπο δεκάξρνπο ή πξνέδξνπο θνηλνηήησλ θαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ 

νηθείσλ Ν.Ρ.Α., πνπ εθδίδνπλ ςεπδείο βεβαηψζεηο ζρεηηθά κε χπαξμε 
θηηζκάησλ πξηλ ηελ ηζρχ ηνπ β.δ/ηνο 1.8.1955 " Ξεξί Γεληθνχ Νηθνδνκηθνχ 

Θαλνληζκνχ ηνπ Θξάηνπο", πξνθείκελνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 
δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ή ηε ζχλδεζε ηνπ 
θηηξίνπ κε ηα δίθηπα παξνρήο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 
λ.1512/1985, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξάγξαθν 19 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ηηκσξνχληαη κε ηηο πνηλέο πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ λ.1512/1985, φπσο ε παξάγξαθνο απηή αληηθαζίζηαηαη κε ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
  22. Πηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 99 ηνπ λ.1892/1990 (ΦΔΘ 101 Α'), φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2052/1992 (ΦΔΘ 
94 Α'), ε θξάζε "θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Νξγαληζκνχ 
Θεζζαινλίθεο" αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε "θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 

Σσξνηαμίαο, Νηθηζκνχ θαη Ξεξηβάιινληνο ηνπ Λνκνχ Θεζζαινλίθεο". 
  Πε φζεο απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο έρεη γλσκνδνηήζεη ε Δθηειεζηηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Νξγαληζκνχ Θεζζαινλίθεο, κέρξη ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο ζπλερίδεηαη θαη πεξαηνχηαη ε ζρεηηθή δηαδηθαζία απφ ηνλ 



Νξγαληζκφ Θεζζαινλίθεο. 

  23. Πηνπο παξαβάηεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2344/1940 
"πεξί αηγηαινχ θαη παξαιίαο" (ΦΔΘ 154 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ α.λ. 263/1988, αλεμαξηήησο ησλ 
ζπληξερνπζψλ πνηληθψλ επζπλψλ, επηβάιιεηαη απφ ηελ νηθεία Ιηκεληθή Αξρή 
πξφζηηκν χςνπο ηνπιάρηζηνλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) δξαρκψλ θαη 

κέρξη δέθα εθαηνκκχξηα (1.000.000) δξαρκέο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 
άξζξνπ 157 ηνπ λ.δ/ηνο 187/1973. 
  Πε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο παξάλνκσλ πξνζρψζεσλ θαη αιινηψζεσλ ηνπ 
αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο ν πνπξγφο Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο επηβάιιεη 
πξφζηηκν χςνπο κέρξη εθαηφ εθαηνκκπξίσλ (100.000.000) δξαρκψλ, χζηεξα 
απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Ιηκεληθήο Αξρήο. 

  Πε πεξηπηψζεηο πνπ εθ ησλ παξάλνκσλ πξνζρψζεσλ πξνθαιείηαη επξείαο 
εθηάζεσο νηθνινγηθή θαηαζηξνθή, ιφγσ ηνμηθφηεηνο ησλ πιηθψλ ηεο 
πξνζρψζεσο, ην παξαπάλσ πξφζηηκν δχλαηαη λα αλέιζεη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
δηαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ (200.000.000) δξαρκψλ. 
  Ρα παξαπάλσ πξφζηηκα πεξηέξρνληαη ζην Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π. θαη ηεξνχληαη ζηνλ 

εηδηθφ ινγαξηαζκφ απηνχ "Γαιάδην Ρακείν". 
  Ζ απνθαηάζηαζε ηεο γελφκελεο κεηαβνιήο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ππφ 

ηνπ ππαηηίνπ θαη (νπσζδήπνηε πξν ηεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ) ζπληζηά 
ειαθξπληηθή πεξίπησζε. 
 
***  Ζ θξάζε "νπσζδήπνηε πξν ηεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ" δηαγξάθεθε 
     κε ηελ παξ. 4 άξζξ.27 Λ.2831/2000,ΦΔΘ Α 140/13.6.2000. 
 
  Ζ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά ηεο απνθάζεσο επηβνιήο πξνζηίκνπ δελ 

αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή απηνχ. 
  Ν ππαίηηνο αιινηψζεσο ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, θαηά ηα αλσηέξσ, 
ππνρξενχηαη ζε άκεζε απνθαηάζηαζε απηψλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. 
 
   "Av ν ππφρξενο δελ ζπκκνξθσζεί, ε απνθαηάζηαζε γίλεηαη κε κέξηκλα ηεο 
αξκφδηαο ηερληθήο ππεξεζίαο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ε ζρεηηθή δαπάλε 

θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ." 
 
*** Ρν φγδνν εδάθην  αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε  
    ηελ παξ.4 άξζξ.27 Λ.2831/2000,ΦΔΘ Α 140/13.6.2000. 
    ( Ζ πξνεγνχκελε δηάηαμε είρε σο εμήο: Πε πεξίπησζε κε ζπκκνξθψζεσο,  
    ζηελ απνθαηάζηαζε πξνβαίλεη ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ  
    Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ε ζρεηηθή δαπάλε 

    θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ ππνρξένπ). 
 
 
  Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο θαη 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε 
δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ πξνηέξα 
θαηάζηαζε, θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαινγηζκνχ ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζε 

βάξνο ηνπ ππνρξένπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απνθαηάζηαζε γίλεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα ππεξεζία. 

 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βιέπε ηα άξζξα 82,100,337,340,382,418 ηνπ θσδηθνπνηεηηθνχ  
              δηαηάγκαηνο απφ 14.7.99 ΦΔΘ Γ 580/27.7.99. 

 
*** ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Πχκθσλα κε ηελ παξ.9 άξζξ.12 Λ.3205/2003, ηα πνζά πνπ                          
πξνβιέπνληαη απφ ην παξφλ άξζξν εκπίπηνπλ ζηελ  
ξχζκηζε ηεο παξ.8 ηνπ απηνχ άξζξνπ θαη λφκνπ (3205/2003).  
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 



 

 
                        'Αξζξν 4 
   
  1. Ππληζηάηαη Δηδηθφ Πψκα Διεγθηψλ γηα ηελ Ξξνζηαζία ηνπ Ξεξηβάιινληνο 
(Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ.), πνπ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, 

Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη ηνπ νηθείνπ λνκάξρε ή πεξηθεξεηάξρε. 
Γηα ηελ επνπηεία ηνπ Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ. απφ ηνπ πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ ζπληζηάηαη ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ εηδηθή ππεξεζία ππαγφκελε απεπζείαο ζηνλ 
πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ, κε αλάινγε 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1032/1980 (ΦΔΘ 57 Α'). Ζ 

ππεξεζία απηή, κεηαμχ άιισλ, ζπληνλίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ. 
θαη ησλ Θιηκαθίσλ Διέγρνπ Ξνηφηεηαο Ξεξηβάιινληνο (Θ.Δ.Ξ.Ξ.Δ) ηνπ 
πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ. Πηελ ίδηα 
ππεξεζία παξέρνπλ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαη ππνβάιινπλ πξνηάζεηο ηα 
πην πάλσ Θιηκάθηα, ην Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ. θαη ε Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ 

Δθαξκνγήο Γηαηάμεσλ Απζαίξεησλ Θαηαζθεπψλ (Δ..Π.Δ.Γ.Α.Θ.) ηνπ 
ππνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ. Κε ην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ εμεηδηθεχνληαη νη αξκνδηφηεηεο 
ηεο ππεξεζίαο απηήο, ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ζηειέρσζή ηεο, 
ηνλ ηξφπν θαη ηφπν ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα. 
  2. Ρν Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ. έρεη σο απνζηνιή ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ 
ηηο θαηαζηξνθέο ηνπ δαζηθνχ πινχηνπ, ηηο θαηαπαηήζεηο ησλ δεκφζησλ 
εθηάζεσλ, ηηο παξάλνκεο θαηαηκήζεηο ηεο γήο, ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, 

ηηο παξάλνκεο επεκβάζεηο ζηα ξέκαηα, ζηνλ αηγηαιφ θαη ζηε δψλε παξαιίαο 
θαη ζε θάζε άιιε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, πνπ κπνξεί λα έρεη δπζκελείο 
επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ (λεξφ, αέξα θαη έδαθνο). Ρν  Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ. αζθεί 
επίζεο ηνλ έιεγρν γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιινληαη ηέηνηνη φξνη ζε έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 
  3. Δηδηθφηεξα, ην  Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ., κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ, 

επηζεκαίλεη θαη θαηαγξάθεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ λνκνχ ή θαη ηεο 
πεξηθέξεηαο, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ θαηάξηηζε 
πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη πξνηεξαηνηήησλ, παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ 
πξνγξακκάησλ απηψλ θαη ζπληνλίδεη, φηαλ απαηηείηαη, ηηο ζρεηηθέο 
ελέξγεηεο ησλ δηαθφξσλ λνκαξρηαθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ, ησλ 
Ν.Ρ.Α. θαη ησλ Λ.Ξ.Γ.Γ.. 
  4. Γχλαηαη επίζεο, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ή αδξάλεηαο ησλ θαηά ηφπν 

αξκφδησλ ππεξεζηψλ ή ησλ Ν.Ρ.Α., λα ελεξγήζεη πξάμεηο εθηέιεζεο 
δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ, πνπ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο, ζρεηηθψλ κε ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα δεηήζεη, γηα ην ζθνπφ απηφλ, απφ ηηο 
ηνπηθέο ή απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ λα ηεζνχλ ζηε 
δηάζεζε ηνπ ηα αλαγθαία κέζα, πξνζσπηθφ θαη πηζηψζεηο, θαζψο επίζεο θαη 
λα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ησλ αξκφδησλ δηθαζηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ αξρψλ. 
  5. Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ. αζθείηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ λνκνχ ή 

θαη ηεο πεξηθέξεηαο πνπ ιεηηνπξγεί θαη εθηείλεηαη ζε θάζε λνκαξρηαθή ή 
πεξηθεξεηαθή ππεξεζία, ζηνπο Ν.Ρ.Α. θαη ζε Λ.Ξ.Γ.Γ., ησλ νπνίσλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ.. Δίλαη 
δπλαηφλ ζε λφκν ή πεξηθέξεηα πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ. λα αζθεί 
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Πψκαηνο γηα ην λνκφ ή ηελ πεξηθέξεηα απηή ην 
Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ. άιινπ λνκνχ ή πεξηθέξεηαο, χζηεξα απφ εληνιή ηνπ πνπξγνχ 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ. 
  6. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ 
ξπζκίδνληαη  ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία άζθεζεο ηεο αλσηέξσ αξκνδηφηεηαο 
εληφο ηνπ λνκνχ ή ηεο πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ζρεηηθε 
ιεπηνκέξεηα. 
  7. Ρν Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ. ζπγθξνηείηαη απφ ππαιιήινπο παλεπηζηεκηαθήο ή 

ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ ηθαλή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη 
εκπεηξία ζρεηηθή κε κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ λνκνχ ή ηεο 
πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη απφ ην ινηπφ αλαγθαίν πξνζσπηθφ. Νη ππάιιεινη 
απηνί θέξνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ Διεγθηή Ξξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο (Δ.Ξ.Ξ.) 



γηα φζν δηάζηεκα ππεξεηνχλ ζην Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ. 

  8. Νη Δ.Ξ.Ξ., θαζψο θαη ην ινηπφ αλαγθαίν πξνζσπηθφ, ηνπνζεηνχληαη ζε 
θάζε λνκαξρία  ή πεξηθέξεηα, απνζπψκελνη απφ ην ππνπξγείν ζην νπνίν 
νξγαληθά αλήθνπλ, κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ 
θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα κηα δηεηία, πνπ κπνξεί 

κε αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία λα αλαλεψλεηαη γηα 
κηα αθφκε δηεηία. Ν ρξφλνο απφζπαζεο  ινγίδεηαη γηα θάζε ζπλέπεηα σο 
ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ζηε ζέζε πνπ νη ππάιιεινη αλήθνπλ 
νξγαληθά. 
  9. Νη Δ.Ξ.Ξ., θαζψο θαη ην ινηπφ αλαγθαίν πξνζσπηθφ ζηήξημεο, 
δηαηεξνχλ ην κηζζφ θαη φιεο ηηο ηπρφλ επηπιένλ ηαθηηθέο απνδνρέο θαη ηα 

πάζεο θχζεσο επηδφκαηα θαη απνιαβέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, ηα νπνία 
εμαθνινπζνχλ λα θαηαβάιινληαη απφ ην θνξέα απφ ην νπνίνλ απνζπψληαη. 
Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ απνδνρψλ  ηνπο κπνξνχλ  λα ιακβάλνπλ εηδηθφ επίδνκα 
επζχλεο, ην νπνίν κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη αλά δηεηία, θαζψο επίζεο 
θαη απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε. Ρα απαηηνχκελα γηα ην ζθνπφ 

απηφλ πνζά, θαζψο θαη γηα ηελ εθηφο έδξαο απνδεκίσζε, δηαηίζεληαη απφ 
εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνπξγείνπ 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ ή απφ ηα έζνδα ηνπ 
Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π.. 
  10. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζηψλ Δξγσλ θαζνξίδνληαη ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο 
επζχλεο, ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ θαη θαζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 
  11. Γηα ηηο αλάγθεο ζηήξημεο ηνπ Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ., δχλαηαη, κε απφθαζε ηνπ 
πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, λα ζπλάπηεηαη 

ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε επηζηήκνλεο θαη άιια εηδηθεπκέλα άηνκα. 
  12. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαζνξίδνληαη γηα θάζε λνκαξρία ή 
πεξηθέξεηα, αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα, ηελ έθηαζε θαη ην είδνο ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ε ζχλζεζε, νη εηδηθφηεηεο θαη ν αξηζκφο 
ησλ Δ.Ξ.Ξ. θαη ηνπ ινηπνχ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ, ε εηδηθφηεηα θαη ν 

βαζκφο ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ, θαζψο θαη ν αξηζκφο θαη 
ε εηδηθφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ κε ζχκβαζε κίζζσζεο 
έξγνπ. 
  13. Ζ ζηέγαζε ηνπ Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ. ζε θάζε λνκαξρία ή πεξηθέξεηα, ν 
εμνπιηζκφο, ηα κέζα κεηαθνξάο θαη ελ γέλεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα 
θαιχπηνληαη απφ πηζηψζεηο ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Δξγσλ ή ηνπ Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π.. 

  14. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Δξγσλ εγθξίλεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ Π.Δ.Ξ.Ξ.. 
 
 *** ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Κε ηελ παξ.11 άξζξ.9 Λ.2947/2001 νξίδεηαη φηη: 
  "  11. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, ην Δηδηθφ Πψκα Διεγθηψλ γηα ηελ Ξξνζηαζία ηνπ 
Ξεξηβάιινληνο (Δ.Π.Δ.Ξ.Ξ.), πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 ηνπ Λ. 

2242/1994 (ΦΔΘ 162 Α'), θαηαξγείηαη θαη νη πξνβιεπφκελεο αξκνδηφηεηέο 
ηνπ αζθνχληαη απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Δπηζεσξεηψλ Ξεξηβάιινληνο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ". 
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
 
 
 

                           'Αξζξν 5 
 
  1. Δπηηξέπεηαη ε θαηά θπξηφηεηα παξαρψξεζε ζην Γήκν Ξεξάκαηνο, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ησλ δεκφζησλ θηεκάησλ πνπ είλαη 



θαηαρσξεκέλα κε ζηνηρεία Β.Θ. 2115 θαη Β.Θ. 2116 ζηελ εθνξία δεκφζησλ 

θηεκάησλ Αζελψλ. Ζ παξαρψξεζε ηειεί ππφ ηε δηαιπηηθή αίξεζε φηη ν Γήκνο 
Ξεξάκαηνο ζα παξαρσξήζεη θαηά θπξηφηεηα ζε δεκφηεο ηνπ ηκήκαηα ησλ σο 
άλσ αθηλήησλ, ηα νπνία θαηέρνπλ απζαίξεηα θαη επί ησλ νπνίσλ απηνί ή νη 
λφκηκνη δηθαηνπάξνρνί ηνπο έρνπλ αλεγείξεη πξηλ απφ ηελ 31.12.1990 
νηθνδνκή πξψηεο θαηνηθίαο θαη θαηνηθνχλ κνλίκσο, πξηλ απφ ηελ σο άλσ 

εκεξνκελία, ζηελ θαηνηθία απηή θαη ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο 
παξαγξάθνπ 3. 
 
 "Νη ρψξνη πνπ πξννξίδνληαη απφ ηελ πνιενδνκηθή κειέηε ησλ αλσηέξσ ΒΘ 
2115 θαη ΒΘ 2116 θηεκάησλ πνπ εγθξίζεθε κε ην π.δ. 4.8.1993 (ΦΔΘ 1062 
Γχ) γηα θνηλφρξεζηεο θαη θνηλσθειείο ρξήζεηο, ζεσξνχληαη απηνδίθαηα 

εηζθεξφκελνη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ θνξέα γηα ηνλ νπνίν 
πξννξίδνληαη απφ ην ρξφλν παξαρψξεζεο ησλ εθηάζεσλ απηψλ ζην δήκν θαη 
δελ ππφθεηληαη ζε απαιινηξίσζε. Νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 8, 9 θαη 12 ηνπ 
λ. 1337/1983, φπσο ηζρχνπλ, δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ παξνχζα ξχζκηζε. 
Πηηο παξαρσξνχκελεο εθηάζεηο επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή εηζθνξά, ε νπνία 

βεβαηψλεηαη απφ ην δήκν θαη αλέξρεηαη ζην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο 
αληηθεηκεληθήο αμίαο πνπ έρεη ε παξαρσξνχκελε έθηαζε θαηά ην ρξφλν ηεο 

παξαρψξεζεο. Ρα ρξήκαηα απηά δηαηίζεληαη απφ ην δήκν γηα ηελ θαηαζθεπή 
ησλ βαζηθψλ θνηλνρξήζησλ πνιενδνκηθψλ έξγσλ".  
 
    *** Ρα άλσ  εληφο " " εδάθηα πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.4 
        άξζξ.29 Λ.2508/1997.  
 
"2. Ν Γήκνο Ξεξάκαηνο ππνρξενχηαη λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη γηα 

έγθξηζε ζηνλ πνπξγφ Νηθνλνκηθψλ εηδηθφ θηεκαηνινγηθφ δηάγξακκα θαη 
πίλαθα, ζηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα ησλ θεξφκελσλ σο δηθαηνχρσλ 
θαη ζα απνηππνχληαη νη πξνο παξαρψξεζε εθηάζεηο θαηά ζέζε, εκβαδφλ θαη 
δηαζηάζεηο, θαζψο θαη πξφγξακκα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξαρψξεζεο. Ρπρφλ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ αλσηέξσ θηεκαηνινγηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ πίλαθα ζα 
ππνβάιιεηαη ζηνλ πνπξγφ Νηθνλνκηθψλ γηα λέα έγθξηζε".  

 
     *** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ  κε ηελ παξ.4 
         άξζξ.29 Λ.2508/1997.  
 
  
  3. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 
γλψκε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ  Ξεξάκαηνο, θαζνξίδνληαη νη 

φξνη, νη πξνυπνζέζεηο, ε δηαδηθαζία παξαρψξεζεο, ν ηχπνο ηνπ 
παξαρσξεηεξίνπ ή άιινπ ηίηινπ θπξηφηεηαο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 
Πηνπο φξνπο παξαρψξεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ησλ 
δηθαηνχρσλ λα απνδερζνχλ, πξίλ απφ ηε ρνξήγεζε ησλ ηίηισλ θπξηφηεηαο, 
ηε κεηαβνιή ηεο ζέζεο ησλ θαηερνκέλσλ, ζχκθσλα κε ην θηεκαηνινγηθφ 
δηάγξακκα ηεο παξαγξάθνπ 2, εθφζνλ ε κεηαβνιή απηή επηβάιιεηαη γηα ηελ 
ελ γέλεη εθαξκνγή ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ. 

  4. Ρα ηκήκαηα ησλ ψο άλσ δεκφζησλ θηεκάησλ, ηα νπνία δελ θαηέρνληαη 
απζαηξέησο ή πνπ παξακέλνπλ αδηάζεηα κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο, παξακέλνπλ ζηελ  θπξηφηεηα ηνπ Γήκνπ 
Ξεξάκαηνο θαη δηαηίζεληαη θπξίσο γηα ηε δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ε 
ρψξσλ γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ δεκνηηθψλ θαη ελ γέλεη θνηλήο σθέιεηαο. 
Δάλ θαη κεηά ηαχηα παξακέλνπλ εθηάζεηο, δχλαληαη λα δηαηεζνχλ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε αζηέγσλ πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, κε εηδηθνχο 
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην θαη 
πεξηιακβέλνληαη ζηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 3. 
  5. Ζ παξαρψξεζε γίλεηαη δσξεάλ θαη απαιιάζζεηαη απφ θάζε θφξν ή ηέινο 
πξφο ην Γεκφζην ή ηξίηνπο, εθηφο ηειψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα πξνο ην 
Γήκν Ξεξάκαηνο.     
    

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      



 

 
 
 
      
                        Αξζξν 6  

 
                                                   
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βιέπε ην άξζξν 48 ηνπ θσδηθνπνηεηηθνχ δηαηάγκαηνο 
              απφ 14.7.99 ΦΔΘ Γ 580/27.7.99. 
 
   

    1. Ρν δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξ. 2β ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ  
1650/1986 "Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο" (ΦΔΘ 160 Α') 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
  "Κε φκνηα απφθαζε είλαη δπλαηφλ ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα 
νξηζκέλα έξγα ε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο λα αλαηίζεηαη ζην 

Γεληθφ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο ή ζην λνκάξρε. Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 
Ξεξηθέξεηαο ή ν λνκάξρεο ρνξεγεί ηελ έγθξηζε χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

αξκφδηαο πεξηθεξεηαθήο ή λνκαξρηαθήο ππεξεζίαο αληίζηνηρα ηνπ 
πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη ηεο θαηά 
πεξίπησζε άιιεο ζπλαξκφδηαο πεξηθεξεηαθήο ή λνκαξρηαθήο ππεξεζίαο θαη 
γλψκε ηνπ νηθείνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ". 
 
  "2. Κεηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 
1650/1986 (ΦΔΘ 160 Α'), πξνζηίζεληαη ηα εμήο : 

 
  "Πε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε απαηηνχκελε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο λφκνπ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο 
γεληθέο θαη ηηο εηδηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηπρφλ εγθεθξηκέλα ρσξνηαμηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα, 
θαζψο θαη κε ηηο ρξήζεηο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα εγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά θαη πνιενδνκηθά ζρέδηα ή 
άιια ζρέδηα ρξήζεσλ γεο. 
 
  Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί ηέηνηα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα θαη 
κέρξη ηεο εγθξίζεσο απηψλ, ε πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο γίλεηαη κεηά απφ 
ζπλεθηίκεζε ζηνηρείσλ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη 
ηδίσο ηεο ζπκβαηφηεηαο ηεο αηηνχκελεο εγθαηάζηαζεο κε άιιεο πθηζηάκελεο 

ή πξνγξακκαηηδφκελεο ρξήζεηο θαη ιεηηνπξγίεο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
αλαλεψζηκσλ ή κε θπζηθψλ πφξσλ, ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη 
ηνκεαθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο 
απαζρφιεζεο, νχησο ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ηφπνπ 
εγθαηάζηαζεο ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 
βηψζηκε αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο". 
 

   *** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 18 Λ.2732/1999 
       ΦΔΘ Α 154/30.7.1999. 

 
  3. Κε ηελ έλαξμε εθπφλεζεο κειέηεο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη 
ρσξνηαμηθήο κειέηεο (άξζξα 18 έσο 24 ηνπ λ. 1650/1986), θαζψο θαη 
κειέηεο Εψλεο Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ (άξζξν 29 ηνπ λ. 1337/1983), ν 

πνπξγφο Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, κε απφθαζή ηνπ 
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξεί λα αλαζηείιεη 
ηε ρνξήγεζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο ή ζε ηκήκαηα απηήο. Ζ θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην 
αλαζηνιή επηβάιιεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έλα (1) έηνο, ην νπνίν 
κπνξεί λα παξαηαζεί γηα έλα (1) έηνο αθφκε, εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη νη 
εξγαζίεο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ έρνπλ πξννδεχζεη ζεκαληηθά. 

  4. Νη παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1337/1983 
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
  5. Ζ πξάμε εθαξκνγήο ζπληάζζεηαη κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία πνπ 
πξνσζείηαη παξάιιεια κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ απηνχ γηα 



ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο. 

  α. Θαηά ηε ζχληαμε ηνπ θηεκαηνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο ηεο πνιενδηκηθήο 
κειέηεο νη θχξηνη ή λνκείο αθηλήησλ ππνρξενχληαη, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο, 
λα ππνβάινπλ δήισζε ηδηνθηεζίαο ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα 
πξνζθνκίδνληαο ζπγρξφλσο ηίηινπο θηήζεσο, πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο, 
ηδηνθηεζίαο, βαξψλ, δηεθδηθήζεσλ, θαηαζρέζεσλ θαη ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα. Ζ παξάιεηςε ππνβνιήο ηεο σο άλσ δήισζεο ζπλεπάγεηαη ηα εμήο: 
  α1. Θάζε δηθαηνπξαμία ελ δσή είλαη απηνδηθαίσο θαη απνιχησο άθπξε αλ 
δελ επηζπλάπηεηαη ζε απηήλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο 
κε ην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ε ππνβνιή ηεο δήισζεο ηδηνθηεζίαο. 
  β1. Γελ ρνξεγείηαη άδεηα νηθνδνκήο ζην αθίλεην ρσξίο ηελ ππνβνιή 
θπξσκέλνπ αληηγξάθνπ ηεο δήισζεο ηδηνθηεζίαο θαη πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ 

αλσηέξσ εδαθίνπ (α1). 
  β. Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο α, ζπληάζζεηαη ην 
θηεκαηνγξαθηθφ δηάγξακκα εθαξκνγήο θαη ν πίλαθαο εθαξκνγήο. 
  γ. Κεηά ηε ζχληαμε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο θαινχληαη νη θεξφκελνη 
ηδηνθηήηεο, κέζα ζε πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή πξφθιεζε, λα 

ιάβνπλ γλψζε ηεο πξάμεο εθαξκνγήο θαη λα αζθήζνπλ ηπρφλ ελζηάζεηο. 
  6. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 

Δξγσλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ν 
ρξφλνο θαη ν ηξφπνο δεκνζηφηεηαο ηεο πξφθιεζεο γηα ππνβνιή δειψζεσλ 
ηδηνθηεζίαο, ην πεξηερφκελν απηψλ, νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο θαη θάζε άιιε 
ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα". 
  5. Κεηά ην πξψην εδάθην ηεο πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 
12 ηνπ λ. 1337/983 πξνζηίζεληαη ηα εμήο: 
  "Γηα ηα αθίλεηα απηά δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί ρξεζηθηεζίαο". 

  6. Ρα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδφζεθαλ θαηά ηα έηε 1929-1936, 
θαζψο θαη ηα παξαρσξεηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή "Ξαιεφ" Θαβάιαο, 
απνηεινχλ νξηζηηθνχο ηίηινπο θπξηφηεηαο θαη νη παξαρσξεζείζεο κε απηά 
εθηάζεηο ζεσξνχληαη φηη δελ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Ρν Γεκφζην 
νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηπρφλ εθλίθεζε ηξίησλ επί ησλ αλσηέξσ 
εθηάζεσλ. 

  Ζ κε αξηζκφ 48021/3-11-1972 απφθαζε ηνπ Λνκάξρε Θαβάιαο (ΦΔΘ 
320/22-11-1972), κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο 
παξαπάλσ πεξηνρήο φπσο κεηαγελέζηεξα αλαζεσξήζεθε κε ην π.δ. ηεο 
13-4-1982 (ΦΔΘ 228 Γ'), ζεσξείηαη απφ ηεο εθδφζεψο ηεο έγθπξε θαη 
ηζρπξή. 
  7. Νη ζεηζκφπιεθηνη ησλ Λνκψλ Κεζζελίαο, Ζιείαο Εαθχλζνπ, Ξξεβέδεο, 
Θηιθίο-Ξέιιαο θαη ηεο πεξηνρήο Αγίαο Ρξηάδνο Ξαηξψλ, πνπ εληάρζεθαλ ζην 

πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ ηνπο κε ηηο Ξξάμεηο πνπξγηθνχ 
Ππκβνπιίνπ 131/1-10-86, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 140/19-10-87 
θαη 112/9-11-88 φκνηεο ηεο, 101/1-11-88, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 
αξηζκ. 34/13-3-90 φκνηά ηεο 74/29-6-90, 20/7-2-91, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηελ αξηζκ. 29/4-3-92 φκνηά ηεο θαη 3/9-1-91 αληίζηνηρα, δχλαληαη, 
εληφο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, λα 
ππνβάινπλ αίηεζε ρνξήγεζεο δαλείσλ απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ ηνπο. 

  8. Νη αηηήζεηο, πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κεηά απφ ηε ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ 
πνπ νξίζζεθαλ κε ηηο πξναλαθεξφκελεο Ξξάμεηο πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

ζεσξνχληαη φηη ππνβιήζεθαλ  λφκηκα, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
λνκνζεζίαο απνθαηάζηαζεο ζηεζκνπιήθησλ. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ 
Νηθνλνκηθψλ θαη Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ 
θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα απνθαηάζηαζε θαη 

θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο. 
  Γηα ηνπο ζεηζκφπιεθηνπο ησλ Λνκψλ Ξξεβέδεο, Θηιθίο θαη Ξέιιαο θαη ηεο 
πεξηνρήο Αγίαο Ρξηάδνο Ξαηξψλ πνπ εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα 
απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ ηνπο, κε ηηο πξάμεηο πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ 
74/29-6-90, 20/7-2-91, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 29/4-3-92 φκνηά 
ηεο, θαη 3/9-1-91, αληίζηνηρα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ γηα ηα δάλεηα 
πνπ έιαβαλ έρνπλ θαηαβάιεη ζηηο ηξάπεδεο ηφθνπο καδί κε ηηο δφζεηο, νη 

ηφθνη απηνί αθαηξνχληαη απφ ην ππφινηπν αλεμφθιεην πνζφ ησλ δαλείσλ 
ηνπο. 
  Νη ηφθνη ησλ δαλείσλ απηψλ θαηαβάιινληαη ζηηο ηξάπεδεο κε ρξέσζε ηνπ 
ινγαξηαζκνχ ηνπ λ 128/1975. 



  9. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ α.λ. 113 ηεο 24/26- 8- 1967 

αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο : 
  "1. Ξξντζηάκελνο ηεο πεξεζίαο ηνπ Δηδηθνχ Ρακείνπ Κνλίκσλ 
Νδνζηξσκάησλ Αζελψλ (Δ.Ρ.Κ.Ν.Α.) νξίδεηαη απφ ηνλ πνπξγφ 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ ππάιιεινο ηνπ πνπξγείνπ 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ ή ηνπ Δηδηθνχ Ρακείνπ 

Κνλίκσλ Νδνζηξσκάησλ Αζελψλ, ηνπ θιάδνπ Γηνηθεηηθνχ ΞΔ κε Α' βαζκφ". 
  10. Ρν άξζξν 3 ηνπ λ. 1283/1982 (ΦΔΘ 114 Α') αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
                    
                       Αξζξν 3 
 
  Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξξνεδξίαο ηεο Θπβέξλεζεο, Νηθνλνκηθψλ θαη 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ κπνξεί ζηνπο ηδηψηεο πνπ 
νξίδνληαη σο κέιε ή πξφεδξνη ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην πνπξγείν 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ, λα αλαηίζεληαη θαζήθνληα 
πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη λα θαζνξίδεηαη ε ακνηβή απηψλ απφ ηελ αλάιεςε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ ηζρχο ηεο δηάηαμεο απηήο αξρίδεη απφ ηελ 1ε 
Λνεκβξίνπ 1993". 

  11. Πηηο εθπνλνχκελεο εηδηθέο ρσξνηαμηθέο κειέηεο, κειέηεο γεληθψλ 
πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ, επέθηαζεο θαη αλαζεψξεζεο νηθηζκψλ πιεζπζκνχ άλσ 
ησλ 2.000 θαηνίθσλ θαη πνιενδφκεζεο θαη επέθηαζεο ζρεδίσλ νηθηζκψλ 
πιεζπζκνχ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, πνπ ε πξνθήξπμε γηα ηελ αλάζεζή ηνπο 
είρε γίλεη πξίλ απφ ηηο 2.11.1989 γηα ηηο ηξείο πξψηεο θαηεγνξίεο 
κειεηψλ θαη πξηλ απφ ηηο 20-11-1989 γηα ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία θαη 
εηδηθφηεξα γηα ηηο πνζφηεηεο εξγαζηψλ πνπ δελ είραλ παξαιεθζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο κέρξη ηηο παξαπάλσ εκεξνκελίεο, ν ππνινγηζκφο ησλ 
ακνηβψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ππ' αξηζκ. 71943/6056/2.11.1989, 
71936/9767/2.11.1989, 71937/9768/2.11.1989 θαη 79003/10389/20.11.1989 
απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, 
ησλ νπνίσλ ηα θείκελα έρνπλ σο εμήο: 
 

    
 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ.              Αζήλα 2-11-1989 
                                Αξηζ. Ξξση.: νηθ. 71943/6056 
 
                            ΑΞΝΦΑΠΖ 

 
  ΘΔΚΑ: Δθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή ι ζηηο ακνηβέο Δηδηθψλ Σσξνηαμηθψλ 
Κειεηψλ (ΔΣΚ). 
 
  Δρνληαο ππφςε: 
  1. Ρν λ. 1558/1985 "Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά φξγαλα" ΦΔΘ 137 Α'. 
  2. Ρελ Απφθαζε πνπξγνχ ΞΔΣΥΓΔ πεξί έγθξηζεο πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ 

εθπφλεζε ΔΣΚ κε αξηζκφ 62592/2980/10-9-86. 
  3. Ρελ Απφθαζε Αλαπιεξσηή πνπξγνχ ΞΔΣΥΓΔ "πεξί παξεθθιίζεσλ απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 716/77 γηα ηελ αλάζεζε ΔΣΚ" κε αξηζκφ 
76182/4702/15-12-87. 
  4. Ρελ γλσκνδφηεζε ηνπ ΘΠΣΝΞ κε αξηζκφ Ππλ, 34 Ξξ. 500 απφ 1-11-89, 
 

 
                         απνθαζίδνπκε 
 
  1. Πηηο εθπνλνχκελεο Δηδηθέο Σσξνηαμηθέο Κειέηεο θαζψο θαη ζε φζεο 
αλαηίζεληαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Απφθαζεο απηήο, ν 
ππνινγηζκφο ηεο ακνηβήο γίλεηαη κε εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή ι γηα ηηο 
εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη ζην εμήο λα παξαιεθζνχλ απφ ηηο πεξεζίεο. 

  Ν ζπληειεζηήο ι πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: ι=0,0015 (κ1+κ2), φπνπ 
ηα κεγέζε κ1 θαη κ2 αλαθέξνληαη ζηελ εθάζηνηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ 
νπνία ππνινγίδεηαη ην ι θαη εθθξάδνπλ: 
  κ1: ην εκεξνκίζζην ηνπ εξγνδφηε εηδηθεπκέλνπ ρσκαηνπξγνχ, 



  κ2. ην εκεξνκίζζην ηερλίηε. 

  Ρα παξαπάλσ εκεξνκίζζηα ιακβάλνληαη ρσξίο πξνζαχμεζε γηα εξγνδνηηθέο 
επηβαξχλζεηο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαπίζησζεο Ρηκψλ 
Γεκνζίσλ Δξγσλ (ΔΓΡΓΔ). 
  Ν ζπληειεζηήο ι ιακβάλεηαη πάληα κέρξη θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. 
Γειαδή, ε ακνηβή ηζνχηαη κε απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε 

πνιιαπιαζηαδφκελε κε ην ιφγν ι1:ι2 φπνπ νη ζπληειεζηέο ι1 θαη ι2 
αλαθέξνληαη ζηελ εθάζηνηε ρξνληθή πεξίνδν θαη εθθξάδνπλ: 
  ι1: ν ηζρχνλ ζπληειεζηήο ι ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο παξαιαβήο ησλ 
εξγαζηψλ, 
  ι2: ν ηζρχνλ ζπληειεζηήο ι θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Απφθαζεο απηήο. 
  2. Νη ακνηβέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πξνθαηαβνιψλ, αθαηξνχληαη απφ ηελ ηειηθά ππνινγηδφκελε σο άλσ ακνηβή. 
 
 
                    Ν ΞΝΟΓΝΠ ΞΔΣΥΓΔ 
                          Θ ΙΗΑΠΘΑΠ 

 
 

    ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
    ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ.              Αζήλα 2-11-1989 
                                    Αξηζ. πξση.νηθ. 71936/9767 
 
 
                                 ΑΞΝΦΑΠΖ 
    

  ΘΔΚΑ: Αλαπξνζαξκνγή ακνηβψλ Ξνιενδνκηθψλ Κειεηψλ Δπέθηαζεο 
Αλαζεψξεζεο 
 
  Δρνληαο ππφςε : 
  1. Ρν λ. 1558/1985, Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά Νξγαλα (ΦΔΘ 137 Α'). 
  2. Ρν λ. 1337/1983 "Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θ.ιπ. (ΦΔΘ 33 

Α) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 2 παξ. 6 θαη 6 παξ. 7. 
  3. Ρελ 19641/798/8-4-83 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΣΝΞ γηα έγθξηζε 
πξνδηαγξαθψλ Ξνιενδνκηθήο Κειέηεο Δπέθηαζεο θαη Αλαζεψξεζεο, φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 35563/2641/10-6-1983 Απφθαζε. 
  4. Ρελ 19654/829/10-6- 1983 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΣΝΞ γηα έγθξηζε 
Πχκβαζεο θαη Ρηκνινγίνπ Ξνιενδνκηθψλ Κειεηψλ.              
  5. Ρελ 38292/4566/28-5-1985 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΣΝΞ γηα έγθξηζε 

ηξνπνπνίεζεο Ξξνδηαγξαθψλ θαη Ρηκνινγίνπ Ξνιενδνκηθψλ Κειεηψλ. 
  6. Ρελ 39710/1184/24-6-1987 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΞΔΣΥΓΔ γηα έγθξηζε 
ηξνπνπνίεζεο Ξξνδηαγξαθψλ θαη Ρηκνινγίνπ Ξνιενδνκηθψλ Κειεηψλ. 
  7. Ρελ ππ' αξηζ. 487/31/1-11-89 γλσκνδφηεζε ηνπ ΘΠΣΝΞ, 
   
 
                          απνθαζίδνπκε, 

 
  1. Πηηο εθπνλνχκελεο Ξνιενδνκηθέο Κειέηεο Δπέθηαζεο Αλαζεψξεζεο θαη 

γηα ηηο πνζφηεηεο εξγαζηψλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε παξαιεθζεί απφ ηηο 
αξκφδηεο πεξεζίεο, θαζψο θαη ζε φζεο αλαηίζεληαη απφ ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο ηεο παξνχζεο θαη ζην εμήο: Ν ππνινγηζκφο ησλ ακνηβψλ γίλεηαη κε 
εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή ι, κε αθεηεξία ηηο ηηκέο ηηκνινγίνπ ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηνπ 1987. 
  Ν ζπληειεζηήο ι πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν: ι=0,0015(κ1+κ2), 
φπνπ ηα κεγέζε κ1 θαη κ2 αλαθέξνληαη ζηελ εθάζηνηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά 
ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην ι θαη εθθξάδνπλ: 
  κ1: ην εκεξνκίζζην ηνπ εξγάηε εηδηθεπκέλνπ ρσκαηνπξγνχ. 
  κ2: ην εκεξνκίζζην ηνπ ηερλίηε. 
  Ρα παξαπάλσ εκεξνκίζζηα ιακβάλνληαη ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνζαχμεζε γηα 

εξγνδνηηθέο επηβαξχλζεηο φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή 
Δπηηξνπή Γηαπίζησζεο Ρηκψλ Γεκνζίσλ Δξγσλ. 
  Ν ζπληειεζηήο ι ιακβάλεηαη πάληνηε κέρξη θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ 
ςεθίν. 



  Ζηνη, ε ακνηβή ηζνχηαη κε απηή ηνπ 1987 (φπσο θαζνξίδεηαη κε ηελ 

397/10/4184/87 Απφθαζε) πνιιαπιαζηαδφκελε κε ην ιφγν ι1:ι2, φπνπ ι2 ν 
ζπληειεζηήο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 1987 θαη ι1 ν εθάζηνηε ηζρχσλ ηε 
ρξνληθή ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ, φπσο νξίδεηαη ζηε ζχκβαζε. 
  2. Πε πεξίπησζε πξνθαηαβνιψλ ή ελδηακέζσλ πιεξσκψλ ζα αθαηξνχληαη απφ 
ηελ ηειηθή ππνινγηδφκελε σο άλσ ακνηβή ηα πνζά ηα νπνία έρνπλ ήδε 

θαηαβιεζεί. 
 
                  Ν ΞΝΟΓΝΠ ΞΔ.ΣΥ Γ Δ 
                        Θ ΙΗΑΠΘΑΠ 
 
   "ΔΙΙΖΛΗΘΖ  ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

   ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ.              Αζγλα, 2-11-1989 
                                 Αξηζκ. πξση.νηθ. 71937/9768 
 
                             ΑΞΝΦΑΠΖ 
 

  ΘΔΚΑ: Αλαπξνζαξκνγή ακνηβψλ κειεηψλ Γεληθψλ Ξνιενδνκηθψλ Πρεδίσλ. 
 

  Δρνληαο ππφςε : 
  1. Ρν λ. 1558/1985 "Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά Νξγαλα (ΦΔΘ 137 Α'). 
  2. Ρν λ. 1337/1983 "Δπέθηαζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θ.ιπ." (ΦΔΘ 33 
Α') θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 2 παξ. 6 θαη 6 παξ. 7. 
  3. Ρελ 15632/1337/30-3-1983 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΣΝΞ γηα έγθξηζε 
πξνδηαγξαθψλ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 
απνθάζεηο 50232/3897/4-8-1983 θαη 35564/2612/10-6-1983 ηνπ πνπξγνχ 

ΣΝΞ. 
  4. Ρελ 39710/4184/24-6-1987 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. γηα 
έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Ξξνδηαγξαθψλ θαη Ρηκνινγίνπ Ξνιενδνκηθψλ Κειεηψλ 
θαη κειεηψλ Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ Πρεδίνπ. 
  5. Ρελ ππ' αξηζκ. 487/34/1-11-1989 γλσκνδφηεζε ΘΠΣΝΞ. 
 

                          απνθαζίδνπκε 
 
  Νξίδεηαη ηηκνιφγην γηα ηηο κειέηεο Γεληθψλ Ξνιενδνκηθψλ Πρεδίσλ σο 
εμήο: 
  γηα πφιεηο απφ 2.001 έσο 10.000 θαηνίθνπο 6.000.000,0 δξρ. 
  γηα πφιεηο απφ 10.001 έσο 20.000 θαηνίθνπο 9.000.000,0 δξρ. 
  - γηα πφιεηο απφ 20.001 έσο 40.000 θαηνίθνπο 11.000.000,0 δξρ. 

  - γηα πφιεηο απφ 40.001 έσο 120.000 θαηνίθνπο 21.000.000,0 δξρ. 
  2. Πηηο εθπνλνχκελεο κειέηεο Γεληθψλ Ξνιενδνκηθψλ Πρεδίσλ θαη γηα ηηο 
πνζφηεηεο εξγαζηψλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε παξαιεθζεί απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο, θαζψο θαη ζε φζεο αλαηίζεληαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
παξνχζεο θαη ζην εμήο, ν ππνινγηζκφο ησλ ακνηβψλ γίλεηαη κε εθαξκνγή 
ηνπ ζπληειεζηή ι, κε αθεηεξία ηηο ηηκέο ηνπ β' εμακήλνπ ηνπ 1989. 
  Ν ζπληειεζηήο ι πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν: ι=0,0015(κ1+κ2), 

φπνπ ηα κεγέζε κ1 θαη κ2 αλαθέξνληαη ζηελ εθάζηνηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά 
ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην ι θαη εθθξάδνπλ: 

  κ1: ην εκεξνκίζζην ηνπ εξγάηε εηδηθεπκέλνπ ρσκαηνπξγνχ, 
  κ2: ην εκεξνκίζζην ηνπ ηερλίηε. 
  Ρα παξαπάλσ εκεξνκίζζηα ιακβάλνληαη ρψξεο νπνηαδήπνηε πξνζαχμεζε γηα 
εξγνδνηηθέο επηβαξχλζεηο φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαπίζησζεο Ρηκψλ Γεκνζίσλ Δξγσλ. 
  Ν ζπληειεζηήο ι ιακβάλεηαη πάληνηε κέρξη θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ 
ςεθίν. Ζηνη ε ακνηβή ζα ηζνχηαη κε απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 
ηεο παξνχζεο πνιιαπιαζηαδφκελε κε ην ιφγν ι1:ι2, φπνπ ι2 ν ζπληειεζηήο 
δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 1989 γηα ηηο εθπνλνχκελεο κειέηεο ή ηεο 
εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο γηα ηηο λέεο θαη ι1 ν εθάζηνηε 
ηζρχσλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ, φπσο νξίδεηαη ζηε 

ζχκβαζε. 
  2. Πε πεξίπησζε πξνθαηαβνιψλ ή ελδηακέζσλ πιεξσκψλ ζα αθαηξνχληαη απφ 
ηελ ηειηθή ππνινγηδφκελε ψο άλσ ακνηβή ηα πνζά ηα νπνία έρνπλ ήδε 
θαηαβιεζεί. 



 

                   Ν ΞΝΟΓΝΠ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. 
                         Θ. ΙΗΑΠΘΑΠ 
 
 ΔΙΙΖΛΗΘΖ  ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
 ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ.              Αζήλα, 20-11-1989 

                                        Αξηζ. πξση.: 79003/10389 
 
 
                              ΑΞΝΦΑΠΖ 
 
  ΘΔΚΑ: "Ρξνπνπνίεζε ακνηβψλ κειεηψλ πνιενδφκεζεο θαη επέθηαζεο ζρεδίνπ 

νηθηζκψλ πιεζπζκνχ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ" 
 
  Δρνληαο ππφςε : 
  1. Ρν λ. 1558/1985 "Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά Νξγαλα (ΦΔΘ 137 Α')      
  2. Ρν π.δ. 24-4-1985 "Ρξφπνο θαζνξηζκνχ νξίσλ νηθηζκψλ ηεο Σψξαο 

κέρξη 2.000 θαηνίθνπο, θαηεγνξίεο απηψλ θαη θαζνξηζκφο φξσλ θαη 
πεξηνξηζκψλ δφκεζήο ηνπο" φπσο ηζρχεη (ΦΔΘ 181/Γ/85, 133/Γ/87, 

273/Γ/89). 
  3 Ρν π.δ. 20-8-1985 "Ξνιενδφκεζε θαη επέθηαζε νηθηζκψλ ηεο Σψξαο 
κέρξη 2.000 θαηνίθνπο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ απφ 24-4-85 π.δ/γκαηνο" φπσο 
ηζρχεη (ΦΔΘ 414/Γ/85,  ΦΔΘ 133/Γ/87). 
  4. Ρελ Γ.44468/4377/5-6-1986 Απφθαζε πνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. γηα ηελ 
έγθξηζε πξνδηαγξαθψλ κειεηψλ πνιενδφκεζεο θαη επέθηαζεο νηθηζκψλ 
πιεζπζκνχ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ. 

  5. Ρελ Γ. 44469/4378/5-6-1986 Απφθαζε πνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. γηα ηελ 
έγθξηζε ζχκβαζεο κειεηψλ πνιενδφκεζεο θαη επέθηαζεο ζρεδίνπ νηθηζκψλ 
πιεζπζκνχ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ. 
  6. Ρελ Γ. 57081/6086/1-8-1986 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. γηα ηελ 
έγθξηζε ηηκνινγίνπ ακνηβήο κειεηψλ πνιενδφκεζεο θαη επέθηαζεο νηθηζκψλ 
πιεζπζκνχ κέρξη 2.000 θαηνίθσλ. 

  7. Ρελ 87706/224/23-12-86 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ γηα 
ηξνπνπνίεζε ηνπ ηηκνινγίνπ ακνηβήο κειεηψλ πνιενδφκεζεο θαη επέθηαζεο 
νηθηζκψλ πιεζπζκνχ κέρξη 2.000 θαηνίθσλ, 
 
 
                            απνθαζίδνπκε, 
 

  1. Πηηο εθπνλνχκελεο κειέηεο πνιενδφκεζεο θαη επέθηαζεο νηθηζκψλ 
πιεζπζκνχ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ θαη γηα ηηο πνζφηεηεο εξγαζηψλ πνπ 
δελ έρνπλ αθφκε παξαιεθζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ζε 
φζεο κειέηεο αλαηίζεληαη απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο θαη 
ζην εμήο, ν ππνινγηζκφο ησλ ακνηβψλ γίλεηαη κε εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή 
ι κε αθεηεξία ηηο ηηκέο ηηκνινγίνπ ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ 1986. 
  Ν ζπληειεζηήο ι πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ ηχπν: ι=0,0015 (κ1+κ2), 

φπνπ ηα κεγέζε κ1 θαη κ2 αλαθέξνληαη ζηελ εθάζηνηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά 
ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην ι θαη εθθξάδνπλ: 

  κ1: ην εκεξνκίζζην ηνπ εξγάηε εηδηθεπκέλνπ ρσκαηνπξγνχ 
  κ2: ην εκεξνκίζζην ηνπ ηερλίηε 
  Ρα παξαπάλσ εκεξνκίζζηα ιακβάλνληαη ρσξίο νπνηαδήπνηε πξνζαχμεζε γηα 
εξγνδνηηθέο επηβαξχλζεηο, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή 

Δπηηξνπή Γηαπίζησζεο Γηαθπκάλζεσλ Ρηκψλ Γεκνζίσλ Δξγσλ. Ν ζπληειεζηήο ι 
ιακβάλεηαη πάληνηε κέρξη θαη ην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν. 
  Ζηνη ε ακνηβή είλαη ίζε κε απηή ηνπ 1986 φπσο θαζνξίδεηαη κε ηελ 
57081/6086/86 Απφθαζε) πνιιαπιαζηαδφκελε κε ην ιφγν ι1:ι2, φπνπ ι2 ν 
ζπληειεζηήο ηνπ δεχηεξνπ εμακήλνπ ηνπ 1986 θαη ι1 ν εθάζηνηε ηζρχσλ ηε 
ρξνληθή ζηηγκή ηεο παξαιαβήο ησλ εξγαζηψλ, φπσο νξίηδεηαη ζηε ζχκβαζε. 
  2. Πε πεξίπησζε πξνθαηαβνιψλ ε ελδηακέζσλ πιεξσκψλ ζα αθαηξνχληαη απφ 

ηελ ηειηθή ππνινγηδφκελε σο άλσ ακνηβή ηα πνζά ηα νπνία έρνπλ ήδε 
θαηαβιεζεί. 
 
                 Ν ΞΝΟΓΝΠ ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ 



 

                       Θ. ΙΗΑΠΘΑΠ' 
 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βιέπε ην άξζξν 48 ηνπ θσδηθνπνηεηηθνχ δηαηάγκαηνο 
              απφ 14.7.99 ΦΔΘ Γ 580/27.7.99. 

                  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 
 
 
                  

                         'Αξζξν 7 
 

  Απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη νη εμήο 
δηαηάμεηο: 
  α) ην άξζξν 43 ηνπ λ. 2145/1993 (ΦΔΘ 88 Α') θαη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ 
άξζξνπ 42 ηνπ λ. 1337/1983, φπσο ηζρχεη, 
  β) ην απφ 27.8.1993 π.δ. (ΦΔΘ 1018 Α') θαη 
  γ) ηα άξζξα 1-3 ηνπ απφ 16/30.8.1985 π.δ/ηνο (ΦΔΘ 416 Γ'). 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

 
 
 
                        'Αξζξν 8 
 
  Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, 

  Ξαξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Θπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο λφκνπ ηνπ Θξάηνπο. 
 
              Αζήλα, 30 Πεπηεκβξίνπ 1994 
 
              Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 
 

              ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Γ, ΘΑΟΑΚΑΛΙΖΠ 
 

                        ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 
 
  ΞΟΝΔΓΟΗΑΠ ΡΖΠ ΘΒΔΟΛΖΠΖΠ                  ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ 
       Α. ΞΔΞΝΛΖΠ                        Θ. ΠΘΑΛΓΑΙΗΓΖΠ 

 
     ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ                     ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 
     Γ. ΞΑΞΑΛΡΥΛΗΝ                       Α. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ 
 
          ΓΔΥΟΓΗΑΠ                          ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ 
       Γ, ΚΥΟΑΗΡΖΠ                          Γ. ΘΝΒΔΙΑΘΖΠ 
 

         ΡΝΟΗΠΚΝ                      ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΛΑΡΗΙΗΑΠ 
        Γ. ΙΗΒΑΛΝΠ                        Γ. ΘΑΡΠΗΦΑΟΑΠ 
 
        ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΡΑΜΖΠ                ΞΔΟΗΘΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΣΥΟΝΡΑΗπβ 



                                      ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ 

  
         ΠΡ.-ΑΓΓ. ΞΑΞΑΘΔΚΔΙΖΠ         Θ. ΙΑΙΗΥΡΖΠ 
  
    ΑΛΑΞΙΖΟΥΡΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ,         ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
 

    ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚ. ΔΟΓΥΛ              ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 
 
        Θ. ΓΔΗΡΝΛΑΠ                        Θ. ΠΖΚΗΡΖΠ 
 
                ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 
                       Α. ΡΠΝΟΑΠ 

 
  ζεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Κεγάιε Πθξαγίδα ηνπ Θξάηνπο 
 
               Αζήλα, 3 Νθησβξίνπ 1994 
 

               Ν ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ ΞΝΟΓΝΠ 
                     Γ. ΘΝΒΔΙΑΘΖΠ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Λ 3010/2002 / Α-91 Δναπμόνιζη Λ.1650/86 (πποζηαζία πεπιβ/ηορ),ςδαηοπέμαηα κλπ  

  

   
 
 
   ΦΔΘ Α' 91/25.4.2002 ΛΝΚΝΠ Ξ' ΑΟΗΘ. 3010 Δλαξκφληζε 
   ηνπ Λ. 1650/1986 κε ηηο Νδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 
   96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο 
   ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο.          
 

 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 

 
 
 
      
 
 

                            Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
 
                     ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 
 
  Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 

 
                             Αξζξν 1 

 
  Ρν άξζξν 3 ηνπ Λ. 1650/1986 (ΦΔΘ 160 Α') αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
                             "Αξζξν 3 
                Θαηεγνξίεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ     
 
  1. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Δξγσλ, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
λφκνπ απηνχ, ηα δεκφζηα ή ηδησηηθά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο 
θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, θαη θάζε θαηεγνξία κπνξεί λα 
θαηαηάζζεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο, θαζψο θαη ζε νκάδεο θνηλέο γηα φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Θξηηήξηα γηα 
ηελ θαηάηαμε απηή είλαη: α) ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, β) ην είδνο θαη ε πνζφηεηα ησλ ξχπσλ πνπ εθπέκπνληαη, 

θαζψο θαη θάζε άιιε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ, γ) ε δπλαηφηεηα λα 
πξνιεθζεί ε παξαγσγή ξχπσλ απφ ηελ εθαξκνδφκελε παξαγσγηθή δηαδηθαζία 
θαη δ) ν θίλδπλνο ζνβαξνχ αηπρήκαηνο θαη ε αλάγθε επηβνιήο πεξηνξηζκψλ 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
  Δάλ έλα έξγν ή δξαζηεξηφηεηα δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε 

θαη ε αδεηνδνηνχζα αξρή ζεσξεί φηη ιφγσ ησλ επηπηψζεψλ ηνπ ζην 
πεξηβάιινλ ζα έπξεπε λα θαηαηαγεί ζηελ πξψηε (Α) ή δεχηεξε (Β) 
θαηεγνξία, δηαβηβάδεη ηελ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζην πνπξγείν 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ 
γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα ηεξεζεί ε δηαδηθαζία 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην λφκν απηφλ γηα ηελ πξψηε (Α) ή δεχηεξε (Β) 
θαηεγνξία. Πε θαηαθαηηθή πεξίπησζε ην ελ ιφγσ έξγν ή δξαζηεξηφηεηα 

θαηαηάζζεηαη πξνζσξηλά ζηελ θαηεγνξία πξψηε (Α) ή δεχηεξε (Β) κε α 
πφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, 



Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη 

(20) εκεξψλ απφ ηελ πεξηέιεπζε ηνπ αηηήκαηνο ζην πνπξγείν. Γηα ην έξγν 
ή ηε δξαζηεξηφηεηα απηή, ην αξκφδην φξγαλν δελ εθδίδεη ηελ πξνβιεπφκελε 
απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απφθαζε έθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξηλ 
ζπκπιεξσζεί ε θαλνληζηηθή απφθαζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ γηα ηελ θαηάηαμε 
ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 
  2. Ζ πξψηε (Α) θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ ιφγσ ηεο θχζεο, ηνπ κεγέζνπο ή ηεο έθηαζήο ηνπο είλαη πηζαλφ λα 
πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Πηα έξγα θαη ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο επηβάιινληαη θαηά πεξίπησζε, κε ηελ 
έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην επφκελν άξζξν, εθηφο 

απφ ηνπο γεληθνχο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, εηδηθνί φξνη θαη 
πεξηνξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
  Ζ δεχηεξε (Β) θαηεγνξία πεξηιακβάλεη έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηα 
νπνία, ρσξίο λα πξνθαινχλ ζνβαξέο επηπηψζεηο, πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε γεληθέο πξνδηαγξαθέο, φξνπο θαη 
πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη απφ θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

 
  Ζ ηξίηε (Γ) θαηεγνξία πεξηιακβάλεη έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
πξνθαινχλ κηθξέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 
 
  3. Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ηδηαίηεξα ην πεξηβάιινλ, ε θαηάηαμε 
ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη θαηά πεξηνρή ή 
αλάινγα κε ηνλ θπζηθφ απνδέθηε ησλ ξχπσλ θαη νριήζεσλ, αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε θαη ηα εγθεθξηκέλα ρσξνηαμηθά ή ξπζκηζηηθά ζρέδηα, ηα πξνγξάκκαηα 
θαη ηα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα ή νη ζεζκνζεηεκέλεο δψλεο ρξήζεσλ γεο 
ή άιιεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 
 
  4. Κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 

Δξγσλ θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη αληηζηνηρία ηεο θαηάηαμεο ζε 
θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ κε ηε δηάθξηζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πνιενδνκηθέο 
δηαηάμεηο ζε έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο. 
Κε ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, ε θαηάηαμε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
έξγσλ ζε πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο φριεζεο." 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

 
 

 
                             Αξζξν 2 
        Ρν άξζξν 4 ηνπ Λ. 1650/1986 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 

                             "Αξζξν 4 
                    Δγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ      
 
  1.α. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ή ηε 
κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, ηα νπνία έρνπλ θαηαηαγεί ζηηο θαηεγνξίεο 
πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, απαηηείηαη ε έγθξηζε φξσλ γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δγθξηζε φξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απαηηείηαη επίζεο γηα ηελ επέθηαζε, ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαη 
ηνλ εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ, πνπ έρνπλ 
θαηαηαγεί ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, εθφζνλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 



 

  β. Κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ε Γηνίθεζε επηβάιιεη 
πξνυπνζέζεηο, φξνπο, πεξηνξηζκνχο θαη δηαθνξνπνηήζεηο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηδίσο σο πξνο ηε ζέζε, 
ην κέγεζνο, ην είδνο, ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία θαη ηα γεληθά ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά. 

 
  γ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 
ηελ έθδνζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή 
ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

  δ. Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πξέπεη 
λα ηεξείηαη: 
 
  δα) ε δηαδηθαζία ηεο πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο παξ. 6α θαη 10α θαη ε δεκνζηνπνίεζε ηεο ζεηηθήο 
γλσκνδφηεζεο ή ηεο αξλεηηθήο απφθαζεο επί ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5. 
 
  δβ) ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη ε αμηνιφγεζε Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ ή Ξεξηβαιινληηθήο Δθζεζεο, θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαη ε 
δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 5. 

 
  2. Γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα έξγα θαη 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο απαηηείηαη ππνβνιή Κειέηεο 
Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. 
 
  Ζ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ 
πνπξγνχ. Υο ζπλαξκφδηνο ζεσξείηαη ν αξκφδηνο πνπξγφο γηα ην έξγν ή ηε 
δξαζηεξηφηεηα. Δάλ απφ ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα επέξρνληαη επηπηψζεηο 
ζε αξραηφηεηεο η' ζε δαζηθέο εθηάζεηο ή ζε γεσξγηθή γε πςειήο 
παξαγσγηθφηεηαο ή ζηελ παξάθηηα ή ηε ζαιάζζηα δψλε ή ζε πεξίπησζε πνπ 
ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε κνλάδαο επεμεξγαζίαο 
αζηηθψλ ιπκάησλ ή ζηε δεκηνπξγία ρψξνπ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ, ηφηε ε απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γίλεηαη 
αληίζηνηρα θαη απφ ηνλ πνπξγφ Ξνιηηηζκνχ ή Γεσξγίαο ή Δκπνξηθήο 
Λαπηηιίαο ή γείαο θαη Ξξφλνηαο. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε 
ζπλαξκφδηνπ γηα ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα πνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη 
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, επηηξέπεηαη ε αξκνδηφηεηα έθδνζεο 
απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα νξηζκέλα έξγα ή 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο λα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ Γεληθφ 
Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο. 

 
  Γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γλσκνδνηνχλ: α) 
θαηά πεξίπησζε νη Νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2508/1997 (ΦΔΘ 124 Α'), ηνπ Λ. 1515/1985 (ΦΔΘ 18 Α') 

θαη ηνπ Λ. 1561/1985 (ΦΔΘ 148 Α') θαη β) ην νηθείν Λνκαξρηαθφ 
Ππκβνχιην. 
 
  3. Γηα ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο, 
απαηηείηαη ε ππνβνιή είηε πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο, κε ηελ νπνία 
ηεθκεξηψλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο, είηε πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη 

αμηνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο πεξ. Α' ηεο 
παξ. 10. Ζ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηα έξγα θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Λνκάξρε, 
εθφζνλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ θαλνληζηηθή απφθαζε πνπ 



εθδίδεηαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 10α ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξ. 5 

θαη 6β. Κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο, πνπ δεκνζηεχεηαη 
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, είλαη δπλαηφλ ε αξκνδηφηεηα έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα νξηζκέλα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο 
απηήο λα κεηαβηβάδεηαη ζηνλ νηθείν δήκν, εθφζνλ απηφο δηαζέηεη 
πεξηβαιινληηθή ππεξεζία. 

 
  Γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζηα έξγα θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 
πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ θαλνληζηηθή απφθαζε ηεο παξ. 10α γλσκνδνηνχλ νη 
Νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζπζηαζεί, θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 
2508/1997 ή ηνπ Λ. 1515/1985 ή ηνπ Λ. 1561/1985, κέζα ζε πξνζεζκία 
είθνζη (20) εκεξψλ. 

 
  4. Γηα ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ηξίηεο (ε θαηεγνξίαο 
απαηηείηαη ε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε ζπκκφξθσζε κε 
ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ έγθξηζε 
ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ πξνέδξνπ 

θνηλφηεηαο. Δθφζνλ πξηλ απφ ηελ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 
θξίλνληαη πηζαλνί ή δηαπηζηψλνληαη κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θίλδπλνη θαη νριήζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξία απηή, ν δήκαξρνο ή ν 
πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο παξαπέκπεη ην ζέκα ζηνλ νηθείν λνκάξρε θαη γηα 
ηελ έθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απαηηείηαη ε ππνβνιή θαη αμηνιφγεζε 
πεξηβαιινληηθήο έθζεζεο. 
 
  5. Θαη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4: α) γηα έξγα 

ή δξαζηεξηφηεηεο ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θεληξηθέο ππεξεζίεο 
πνπξγείσλ, ε έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγνληαη, ρνξεγείηαη κε θνηλή απφ θαζε ησλ 
πνπξγψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη β) γηα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο ηα νπνία 
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ππεξεζίεο ηεο Ξεξηθέξεηαο, εθφζνλ ππάγνληαη ζηε 
δεχηεξε (Β) ή ηελ ηξίηε (Γ) θαηεγνξία, ε έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 
  6.α. Γηα λέα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ή ηε κεηεγθαηάζηαζε, ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ, ηεο πξψηεο (Α) 
θαηεγνξίαο, εθφζνλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε 
ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, απαηηείηαη καδί κε ηελ αίηεζε θαη ε 
ππνβνιή Ξξνκειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Δπί ηεο Ξξνκειέηεο απηήο 

ε αξκφδηα γηα έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αξρή πξνβαίλεη ζε 
πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πξφηαζεο πνπ 
ζπλίζηαηαη ζε γλσκνδφηεζε σο πξνο ηε ζέζε, ην κέγεζνο, ην είδνο, ηελ 
εθαξκνδφκελε ηερλνινγία, ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηε ρξήζε ησλ 
θπζηθψλ πφξσλ, ηε ζπζζσξεπηηθή δξάζε κε άιια έξγα, ηελ παξαγσγή 
απνβιήησλ, ηε ξχπαλζε θαη ηηο νριήζεηο, θαζψο θαη ηνλ θίλδπλν 
αηπρεκάησλ ηδίσο απφ ηε ρξήζε νπζηψλ ή ηερλνινγίαο. 

 
  β. Γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε 

ιακβάλνληαη ππφςε: 
 
  αα) Νη γεληθέο θαη εηδηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο, 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ εγθεθξηκέλα ρσξνηαμηθά, ξπζκηζηηθά θαη πνιενδνκηθά 

ζρέδηα ή άιια ζρέδηα ρξήζεσλ γεο. 
 
  ββ) Ζ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ηεο πεξηνρήο, πνπ ελδέρεηαη λα ζηγεί 
απφ ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα. 
 
  γγ) Ρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελδερφκελσλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 
επηπηψζεσλ, φπσο ην κέγεζνο, ε πνιππινθφηεηα, ε έληαζε θαη ε έθηαζή 

ηνπο, ν δηαζπλνξηαθφο ραξαθηήξαο ηνπο, ε δηάξθεηα, ε ζπρλφηεηα θαη ε 
αλαζηξεςηκφηεηά ηνπο. 
 
  δδ) Ρα νθέιε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηε 



δεκφζηα πγεία θαη ε εμππεξέηεζε άιισλ ιφγσλ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 

 
  εε) Νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ζε 
κία επξχηεξε πεξηνρή απφ εθείλε πνπ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην έξγν ή ηε 
δξαζηεξηφηεηα. 
 

  γ. Κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 
πξφηαζεο: 
 
  αα) είηε θαιείηαη ν ελδηαθεξφκελνο ηδηψηεο ή αξκφδηνο θνξέαο λα 
ππνβάιεη Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Κ.Ξ.Δ.) γηα Δγθξηζε 
Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ, ψζηε λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 1 

θαη 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Πηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα απαηηεζνχλ 
πξφζζεηα ζηνηρεία θαη ηεθκεξηψζεηο γηα επί κέξνπο πεξηβαιινληηθά κέζα ή 
παξακέηξνπο. 
 
  ββ) είηε ηνπ γλσζηνπνηείηαη φηη δελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο φπσο πξνηάζεθε. 
 

  δ. Ξξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε απαηηείηαη θαη γηα ηα έξγα 
θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο πνπ θαζνξίδνληαη κε 
ηελ θνηλή απφθαζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε Α' ηεο παξαγξάθνπ 10. 
 
  ε. Ζ Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα εγθξίλεη πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, 
κπνξεί, θαηά ην ζηάδην ηεο πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη 
αμηνιφγεζεο νπνηαζδήπνηε πξφηαζεο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο, λα απαηηήζεη 

ηελ ππνβνιή πεξηβαιινληηθήο κειέηεο αλψηεξεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο 
θαη λα ππαγάγεη ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αλψηεξεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο απφ απηήλ πνπ 
ππάγεηαη ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα, αλ εθηηκάηαη φηη ζα πξνθχςνπλ 
ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. 
Αξκφδηα πξνο ηνχην είλαη ε αξρή πνπ αμηνινγεί ηελ Ξξνκειέηε 

Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη γλσκνδνηεί ζρεηηθά. 
 
  ζη. Ξξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε δελ 
απαηηείηαη ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο βηνκεραληθέο πεξηνρέο θαη δψλεο, ζηηο 
βηνηερληθέο πεξηνρέο θαη πάξθα, ζηηο λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο πεξηνρέο, 
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία, ζηηο Ξεξηνρέο Νξγαλσκέλεο 
Αλάπηπμεο Ξαξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Ξ.Υ.Α.Ξ.) ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 

2742/1999 (ΦΔΘ 207 Α) θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρσξνζέηεζε πξνβιέπεηαη 
απφ λφκν ή εγθεθξηκέλν ρσξνηαμηθφ ή πνιενδνκηθφ ή ξπζκηζηηθφ ζρέδην, 
ζηηο πεξηνρέο πνπ εληνπίδνληαη θνηηάζκαηα κεηαιιεπηηθψλ νξπθηψλ, 
βηνκεραληθψλ νξπθηψλ θαη καξκάξσλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. Α' ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 2837/2000 (ΦΔΘ 178 Α'), θαζψο θαη ζηηο 
κεηαιιεπηηθέο θαη ιαηνκηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
  7. Ζ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κπνξεί λα εθδίδεηαη γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ ίδηα απφθαζε, κεηά ηελ 
πάξνδν ηνπ νπνίνπ ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε ή αλαλέσζε. Πηελ πεξίπησζε 
απηή απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα λφκν, κφλνλ εθφζνλ επέξρνληαη 

νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 
 
  8. Αλ δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
ή αλ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί 
απφ ηε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ή απφ ηελ πεξηβαιινληηθή 
έθζεζε, ην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 
κπνξεί λα επηβάιιεη πξφζζεηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ή λα κεηαβάιιεη 

ηνπο αξρηθνχο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ππάγεηαη ην έξγν 
ή ε δξαζηεξηφηεηα. 
 
  9.α. Ζ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηα έξγα θαη ηηο 



δξαζηεξηφηεηεο πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ρνξεγείηαη κέζα ζε 

ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, εθφζνλ ν θαηαηεζείο 
θάθεινο ήηαλ πιήξεο θαη πεξηειάκβαλε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Ζ 
πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απφθαζε 
ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ ή ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο θαηά πεξίπησζε, αλ ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ή ηεο 

δπζρέξεηαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηθαηνινγείηαη ε παξάηαζε. 
 
  β. Ζ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηα έξγα θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεχηεξεο (Β) θαη ηεο ηξίηεο (Γ) θαηεγνξίαο 
ρνξεγείηαη κέζα ζε ζαξάληα (40) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, 
εθφζνλ ν θαηαηεζείο θάθεινο ήηαλ πιήξεο θαη πεξηειάκβαλε ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά. 
 
  γ. Αλ νη ππεξεζίεο ή θνξείο πνπ γλσκνδνηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ 
πεξηβαιινληηθνί φξνη, δελ απαληήζνπλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν ή πνπ ηάζζνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα 

ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε, ε έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 
κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη ρσξίο ηηο γλσκνδνηήζεηο απηέο, ακέζσο κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο. 
 
  10.α. Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Δξγσλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 
θαζνξίδνληαη: 
 
  αα) ηα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο δεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο γηα ηα 

νπνία απαηηείηαη πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε. 
 
  ββ) νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή 
πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε, φηαλ απαηηείηαη, ηα απαηηνχκελα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη αξκφδηεο αξρέο 
απνθαζίδνπλ εάλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 

επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηε βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε ή 
εθζπγρξνληζκφ ελφο έξγνπ ή κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 
ζέκα. 
 
  γγ) νη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ, ν ηχπνο ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ θαη ζηνηρείσλ, ε πξνζεζκία 
ππνβνιήο ηνπο θαη έθθξαζεο γλψκεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ, θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζέκα. 
 
  β. Κε θνηλέο απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Δξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη 
πξνδηαγξαθέο θαη ην πεξηερφκελν ησλ θάζε ηχπνπ Ξξνκειεηψλ 
Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Ξ.Ξ.Δ.), Κειεηψλ Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 
(Κ.Ξ.Δ.) θαη Ξεξηβαιινληηθήο Δθζεζεο γηα θάζε νκάδα έξγσλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ηηο ζπλνδεχνπλ, ην 
πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ κε βάζε ηνπο νπνίνπο νη αξκφδηεο αξρέο 

απνθαζίδνπλ εάλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο 
επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ, επέθηαζε, βειηίσζε, 
ηξνπνπνίεζε ή αλαλέσζε έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ν ζπλδπαζκφο 
ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο 

απφθαζεο κε ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο άιισλ αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3. 
 
  γ. Κε ηηο θνηλέο απνθάζεηο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ α' θαη β' κπνξεί 
λα παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε ζηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ησλ ίδησλ σο άλσ 
πνπξγείσλ, λα ξπζκίδνπλ κε θνηλή ηνπο απφθαζε, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, ιεπηνκεξεηαθά θαη ηερληθά δεηήκαηα. 

 
  δ. Κε απνθάζεηο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Δξγσλ θαζνξίδνληαη νη ακνηβέο γηα ηηο Ξξνκειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ 
Δπηπηψζεσλ θαη ηηο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ έξγσλ θαη 



δξαζηεξηνηήησλ. 

 
  ε. Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε, δεκνζηνπνίεζε ηεο Κ.Ξ.Δ. θαη 
ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
ηδησηηθνχ θαη θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαηαβάιινληαη 
αληαπνδνηηθά ηέιε ππέξ ηνπ Δηδηθνχ Ρακείνπ Δθαξκνγήο Οπζκηζηηθψλ θαη 

Ξνιενδνκηθψλ Πρεδίσλ (Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π.), αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη 
ππνθαηεγνξία πνπ θαηαηάρζεθε ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ ηχπν ηεο 
Κ.Ξ.Δ. πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζή ηνπ. Ρα αλσηέξσ 
ηέιε δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π. γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
απνζθνπνχλ ζηελ αλαβάζκηζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Κε απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, θαζνξίδνληαη ην χθνο, ε 
δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ αλσηέξσ ηειψλ, ν ηξφπνο απφδνζεο ηνπο ζην 
Δ.Ρ.Δ.Ο.Ξ.Π. θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 
 
  11. Νη απνθάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθδίδνληαη κέζα ζε έμη 

κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ." 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 

 
 
                             Αξζξν 3 
        Ρν άξζξν 5 ηνπ Λ. 1650/1986 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
                             "Αξζξν 5 

                Ξεξηερφκελν θαη δεκνζηφηεηα Κειεηψλ      
                   Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 
 
  1. Ζ Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ: 
 
  α) Ξεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε πιεξνθνξίεο γηα ην 
ρψξν εγθαηάζηαζεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ην κέγεζνο ηνπ. 

 
  β) Ξεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ελδέρεηαη λα ζηγνχλ 
ζεκαληηθά απφ ην πξνηεηλφκελν έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα. 
 
  γ) Δληνπηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 
 
  δ) Ξεξηγξαθή ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε, κείσζε ή απνθαηάζηαζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 
 

  ε) Πχλνςε ησλ θχξησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ππφδεημε ησλ θχξησλ 
ιφγσλ ηεο επηινγήο ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. 
 
  ζη) Απιή (κε ηερληθή) πεξίιεςε ηνπ ζπλφινπ ηεο κειέηεο. 

 
  δ) Πχληνκε αλαθνξά ησλ ελδερφκελσλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 
εθπφλεζε ηεο κειέηεο. 
 
  Νη πξνδηαγξαθέο θαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηεο Κειέηεο 
Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαζνξίδνληαη κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ 
εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 10β ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

 
  2. Ζ αξκφδηα αξρή πξηλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ μεθηλά ηε δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο κε ηε δηαβίβαζε ζην νηθείν 
Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην θαθέινπ κε ηε Κ.Ξ.Δ. θαη ηα απαηηνχκελα 



ζπλνδεπηηθά ηεο ζηνηρεία, θαζψο θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Γηνίθεζεο γηα 

ηελ πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε επί ηεο 
Ξξνκειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Ξ.Ξ.Δ.) πνπ ππνβιήζεθε, φπνπ 
απαηηείηαη. 
 
  Ρν Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην, πξηλ γλσκνδνηήζεη επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

θαθέινπ ηεο Κ.Ξ.Δ., ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 
θνξέσλ εθπξνζψπεζεο ηνπ ην θάθειν γηα λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο. 
 
  Ζ δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ 
θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Δξγσλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 

 
  Κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε κπνξεί λα θαζνξίδεηαη θαη άιιν φξγαλν ή 
ππεξεζία, ην νπνίν ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ θαη ησλ θνξέσλ 
εθπξνζψπεζεο ηνπ ην θάθειν γηα λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο. 
 

  3. Νη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, γηα 
έξγα πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηεγνξίαο, θαζψο θαη νη γλσκνδνηήζεηο ηεο 

Γηνίθεζεο γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε 
επί ησλ ππνβαιιφκελσλ Ξ.Ξ.Δ., δηαβηβάδνληαη ζην νηθείν ή ζηα νηθεία 
λνκαξρηαθά ζπκβνχιηα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα ελεκεξψζνπλ 
ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο θνξείο εθπξνζψπεζεο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ελεκέξσζεο 
ησλ πνιηηψλ θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ." 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 

 
 
                             Αξζξν 4 
 
  1. Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Λ. 1650/1986 αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: 
 

  "1. Πε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ πξνθαινχλ νπνηαδήπνηε ξχπαλζε ή 
άιιε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ή παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 
απηνχ ή ησλ θαη' εμνπζηνδφηεζε ηνπ εθδηδφκελσλ δηαηαγκάησλ ή ππνπξγηθψλ 
ή πεξηθεξεηαθψλ ή λνκαξρηαθψλ απνθάζεσλ, θαζψο θαη ζηνπο παξαβάηεο ησλ 
φξσλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 11 θαη 12 ησλ λφκσλ 1515/1985 (ΦΔΘ 18 Α') θαη 
1561/1985 (ΦΔΘ 148 Α'), αλεμάξηεηα απφ ηελ αζηηθή ή πνηληθή επζχλε, 

επηβάιιεηαη σο δηνηθεηηθή θχξσζε πξφζηηκν, απφ πελήληα (50) κέρξη 
πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ, χζηεξα απφ εηζήγεζε είηε ησλ θαηά 

ην άξζξν 6 ππεξεζηψλ είηε ησλ θαηά ην άξζξν 26 θιηκαθίσλ Διέγρνπ 
Ξνηφηεηαο Ξεξηβάιινληνο, αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο, ηε 
ζπρλφηεηα,ηελ ππνηξνπή,ην χθνο ππέξβαζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξίσλ 
εθπνκπψλ θαη ηελ παξαβίαζε ησλ πεξηβαιινληηθψ, φξσλ σο εμήο: 

 
  α. απφ ηνλ νηθείν Λνκάξρε, εθφζνλ ην πξφζηηκν πνπ πξνηείλεηαη 
αλέξρεηαη έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, 
 
  β. απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο, εθφζνλ ην πξφζηηκν πνπ 
πξνηείλεηαη θπκαίλεηαη απφ εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ έσο εθαηφλ 
πελήληα ρηιηάδεο (150.000) επξψ, 

 
  γ. απφ ηνλ πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, 
εθφζνλ ην πξφζηηκν πνπ πξνηείλεηαη ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ πελήληα 
ρηιηάδεο (150.000) επξψ." 



 

  2. Πην ηέινο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Λ. 1650/1986 πξνζηίζεηαη 
εδάθην σο εμήο: 
 
  "Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Δξγσλ θαη Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 

ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδνληαη ηα θαηψηαηα αλψηαηα φξηα 
ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα θαη ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν κε θξηηήξηα ηε κεηαβνιή ησλ νηθνλνκηθψλ ή 
πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ." 
 
  3. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Λ. 1650/1986 

(ΦΔΘ 160 Α') αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
  "6. Ξξνθεηκέλνπ γηα εγθαηαζηάζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 
πεξίπησζε ζη' ηνπ Λ. 743/1977 -φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 55/1998 
(ΦΔΘ 58 Α') -πνπ ξππαίλνπλ ηε ζάιαζζα, ε επηβνιή πξνζηίκνπ πνπ 

ππεξβαίλεη ηα αλψηαηα φξηα ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 1 θαηεγνξία β' πεξίπησζε 
ηνπ ίδηνπ παξαπάλσ λφκνπ φπσο απηά εθάζηνηε ηζρχνπλ θαη κέρξη εθαηφλ 

είθνζη ρηιηάδεο (120.000) επξψ γίλεηαη απφ ηνλ νηθείν Λνκάξρε." 
 
  4. Πην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Λ. 1650/1986, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 2242/1994 (ΦΔΘ 162 Α'/3.10.1994), 
κεηά ηε θξάζε "ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο" πξνζηίζεηαη ε 
θξάζε "Α' θαη Β' βαζκνχ". 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

 
 
 
                             Αξζξν 5 
                 Γηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο         
                    ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα        
 

  1. Νη παξάγξαθνη 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 880/1979 (ΦΔΘ 58 Α'), 
φπσο ε παξάγξαθνο 3 ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1γ ηνπ Λ. 
2052/1992 (ΦΔΘ 94 Α'), αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: 
 
  "1. Ρα πδαηνξέκαηα (κε πιεχζηκνη πνηακνί, ρείκαξξνη, ξέκαηα θαη 
ξπάθηα), πνπ βξίζθνληαη εληφο ή εθηφο ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ή εληφο 
νηθηζκψλ πνπ δελ έρνπλ ξπκνηνκηθφ ζρέδην, νξηνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

  Ζ νξηνζέηεζε ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ θαη επηθχξσζε ησλ πνιπγσληθψλ 
γξακκψλ εθαηέξσζελ ηεο βαζηάο γξακκήο ηνπ πδαηνξέκαηνο, νη νπνίεο 
πεξηβάιινπλ ηηο γξακκέο πιεκκχξαο, ηηο φρζεο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ θπζηθά 
ή ηερλεηά ζηνηρεία, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πδαηνξέκαηνο. 

 
  Ν θαηά ηα αλσηέξσ θαζνξηζκφο κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζε ηκήκαηα κφλν 
ησλ πδαηνξεκάησλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε ηερληθή έθζεζε ηεο επφκελεο 
παξαγξάθνπ ζπλνδεχεηαη απφ πδξνινγηθά, πδξαπιηθά θαη πεξηβαιινληηθά 
ζηνηρεία ή κειέηεο γηα ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ πδάηνο ξέκαηνο. 
 
  2. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ νξηνζέηεζε απαηηνχληαη: 

 
  Η. Νξηδνληηνγξαθηθφ θαη πςνκεηξηθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα απνηχπσζεο 
ηνπ πδαηνξέκαηνο ζε θαηάιιειε θιίκαθα θαη εμαξηψκελν απφ ην 
ηξηγσλνκεηξηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο πνπ ζπληάζζεηαη κε κέξηκλα: 



 

  α) ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ ή 
 
  β) ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο ή 
 
  γ) ηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή 

 
  δ) ηνπ νηθείνπ Ν.Ρ .Α. Α' Βαζκνχ ή 
 
  ε) άιινπ πξνζψπνπ πνπ αλαζέηεη ζε κεραληθφ ν νπνίνο έρεη δηθαίσκα γηα 
ηε ζχληαμε ηέηνηνπ δηαγξάκκαηνο. 
 

  Πηηο πεξηπηψζεηο δ' θαη ε' ηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ειέγρνληαη θαη 
ζεσξνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ ηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο 
Απηνδηνίθεζεο. 
 
  II. Ρερληθή Δθζεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ πδξνινγηθά, πδξαπιηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ή κειέηεο βάζεη ησλ νπνίσλ πξνηείλνληαη νη 
νξηνγξακκέο ηνπ πδαηνξέκαηνο ζην αλσηέξσ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα. 

 
  Ζ Ρερληθή Δθζεζε κε ηα ζπλνδεπηηθά ηεο ζηνηρεία ζπληάζζεηαη, 
ειέγρεηαη θαη ζεσξείηαη φπσο ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο παξαγξάθνπ 
(Η) απφ ηηο αληίζηνηρεο πεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ (Η). 
 
  3.α. Ν θαζνξηζκφο ησλ νξηνγξακκψλ γίλεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 
ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ απφ ηηο πεξεζίεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία 
παξέρεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή θαη 
ρσξίο ηε γλψκε απηή χζηεξα απφ πάξνδν άπξαθηεο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο. 
 
  β. Ζ επηθχξσζε ηνπ θαζνξηζκνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα ζπληάρζεθε κε κέξηκλα ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ. 
 
  Ζ απφθαζε απηή ζπλνδεχεηαη απφ ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ πξψηνπ 
εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ζε ζκίθξπλζε θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 
  Πηηο πεξηπηψζεηο έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο ζρεδίνπ ε επηθχξσζε κπνξεί λα 
γίλεηαη κε ηε δηνηθεηηθή πξάμε έγθξηζεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ." 
 
  2. Δξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζε πδαηνξέκαηα κπνξεί λα 
κειεηψληαη θαη λα εθηεινχληαη απφ ηνπο Ν.Ρ.Α. Α' θαη Β' βαζκνχ ή λα 
αλαηίζεληαη απφ απηνχο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα πδαηνξέκαηα βξίζθνληαη εμ νινθιήξνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ 
ηνπο νξίσλ θαη δελ απνηεινχλ θιάδν άιινπ πδαηνξέκαηνο, εθηφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ. Πε πεξίπησζε πνπ ην πδαηφξεκα εθηείλεηαη ζε 
δηνηθεηηθά φξηα πεξηζζφηεξσλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ηα σο άλσ 
αληηπιεκκπξηθά έξγα κπνξνχλ λα κειεηψληαη θαη λα εθηεινχληαη απφ ηηο 
αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

 
  Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 
αξκνδηφηεηα αλήθεη ζην πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Δξγσλ, ηα έξγα αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο κπνξεί λα κειεηψληαη θαη λα 
εθηεινχληαη θαη απφ ηηο νηθείεο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο χζηεξα απφ 
απφθαζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Δξγσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 4 ηνπ Λ. 

2576/1998 (ΦΔΘ 25 Α) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε απηή. Ζ έγθξηζε ησλ κειεηψλ απηψλ γίλεηαη κε 
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, 
εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ πξνεγνχκελε απφθαζή ηνπ. Ν έιεγρνο 



ηήξεζεο ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηα πδαηνξέκαηα ζηα δηνηθεηηθά φξηα 

θάζε λνκνχ αζθείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο 
Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ 
θαη άιισλ νξγάλσλ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 
 
  Κε απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο, πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο, κπνξεί ν παξαπάλσ έιεγρνο 
λα αλαηίζεηαη ζηνπο νηθείνπο Ν.Ρ.Α. Α' βαζκνχ, πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 
ηα θαζήθνληα απηά. 
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
 

 
 

                             Αξζξν 6 
                       Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο           
 
  1. Γηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ή ηελ έγθξηζε 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ εθθξεκνχλ κέρξη ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ 
απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 θαη ζηελ παξ. 10α ηνπ άξζξνπ 4 
ηνπ Λ. 1650/1986, φπσο αληηθαζίζηαληαη κε ηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη σο εμήο: 
 
  α) Γηαδηθαζίεο Ξξνέγθξηζεο Σσξνζέηεζεο: 
 
  Ζ Ξξνέγθξηζε Σσξνζέηεζεο ζπληζηά γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 
θαηά ηελ έλλνηα πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο ηνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξ. 6α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/1986, φπσο αληηθαζίζηαηαη κε ην 
άξζξν 2 ηνπ λφκνπ απηνχ. 
 
  β) Γηαδηθαζίεο Δγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ: 
 
  Ζ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 

1650/1986, φπσο ίζρπαλ πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηνλ παξφληα λφκν, 
κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 
1650/1986, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ απηνχ, νη 
νπνίεο εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. 
 
  2. Δθθξεκείο ππνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 
ζεσξνχληαη εθείλεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

θνξέα ή ηδηψηε αίηεζε, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαηηνχκελα ζχκθσλα κε 
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηθαηνινγεηηθά, ζηελ αξκφδηα θάζε θνξά ππεξεζία, 

είηε γηα πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο είηε γηα έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 
 
  3. Νπνπ ζην Λ. 1650/1986 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή άιιν 
λφκν αλαθέξεηαη ν φξνο "πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο" λνείηαη εθεμήο 

πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε. 
 
  4. Πηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαη' εμνπζηνδφηεζε ησλ 
άξζξσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ Λ. 1650/1986, φπσο αληηθαζίζηαληαη κε ηα άξζξα 1, 
2 θαη 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη κεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
παξφληνο λφκνπ ζπζηήκαηνο πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο ή έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζην πξνβιεπφκελν κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζχζηεκα πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο 
εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ή έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, ζην πξνβιεπφκελν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ 



ζχζηεκα πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ε 

έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ νξψλ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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  1. Πην κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ Δηδηθνχ Ρακείνπ Κνλίκσλ Νδνζηξσκάησλ 
Αζελψλ (Δ.Ρ.Κ.Ν.Α.) πνπ θαηαξγήζεθε κε ην Ξ.Γ. 98/2000 (ΦΔΘ 85 Α') κε 
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Λ. 1759/1988 (ΦEK 

50 Α'), θαζψο θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
επηινγή αζθαιηζηηθνχ θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο, παξέρεηαη πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε απφ ην Γεκφζην κε ηνπο απηνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 
ηζρχνπλ θάζε θνξά γηα ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηα κέιε 
ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 
 
  Ζ πξνυπεξεζία ησλ αλσηέξσ ζην Δ.Ρ.Κ.Ν.Α., θαζψο θαη ζε θάζε άιιν 
Λ.Ξ.Γ.Γ., αλαγλσξίδεηαη σο ηαθηηθνχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ γηα ηε ρνξήγεζε 
αλαξξσηηθψλ αδεηψλ θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαηά πεξίπησζε. 

 
  2. Ζ αλσηέξσ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε παξέρεηαη ζην πξνζσπηθφ ηεο παξ. 1 
θαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπ, θαζψο θαη ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπ. 
 
  3. Νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία ηνπ 
θνξέα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ 

θαηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
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  1. Νη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ Δ.Ρ.Κ.Ν.Α., νη νπνίνη απηνδίθαηα 

κεηαθέξζεθαλ ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζησλ Δξγσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.), πνπ 
ππάγνληαλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ξ.Γ. 98/2000 (ΦΔΘ 8 Α'/15.3.2000) ζην 

θαζεζηψο ηνπ Λ. 103/1975, εμαθνινπζνχλ, γηα ηε ιήςε εθάπαμ βνεζήκαηνο, 
λα ππάγνληαη ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζην ίδην θαζεζηψο 
θαη κεηά ηε κεηαθνξά ηνπο ζηε Γ.Γ.Γ.Δ., εθφζνλ επηιέμνπλ λα δηαηεξήζνπλ 
ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο πνπ είραλ αληί απηνχ πνπ απηνδίθαηα 

αζθαιίδνληαη. 
 
  Νη δηαηάμεηο ηνπ σο άλσ εδαθίνπ ηζρχνπλ θαη γηα ην πξνζσπηθφ πνπ 
απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία θαηά ην δηάζηεκα απφ 15.3.2000 κέρξη ηε 
δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ. 
 
  Νη ζρεηηθέο εηζθνξέο παξαθξαηνχληαη απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο ησλ 

απνδνρψλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ./.ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. θαη απνδίδνληαη σο 
έζνδν ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. Δζνδν ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ 
γηα ηνλ ίδην ζθνπφ απνηεινχλ θαη νη παξαθξαηεζείζεο θαη νθεηιφκελεο 
εηζθνξέο ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο ζην 



θαζεζηψο ηνπ Λ. 103/1975, νη εηζθνξέο πνπ παξαθξαηνχληαη απφ πξψελ 

κφληκνπο ππαιιήινπο ηνπ Δ.Ρ.Κ.Ν.Α., πνπ έρνπλ ήδε κεηαηαγεί ζε άιιεο 
ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη έρνπλ επηιέμεη θαηά ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία ην θαζεζηψο ηνπ Λ. 103/1975, θαζψο θαη ηπρφλ πιενλάζκαηα ηνπ 
νηθείνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ Λ. 103/1975. 
 

  Νη ελ ιφγσ ππάιιεινη, θαηά ηελ απνρψξεζε ηνπο απφ ηελ ππεξεζία, 
ιακβάλνπλ ην πξνβιεπφκελν βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 103/1975, φπσο 
απηέο εθάζηνηε ηζρχνπλ, εθάπαμ βνήζεκα ή επηζηξνθή εηζθνξψλ θαηά ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο πεξί επηζηξνθήο εηζθνξψλ δηαηάμεηο. 
 
  Κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ θαη Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, 
θαζνξίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ησλ 
παξαπάλσ παξνρψλ. 
 
  2. Νη ππάιιεινη πνπ απνρψξεζαλ απφ ην Δ.Ρ.Κ.Ν.Α. πξηλ απφ ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ιφγσ κεηάηαμεο θαη δελ δηθαηνχληαη ηελ επηζηξνθή ησλ 
εηζθνξψλ ηνπο θαζψο θαη νη ππάιιεινη πνπ δελ ζα επηιέμνπλ ην 

αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο πνπ είραλ πξηλ απφ ηε κεηαθνξά ηνπο ζηε 
Γ.Γ.Γ.Δ./.ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. ιακβάλνπλ ην βνήζεκα ηνπ Λ. 103/1975 θαηά ηε 
ζπληαμηνδφηεζή ηνπο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εθαξκφδνληαη νη γεληθέο 
δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη έρνπλ 
απνρσξήζεη απφ νπνηνδήπνηε Λ.Ξ.Γ.Γ., ρσξίο ηαπηφρξνλε ζπληαμηνδφηεζε. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
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  1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 2669/1998 (ΦΔΘ 283 Α'), γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ζηαζκψλ: i) ησλ γξακκψλ 2 θαη 3 ηνπ 
Κεηξφ θαη ησλ επεθηάζεψλ ηνπο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ή θαηαζθεπάδνληαη απφ 

ηελ ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ Α.Δ., ii) ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ 
Α.Δ. θαη iii) ησλ ινηπψλ εηαηξεηψλ παξνρήο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ 
(Δ.Φ.Π.Δ.) ηνπ Λ. 2669/1998, κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ θαη Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, χζηεξα 
απφ γλψκε ηνπ Ν.Α.Π.Α. θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Νξγαληζκνχ 
Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Αζήλαο (Ν.Ο.Π.Α.) θαη' εμαίξεζε απφ ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Λ. 1892/1990 (ΦΔΘ 101 Α'), φπσο ηζρχεη, θαη απφ θάζε άιιε γεληθή ή 

εηδηθή δηάηαμε, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη ρψξνη γηα ηελ θαηαζθεπή Πηαζκψλ 
Κεηεπηβίβαζεο θαη Σψξσλ Πηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, θαζψο θαη ησλ αλαγθαίσλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνζβάζεσλ. Πηελ πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ξπκνηνκηθνχ 
ζρεδίνπ, απαηηείηαη επηπιένλ θαη γλψκε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ, ε νπνία παξέρεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ ηελ 
ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζηνλ νηθείν Ν.Ρ.Α., θαζψο θαη γλψκε ηνπ 

Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ Σσξνηαμίαο, Νηθηζκνχ θαη Ξεξηβάιινληνο. 
 
  2. Νη Πηαζκνί Κεηεπηβίβαζεο (Π.Κ.) θαη νη Σψξνη Πηάζκεπζεο (Σ.Π.) 
θαηαζθεπάδνληαη είηε ζε αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ησλ 
εηαηξεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είηε ζε αθίλεηα πνπ 
απαιινηξηψλνληαη κε δαπάλε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ γηα ην ζθνπφ απηφλ, ν 
νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο δεκφζηαο σθέιεηαο, είηε θάησ απφ πξαζηέο είηε 

θάησ απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα εγθεθξηκέλα 
ξπκνηνκηθά ζρέδηα, θαζψο θαη θάησ απφ ρψξνπο πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή 
ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (Λ.Ξ.Γ.Γ.). Πε πεξίπησζε πνπ νη 
ρψξνη απηνί αλήθνπλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα ζε δήκν, απαηηείηαη γηα ηελ 



θαηαζθεπή ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ελψ αλ 

αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ απαηηείηαη 
ε ζχκπξαμε ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ ή ηνπ επνπηεχνληνο 
ην λνκηθφ πξφζσπν πνπξγνχ. Νη Πηαζκνί Κεηεπηβίβαζεο θαη νη Σψξνη 
Πηάζκεπζεο κπνξνχλ επίζεο λα θαηαζθεπάδνληαη ζε αθίλεηα πνπ 
παξαρσξνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηηο εηαηξείεο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ απφ ην Γεκφζην, απφ θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 
ινηπά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηε ζρεηηθή ζπκθσλία παξαρψξεζεο. Νη αλσηέξσ θνξείο 
κπνξνχλ, θαη' εμαίξεζε νπνησλδήπνηε γεληθψλ ή εηδηθψλ δηαηάμεσλ, λα 
παξαρσξνχλ ηνπο σο άλσ ρψξνπο ζηηο σο άλσ εηαηξείεο γηα ηνπο ζθνπνχο 
απηνχο. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη Πηαζκνί Κεηεπηβίβαζεο ή νη Σψξνη 

Πηάζκεπζεο θαηαζθεπάδνληαη θάησ απφ πξαζηέο απαηηείηαη γλσκνδφηεζε ησλ 
Νξγαληζκψλ Θνηλήο Υθέιεηαο. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη Πηαζκνί Κεηεπηβίβαζεο 
θαη νη Σψξνη Πηάζκεπζεο θαηαζθεπάδνληαη θάησ απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα ή θάησ απφ ρψξνπο 
πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή Λ.Ξ.Γ.Γ., επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ησλ 

εηζφδσλ, εμφδσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ ππέξγεησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 
επηθάλεηα ησλ ρψξσλ απηψλ. 

 
  3. Πηνπο Πηαζκνχο Κεηεπηβίβαζεο θαη ζηνπο Σψξνπο Πηάζκεπζεο κπνξεί λα 
αλαπηχζζνληαη ππφγεηνη ή θαη ππέξγεηνη ρψξνη κε ηηο θαησηέξσ ρξήζεηο: 
 
  i) Πηάζεο, απνβίβαζεο θαη επηβίβαζεο επηβαηψλ ιεσθνξείσλ θαη 
ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ ή άιισλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. 
 

  ii) Πηάζεο γηα απνβίβαζε θαη επηβίβαζε επηβαηψλ ινηπψλ κέζσλ 
κεηαθνξάο (ηαμί, ηδησηηθήο ρξήζεο απηνθίλεηα). 
 
  iii) Πηάζκεπζεο απηνθίλεησλ ηδησηηθήο ρξήζεο θαη δηθχθισλ. 
 
  iv) γηεηλήο θαη αλακνλήο. 

 
  v) Ξνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θνηλήο σθέιεηαο θαη ρψξνη ζπλάζξνηζεο 
θνηλνχ, θαζψο θαη ρψξνη εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 
 
  vi) Γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ γηα επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο ζηέγαζεο 
βνεζεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Κεηξφ (αζθάιεηαο, ππξαζθάιεηαο θ.ιπ.). 
 

  4. Κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
Δξγσλ, θαη' εμαίξεζε απφ θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, 
θαζνξίδνληαη, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Ν.Ο.Π.Α., νη ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο 
απφ ηηο παξαπάλσ ζε θαζέλαλ απφ ηνπο ρψξνπο απηνχο, θαζψο θαη νη φξνη 
θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο. 
 
  5. Νη Πηαζκνί Κεηεπηβίβαζεο θαη νη Σψξνη Πηάζκεπζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ ηνπ Κεηξφ ζηνπο ζηαζκνχο ηνπ Κεηξφ Αγ. 
Αληψληνο, Ξεληάγσλν, Ξιαθεληία, Πηαπξφο, Γάθλε, Ζιηνχπνιε, Θαηεράθε, 

Βνηαληθφο (ρψξνο πξψελ ζηαζκνχ Θεξακεηθφο), Αηηηθή, Αγηνο Πάββαο, 
Ξαλφξκνπ θαη Ππγγξνχ - ΦΗΜ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ Α.Δ. 
είηε κε ίδηα θεθάιαηα είηε κε δηαδηθαζία παξαρψξεζεο κεηά απφ δηεζλή 
δηαγσληζκφ. Πηελ πξψηε πεξίπησζε (ίδηα θεθάιαηα ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ Α.Δ.), 

θαζψο επίζεο θαη κεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ παξαρψξεζεο ζηε δεχηεξε 
πεξίπησζε, ε δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε απηψλ αζθείηαη απφ 
ηελ ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ Α.Δ. κε φξνπο πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ 
ησλ δχν εηαηξεηψλ. Γηα ηνπο ινηπνχο Πηαζκνχο Κεηεπηβίβαζεο θαη Σψξνπο 
Πηάζκεπζεο, κε απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Δξγσλ θαη Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδνληαη νη Δηαηξείεο 
θαηαζθεπήο θαη εθκεηάιιεπζεο ή ζπλεθκεηάιιεπζεο ησλ σο άλσ ρψξσλ κεηαμχ 

ησλ ππφ παξάγξαθν 1 Δηαηξεηψλ. 
  "Θαη' εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ν ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα ηελ  
εμππεξέηεζε ησλ επηβαηψλ ηνπ Κεηξφ ζην Πηαζκφ Βνηαληθνχ (ρψξνο πξψελ Πηαζκνχ  
Θεξακεηθνχ),πνπ αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζην Γήκν Αζελαίσλ, δχλαηαη λα  



παξαρσξεζεί θαηά ρξήζε θαη γηα νξηζκέλν ρξφλν απφ ην Γήκν Αζελαίσλ ζηελ  

Δηαηξεία ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ Α.Δ., κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη  
ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ζπκβάζεσο πνπ ζπλάπηεηαη γηα ην ζθνπφ  
απηφλ. 
 
 Αλ ν ρψξνο ζηάζκεπζεο θαηαζθεπαζζεί κε θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ  

Α.Δ., ε δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ αζθείηαη απφ απηήλ ή απφ  
ηξίην ζηνλ νπνίν απηή αλαζέηεη ηελ εθκεηάιιεπζε, δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία,  
χζηεξα απφ δεκφζην πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, γηα φζν ρξφλν ζπκθσλεζεί κεηαμχ  
απηήο θαη ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ζηε ζπλερεία δε ε ρξήζε, εθκεηάιιεπζε θαη  
δηαρείξηζή ηνπ επαλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζην Γήκν Αζελαίσλ. 
 

 Πε πεξίπησζε πνπ ν ρψξνο ζηάζκεπζεο θαηαζθεπαζζεί απφ ηελ Δηαηξεία ΑΡΡΗΘΝ  
ΚΔΡΟΝ Α.Δ. κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαρψξεζεο δεκφζηνπ έξγνπ ζε ηξίην, ε  
ρξήζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζή ηνπ επηζηξέθεηαη ππνρξεσηηθά ζην Γήκν  
Αζελαίσλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξαρψξεζεο. 
 

 Ν ρξφλνο ηεο παξαρψξεζεο ζε ηξίην δελ κπνξεί λα ππεξβεί ζε θακία πεξίπησζε  
ην ρξφλν ηεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηε  

ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ηεο "ΑΡΡΗΘΝ ΚΔΡΟΝ Α.Δ." 
 
 **** Ρα αλσηέξσ εληφο " " εδάθηα πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ  
Λ.3164/2003 "Κεηξψα Κειεηεηψλ, αλάζεζε θαη εθπφλεζε κειεηψλ θαη παξνρή  
ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΘ Α΄ 176/02.07.2003).  
 
  6. Νη απαηηνχκελεο άδεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ έξγσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, 
ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκφζησλ Δξγσλ θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Νη απαηηνχκελεο 
άδεηεο ιεηηνπξγίαο ρνξε γνχληαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Κεηαθνξψλ θαη 
Δπηθνηλσληψλ. 
 

  7. Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ θαηαζθεπέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 
πιαίζην ησλ φξσλ δφκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή 
θαηαζθεπήο ηνπο, νη απαηηνχκελεο άδεηεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ έβδνκνπ ηνπ Λ. 1955/1991 (ΦΔΘ 112 
Α'), κεηά απφ έγθξηζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο, κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ 
επηπηψζεσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε θαηαζθεπή 
ησλ Πηαζκψλ Κεηεπηβίβαζεο θαη ησλ Σψξσλ Πηάζκεπζεο γίλεηαη θαη' 

εμαίξεζε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1892/1990, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη απφ 
θάζε άιιε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηήξεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ παξφληνο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 

 
 
 
 

                             Αξζξν 10 
 
  Γηα ηελ άκεζε θαη κφληκε ζηέγαζε ησλ πιεγέλησλ απφ ζεηζκνχο, 
πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, θαηνιηζζήζεηο θαη ελ γέλεη ζενκελίεο, κπνξεί ε 
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζησλ Δξγσλ ηνπ γπνπ ξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ λα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή νηθηψλ 
ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο ή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ, ζεσξνπκέλσλ ησλ έξγσλ απηψλ 

σο δεκφζησλ έξγσλ. 
 
  Δίλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ηχπσλ 
θαηνηθηψλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο θαη ζηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 



α' θαη β' βαζκνχ, κε θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ θαη 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, εθαξκνδνκέλσλ θαη ζηελ 
πεξίπησζε απηήλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσο δεκφζησλ έξγσλ. Κε ηελ 
ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη θαη νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ πιεγέλησλ 

γηα ηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο απηέο. 
 
  Νη δηθαηνχρνη ηεο θαηά ηα παξαπάλσ εδάθηα πξνβιεπφκελεο θξαηηθήο 
αξσγήο, ε νπνία παξέρεηαη αληί ηεο ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο, 
φπσο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 
πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ. 

 
  Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί απνθαηαζηάζεσο πιεγέλησλ απφ 
ζεηζκνχο, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, θαηνιηζζήζεηο θαη ελ γέλεη ζενκελίεο 
γηα ηε ρνξήγεζε ζηεγαζηηθήο ελίζρπζεο. 
 

  Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο δεκηέο πνπ έρνπλ 
πξνθιεζεί ζην παξειζφλ απφ ηηο παξαπάλσ αηηίεο, εθηφο εάλ νη πιεγέληεο 

έρνπλ απνδεκησζεί ζχκθσλα κε πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
 
 
 
                             Αξζξν 11 
 

  1. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 960/1979 (ΦΔΘ 194 
Α') αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
  "1. Κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, κεηά απφ γλψκε ηνπ 
Θεληξηθνχ Ππκβνπιίνπ ΣΝΞ, θαζνξίδνληαη γηα ην επεηξσηηθφ ηκήκα ηεο 
Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο ή γηα πεξηνρέο εληφο απηνχ, ν απαηηνχκελνο αξηζκφο 

ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ηα ηεο αλαγσγήο απηψλ ζε επηθάλεηα ρψξνπ 
ζηάζκεπζεο θαηά θαηεγνξίεο νρεκάησλ αλά θηίξην ή δηεξεκέλε επί απηνχ 
ηδηνθηεζία βάζεη ηεο ρξήζεο θαη ηεο ζέζεο ησλ θηηξίσλ, ηνπ κεγέζνπο 
απηψλ, θαζψο θαη ησλ γεληθψλ θπθινθνξηαθψλ, πνιενδνκηθψλ θαη 
νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ." 
 
  2.α. Ρν δηάγξακκα 1 :25.000 πνπ ζπλνδεχεη ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2947/2001 (ΦΔΘ 228 Α') αληηθαζίζηαηαη κε λέν 
δηάγξακκα φκνηαο θιίκαθαο πνπ έρεη ζεσξεζεί απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

Νξγαληζκνχ Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ Αζήλαο κε ηελ απφ 26.2.2002 πξάμε ηνπ 
θαη ηνπ νπνίνπ αληίηππν ζε θσηνζκίθξπλζε δεκνζηεχεηαη κε ηνλ παξφληα 
λφκν ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
 

  β. Ρν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ Λ. 2947/2001 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 
  "Ν κέζνο ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ 
ησλ παξαπάλσ εθηάζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1 θαη ν ζπληειεζηήο 
δφκεζεο θάζε νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 
ππεξβαίλεη ην 2." 

 
  γ. Κεηά ην ηξίην εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
2 ηνπ Λ. 2947/2001 πξνζηίζεηαη εδάθην, πνπ έρεη σο εμήο: 
 



  "Πην αλσηέξσ πνζνζηφ θνηλνρξήζησλ θαη θνηλσθειψλ ρψξσλ δελ 

πξνζκεηξάηαη ε έθηαζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαζνξηζκέλε δψλε ηνπ 
ξέκαηνο." 
 
  δ. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξ. 2.2.β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2947/2001 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 
  "β. Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο β', δ' θαη ε' ηεο πξνεγνχκελεο 
παξαγξάθνπ, κε ηηο απνθάζεηο απηέο εγθξίλεηαη επηπιένλ ή ηξνπνπνηείηαη 
θαη ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ." 
 
  3. Πην ηέινο ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 

2730/1999 (ΦΔΘ 130 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 2947/2001 (ΦΔΘ 228 Α'), πξνζηίζεηαη εδάθην σο 
εμήο: 
 
  "Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ν ζπληειεζηήο δφκεζεο δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 0,8, ην πνζνζηφ θάιπςεο ην 50%, ν ζπληειεζηήο 
θαη' φγθνλ εθκεηάιιεπζεο ην 8 θαη ην χθνο ησλ θηηξίσλ ηα 40 κέηξα, κε 

εμαίξεζε ην χθνο ησλ ππιψλσλ θσηηζκνχ ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ, ην νπνίν 
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε κειέηε θσηνηερληθήο θάιπςεο." 
 
  4. Ρν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2730/1999, 
φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4ηνπ Λ. 2819/2000 (ΦΔΘ 84 
Α'), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 

  "Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην πέξαο ησλ Νιπκπηαθψλ 
Αγψλσλ πξνζσξηλψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θχξηαο θαη βνεζεηηθήο ρξήζεο 
ζηηο πεξηνρέο θαη ηνπο ρψξνπο ππνδνρήο Νιπκπηαθψλ Δξγσλ, πνπ 
ρσξνζεηνχληαη θαηά ην παξφλ άξζξν, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο 
πεξίπησζεο β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ." 
 

  5. Πην άξζξν 32 ηνπ Λ. 2971/2001 (ΦΔΘ 285 Α') πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 
6 πνπ έρεη σο εμήο: 
 
  "6. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 4 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο 
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο." 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 

 
 

                             Αξζξν 12 
                       Θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 
 
  1. Νη παξάγξαθνη 9 θαη 10 ησλ άξζξσλ 11 ηνπ Λ. 1515/1985 (ΦΔΘ 18 Α') 

θαη ηνπ Λ. 1561/1985 (ΦΔΘ 148 Α'), θαζψο θαη ηα άξζξα 13 ησλ ίδησλ σο 
άλσ λφκσλ, θαηαξγνχληαη. 
 
  2. Θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ή ξπζκίδεη δηαθνξεηηθά ηα ζέκαηα πνπ 
ξπζκίδνληαη απφ απηφλ. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 



 

 
 
 
 
                             Αξζξν 13 

                           Δλαξμε ηζρχνο        
 
  Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
 
  Ξαξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Θπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Θξάηνπο. 
 
                         Αζήλα, 22 Απξηιίνπ 2002 
 
                        Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 

                        ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΞΝΙΝΠ 
 

                              ΝI ΞΝΟΓΝI 
                  ΝIΘΝΛΝΚIΑΠ             ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΓΖΚΝΠΗΑΠ 
               ΘΑΗ ΝIΘΝΛΝΚΗΘΥΛ        ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ 
              Λ. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΑΘΖΠ            Θ. ΠΘΑΛΓΑΙΗΓΖΠ 
 
                                           ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, 
                 ΑΛΑΞΡΜΖΠ           ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ 

             Α. ΡΠΝΣΑΡΕΝΞΝΙΝΠ             Β. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ 
 
                  ΔΟΓΑΠΗΑΠ                     ΓΔΗΑΠ 
          ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ         ΘΑΗ ΞΟΝΛΝΗΑΠ 
                  Γ. ΟΔΞΞΑΠ                Α. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ 
 

                 ΞΝΙIΡΗΠΚΝ            ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 
                Δ. ΒΔΛΗΕΔΙΝΠ                  ΣΟ. ΒΔΟΔΙΖΠ 
 
  Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Κεγάιε Πθξαγίδα ηνπ Θξάηνπο 
 
                         Αζήλα, 23 Απξηιίνπ 2002 
 

                    Ν ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΗΘΑΗΝΠΛΖΠ ΞΝΟΓΝΠ 
                           Φ. ΞΔΡΠΑΙΛΗΘΝΠ 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ΤΑ 255//2002 / Β-1463 Δγκπιζη πεπιβαλλονηικών όπων καηηγοπ. Α2 δημοζίων & ιδιωηικών έπγων.  

  

   
 
 
Αξηζ.25535/3281 (ΦΔΘ Β΄ 1463/20.11.2002) 
Δγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ησλ  
έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία 2 ηεο Α'  
θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ ππ αξ. ΖΞ 15393/2332/2002 ΘΑ "Θαηάηαμε δεκφζησλ  
θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζε θαηεγνξίεο θ.ι.π." (Β' 1022). 

 
ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ - ΑΛΑΞΡΜΖΠ - ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, 
ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ - ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ 
ΞΟΝΛΝΗΑΠ - ΓΔΥΟΓΗΑΠ - ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΛΑΡΗΙΗΑΠ 
 

 
Δρνληαο ππφςε: 
 
 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/1986 "Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ  
πεξ/ληνο" (Α' 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 3010/2002  
"Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.ά." (Α'  

91). 
 
 2. Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3010/2002 (Α' 91). 
 
 3. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 (παξ. 1) θαη 24 ηνπ Λ. 1558/1985" Θπβέξλεζε  

θαη Θπβεξλεηηθά φξγαλα" (Α 137) θαη ησλ άξζξσλ 9 θαη 13 ηνπ Ξ.Γ/ηνο 473/1985  
"Θαζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πνπξγείσλ" (Α' 157). 

 
 4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2965/2002 "Βηψζηκε Αλάπηπμε Απηθήο θαη άιιεο  
δηαηάμεηο" (Α' 270). 
 
 5. Ρελ ΖΞ 15393/2332/2002 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε "Θαηάηαμε δεκφζησλ θαη  
ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ.  
1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ  

Λ. 1650/1986 κε ηηο Νδεγίεο 97/11 θαη 96/61/ΔΔ θ.ά." (Β' 1022) 
 
 6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 1558/1985 "Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά  
φξγαλα (Α' 137) φπσο ην άξζξν απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Λ.  
2081/1992 (Α' 154) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 (παξ. 2 πεξ. α) ηνπ Λ.  
2469/1997 "Ξεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Θξαηηθψλ  

δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α' 38) 

 
 7. Ρελ 399580/31.10.2001 θνηλή απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ  
Γεσξγίαο "Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο θππνπξγνχο Γεσξγίαο" (Β' 1479),  
απνθαζίδνπκε: 
 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 Αξζξν 1 

 Πθνπφο 
 



 Κε ηελ παξνχζα Απφθαζε απνζθνπείηαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/86  

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξ. 2 εδ. 2) ηνπ Λ. 3010/2002 ψζηε ζην  
πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο απνθέληξσζεο γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο  
πεξηβάιινληνο, λα θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν επρεξήο θαη απνηειεζκαηηθή ε επηβνιή  
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αιιά θαη ν έιεγρνο ηήξεζήο ηνπο γηα ηα έξγα θαη  
δξαζηεξηφηεηεο ηεο 2 ππνθαηεγνξίαο ηεο Α' θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ ΖΞ  

15393/2332/2002 ΘΑ "Θαηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θ.ά." (Β' 1022). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 
 Αξζξν 2 
 
 Γηα ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία 2 ηεο  

θαηεγνξίαο Α' ζχκθσλα κε ηελ ΖΞ 15393/2332/2002 ΘΑ (Β' 1022) ε απφθαζε  
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο  

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 30101/2002 εθδίδεηαη απφ ην Γεληθφ  
Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 
 Αξζξν 3 
 
 Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο απηήο εμαηξνχληαη ηα έξγα θαη νη  
δξαζηεξηφηεηεο ηα νπνία: 

 
 1. πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζε πεξηνρέο ηνπ Δζληθνχ θαηαιφγνπ ηνπ Δπξσπατθνχ  
Νηθνινγηθνχ Γηθηχνπ ΛΑΡURA 2000 ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο ππ΄ αξ.  
33318/3028/1998 "Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ  
θπζηθψλ νηθνηφπσλ θ.ά." (Β' 1289) 
 
 2. εθηεινχληαη απφ Θεληξηθέο πεξεζίεο πνπξγείσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ  

Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξ. 5) ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
 Αξζξν 4 

 
 Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ  
Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 Αξζξν 5 

 
 Ζ ηζρχο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο  
Θπβεξλήζεσο. 
 



 Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 
 Αζήλα 15 Λνεκβξίνπ 2002 
 
 ΝI ΞΝΟΓΝI 
 

 ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΓΖΚΝΠΗΑΠ 
 
 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 
 
 Θ. ΠΘΑΛΓΑΙΗΓΖΠ Α. ΡΠΝΣΑΡΕΝΞΝΙΝΠ 
 

 
 
 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ 
 
 ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞPΝNΝΗΑΠ 

 
 Β. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ Θ. ΠΡΔΦΑΛΖΠ 

 
 ΦΞ. ΓΔΥΟΓΗΑΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΛΑΡΗΙΗΑΠ 
 
 ΔΑΓ. ΑΟΓΟΖΠ Γ. ΑΛΥΚΔΟΗΡΖΠ 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ΤΑ Ζ.Π//2002 / Β-1022 ¨Θαηάηαξη δημοζ.-ιδιωη.έπγων ζε καηηγοπίερ ζύμθωνα με Λ.1650/86 (Βλ.ηπ.με ΤΑ οικ. 145799/05 κλπ)  

  

   
 
 
Αξηζ. Ζ.Ξ.:15393/2332 ΦΔΘ Β΄1022/5/8/02 
 
Θαηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο  
ζχκθσλα κε ην φξζξν 3 ηνπ Λ.1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 
ηνπ Λ.3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ Λ.1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη  

96/61/ΔΔ θ.ά (Α'91)). 
 
 

***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι. Α  νηθ.2214  (ΦΔΘ Β΄ 1071/1.8.2003)  
"Κεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο έθδνζεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 9 ηεο  
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Ζ.Ξ. 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΔΘ 332 Β/20.3.2003)",  
ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη: 

"Κεηαβηβάδνπκε ζηελ Γηεπζχληξηα Ξεξηβάιινληνο & Σσξνηαμίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο  
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο, ηελ αξκνδηφηεηα έθδνζεο ηεο απφθαζεο πνπ  
πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 2β ηνπ άξζξνπ 9 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο  
Ζ.Ξ. 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΔΘ 332 Β/20.3.2003), γηα ηα έξγα ηεο 3εο  
πνθαηεγνξίαο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Ζ.Ξ. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΔΘ  
1022 Β/02) «Θαηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε  

θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην  
άξζξν 1 ηνπ Λ. 3010». 
 Ζ κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζηελ πξντζηακέλε ηεο αλσηέξσ Γ/λζεσο ηζρχεη  
θαη γηα ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο, απνπζίαο ηεο ή  
θσιχκαηφο  

ηεο. Ζ αλαπιήξσζε ησλ πξντζηακέλσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
άξζξνπ 97 ηνπ Λ. 2683/99. 

 Νιεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ δελ κεηαβηβάδνληαη ή δελ παξαθξαηνχληαη κε ηελ  
παξνχζα ζα αζθνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ηνλ Γεληθφ  
Γηεπζπληή ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 208/21.1.2002 (ΦΔΘ 128/Β/2002) ηνπ Γεληθνχ  
Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
Θάζε άιιε πξνγελέζηεξε απφθαζή καο γηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα  
παχεη λα ηζρχεη". 
 

 
***Βι.ηελ απφθ.Αξηζ. ΔΞΔ νηθ. 129079 (ΦΔΘ Β΄1409 13.9.2004)"Ππκπιήξσζε ηεο  
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Ζ.Ξ. κε αξηζκ. 15393/2332/2002 (ΦΔΘ  
1022/Β/5.8.2002), Θαηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ  
ζε  
θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 1650/1986 (Α΄ 160), φπσο  

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/ 1986  

κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.α. (Α΄ 91)" ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο  
νπνίαο:"Ππκπιεξψλεηαη ε ππ' αξηζ. ΖΞ 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) θνηλή  
ππνπξγηθή απφθαζε θαη εηδηθφηεξα ε ππ' αξηζ. 12 δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο  
"Δηδηθά Έξγα" ηνπ Ξίλαθα 10 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1, φπσο αλαθέξεηαη ζην  
Ξαξάξηεκα  
ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο". 

 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι.λεφηεξεο ηξνπνπνηεηηθέο  Α νηθ. 145799 (ΦΔΘ 1002  
Β΄/18.7.2005)  θαη Α Ζ.Ξ.13588/725/2006  άξζξν 20 παξ.3 (ΦΔΘ 383 Β΄/2006) 
 
ΝI ΞΝΟΓΝI 
ΝIΘΝΛΝΚIΑΠ ΘΑΗ ΝIΘΝΛΝΚIΘΥΛ  
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ 

ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ  
 



'Δρνληαο ππφςε: 

 
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1650/1986 "Γηα ηελπξνζηαζία ηνπ  
πεξηβάιινληνο" (Α'160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ  
Λ.3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ Λ.1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη  
96/61/ΔΔ θ.ιπ." 

(Α' 91). 
 
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεπηέξνπ ηνπ Λ. 2077/1992 "Θχξσζε Ππλζήθεο  
γηα ηελ Δπξσπατθή Δλσζε ..." (Α' 136) θαη ηηο δηαηφμεηο ηνπ φξζξνπ 1 ηνπ  
Λ.1338/1983 "Δθαξκνγή ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ" (Α'34) φπσο ηξνπνπνηήζεθε  
κε ην άξζξν 6ηνπ Λ.1440/1984 "Ππκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην θεθάιαην, ζηα  

απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξ.Ρξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην  
θεθάιαην ηεο Δπξ.Θνηλφηεηαο' Αλζξαθνο θαη Σάιπβνο θαη ηνπ Νξγαληζκνχ  
Δθνδηαζκνχ ΔΟΑΡΝΚ" (Α'70) θαη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ.1892/1990 (Α'101). 
 
3. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 (παξ.1) θαη 24 ηνπ Λ.1558/1985 "Θπβέξλεζε  

θαη Θπβεξλεηηθά φξγαλα" (Α'137) θαη ησλ άξζξσλ 9 θαη 13 ηνπ Ξ.Γ/ηνο  
473/1985 

"Θαζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πνπξγείσλ" (Α'157). 
 
4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2965/2002 "Βηψζηκε αλάπηπμε Αηηηθήο θαη άιιεο  
δηαηάμεηο" (Α'270). 
 
5. Ρελ νδεγία 96/61/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Πεπηεκβξίνπ 1996 ησλ  
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔL 257/26/10.10.96) . 

 
6. Ρελ νδεγία 97/11/ΔΘηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 3εο Καξηίνπ 1997 ησλ Δπξσπατθψλ  
Θνηλνηήησλ (ΔΔL 73/5/14.3.97). 
 
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ.1558/1985 "Θπβέξλεζε θαη  
Θπβεξλεηηθφ φξγαλα" (Α'137) φπσο ην άξζξν απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην φξζξν  

27 ηνπ Λ. 
2081/1992 (Α'154) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 (παξ.2 πεξ.α) ηνπ Λ.  
2469/1997 "πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ  
δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α'38) θαη ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο  
ηεο παξνχζεο δέλ πξνθαιείηαη δαπφλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνχ  
πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 
 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

Αξηζ. Ζ.Ξ.:15393/2332 ΦΔΘ Β΄1022/5/8/02 
 

Θαηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο  
ζχκθσλα κε ην φξζξν 3 ηνπ Λ.1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 
ηνπ Λ.3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ Λ.1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη  
96/61/ΔΔ θ.ά (Α'91)). 

 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι. Α  νηθ.2214  (ΦΔΘ Β΄ 1071/1.8.2003)  
"Κεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο έθδνζεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 2β ηνπ άξζξνπ 9 ηεο  
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Ζ.Ξ. 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΔΘ 332 Β/20.3.2003)",  
ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη φηη: 
"Κεηαβηβάδνπκε ζηελ Γηεπζχληξηα Ξεξηβάιινληνο & Σσξνηαμίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο  
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο, ηελ αξκνδηφηεηα έθδνζεο ηεο απφθαζεο πνπ  

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 2β ηνπ άξζξνπ 9 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο  
Ζ.Ξ. 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΔΘ 332 Β/20.3.2003), γηα ηα έξγα ηεο 3εο  
πνθαηεγνξίαο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Ζ.Ξ. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΔΘ  
1022 Β/02) «Θαηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε  



θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην  

άξζξν 1 ηνπ Λ. 3010». 
 Ζ κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζηελ πξντζηακέλε ηεο αλσηέξσ Γ/λζεσο ηζρχεη  
θαη γηα ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο, απνπζίαο ηεο ή  
θσιχκαηφο  
ηεο. Ζ αλαπιήξσζε ησλ πξντζηακέλσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

άξζξνπ 97 ηνπ Λ. 2683/99. 
 Νιεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ δελ κεηαβηβάδνληαη ή δελ παξαθξαηνχληαη κε ηελ  
παξνχζα ζα αζθνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ηνλ Γεληθφ  
Γηεπζπληή ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 208/21.1.2002 (ΦΔΘ 128/Β/2002) ηνπ Γεληθνχ  
Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
Θάζε άιιε πξνγελέζηεξε απφθαζή καο γηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα  

παχεη λα ηζρχεη". 
 
***Βι.ηελ απφθ.Αξηζ. ΔΞΔ νηθ. 129079 (ΦΔΘ Β΄1409 13.9.2004)"Ππκπιήξσζε ηεο  
θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Ζ.Ξ. κε αξηζκ. 15393/2332/2002 (ΦΔΘ  
1022/Β/5.8.2002), Θαηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ  

ζε  
θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 1650/1986 (Α΄ 160), φπσο  

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/ 1986  
κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.α. (Α΄ 91)" ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο  
νπνίαο:"Ππκπιεξψλεηαη ε ππ' αξηζ. ΖΞ 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) θνηλή  
ππνπξγηθή απφθαζε θαη εηδηθφηεξα ε ππ' αξηζ. 12 δξαζηεξηφηεηα ηεο νκάδαο  
"Δηδηθά Έξγα" ηνπ Ξίλαθα 10 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1, φπσο αλαθέξεηαη ζην  
Ξαξάξηεκα  
ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο". 

 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι.λεφηεξεο ηξνπνπνηεηηθέο  Α νηθ. 145799 (ΦΔΘ 1002  
Β΄/18.7.2005)  θαη Α Ζ.Ξ.13588/725/2006  άξζξν 20 παξ.3 (ΦΔΘ 383 Β΄/2006) 
 
ΝI ΞΝΟΓΝI 

ΝIΘΝΛΝΚIΑΠ ΘΑΗ ΝIΘΝΛΝΚIΘΥΛ  
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ 
ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ  
 
'Δρνληαο ππφςε: 
 
1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1650/1986 "Γηα ηελπξνζηαζία ηνπ  

πεξηβάιινληνο" (Α'160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ  
Λ.3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ Λ.1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη  
96/61/ΔΔ θ.ιπ." 
(Α' 91). 
 
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεπηέξνπ ηνπ Λ. 2077/1992 "Θχξσζε Ππλζήθεο  
γηα ηελ Δπξσπατθή Δλσζε ..." (Α' 136) θαη ηηο δηαηφμεηο ηνπ φξζξνπ 1 ηνπ  

Λ.1338/1983 "Δθαξκνγή ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ" (Α'34) φπσο ηξνπνπνηήζεθε  
κε ην άξζξν 6ηνπ Λ.1440/1984 "Ππκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην θεθάιαην, ζηα  

απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξ.Ρξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην  
θεθάιαην ηεο Δπξ.Θνηλφηεηαο' Αλζξαθνο θαη Σάιπβνο θαη ηνπ Νξγαληζκνχ  
Δθνδηαζκνχ ΔΟΑΡΝΚ" (Α'70) θαη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ.1892/1990 (Α'101). 
 

3. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 (παξ.1) θαη 24 ηνπ Λ.1558/1985 "Θπβέξλεζε  
θαη Θπβεξλεηηθά φξγαλα" (Α'137) θαη ησλ άξζξσλ 9 θαη 13 ηνπ Ξ.Γ/ηνο  
473/1985 
"Θαζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πνπξγείσλ" (Α'157). 
 
4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2965/2002 "Βηψζηκε αλάπηπμε Αηηηθήο θαη άιιεο  
δηαηάμεηο" (Α'270). 

 
5. Ρελ νδεγία 96/61/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Πεπηεκβξίνπ 1996 ησλ  
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔL 257/26/10.10.96) . 
 



6. Ρελ νδεγία 97/11/ΔΘηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 3εο Καξηίνπ 1997 ησλ Δπξσπατθψλ  

Θνηλνηήησλ (ΔΔL 73/5/14.3.97). 
 
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ.1558/1985 "Θπβέξλεζε θαη  
Θπβεξλεηηθφ φξγαλα" (Α'137) φπσο ην άξζξν απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην φξζξν  
27 ηνπ Λ. 

2081/1992 (Α'154) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 (παξ.2 πεξ.α) ηνπ Λ.  
2469/1997 "πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ  
δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α'38) θαη ην γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο  
ηεο παξνχζεο δέλ πξνθαιείηαη δαπφλε εηο βάξνο ηνπ θξαηηθνχ  
πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 
 

 
 
ʼ ξζξν 1 
 
Πθνπφο 

 
Κε ηελ παξνχζα απφθαζε απνζθνπείηαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.  

1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην φξζξν 1 ηνπ Λ. 3010/2002 θαη  
ζπγρξφλσο ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο νδεγίαο 96/61,  
ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Πεπηεκβξίνπ 1996 ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ  
"ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο" θαη ηνπ  
άξζξνπ 1 (παξαγ.6) ηεο νδεγίαο 97/11/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 3εο Καξηίνπ  
1997 ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ "πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηεο νδεγίαο  
85/337/ΔΝΘ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ δεκφζησλ θαη  

ηδησηηθψλ έξγσλ ζην πεξηβφιινλ" πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ(ΔΔL 257/26/10.10.96) θαη (ΔΔΗ  
73/5/14.3.97) αληίζηνηρα ψζηε ζην πιαίζην ηεο ηζφξξνπεο αλφπηπμεο ηνπ  
Δζληθνχ ρψξνπ λα θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν επρεξήο θαη απνηειεζκαηηθή ε  
πξφιεςε θαη ε απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ  
πεξηβφιινληνο κε ηελ νξζνινγηθφηεξε θαηάηαμε ησλ έξγσλ θαη  

δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
ʼ ξζξν 2 
 
Ξεδίν εθαξκνγήο 
 
Ζ απφθαζε απηή εθαξκφδεηαη ζε φια ηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο  
(Α) θαη δεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.1650/1986 φπσο  

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ .3010/2002 ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη  
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, εθηφο απφ εθείλεο πνπ εμππεξεηνχλ ζθνπνχο εζληθήο  

άκπλαο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
ʼ ξζξν 3 
 
Νκάδεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

 
1. Ρα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ 
θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ σο πξνο ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ  
πεξηβαιινληηθψλ ηνπο επηπηψζεσλ θαηαηάζζνληαη ζε δέθα (10) νκάδεο θνηλέο  



γηα ηηο θαηεγνξίεο Α' θαη Β' ηνπ άξζξνπ 3ηνπ Λ.1650/1986 φπσο  

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.3010/2002. Νη νκάδεο απηέο είλαη  
νηline αθφινπζεο: 
 
1. Δξγα νδνπνηταο 
2. δξαπιηθά 'Δξγα 

3. Ιηκεληθά 'Δξγα 
4. Ππζηήκαηα πνδνκψλ 
5. Δμνξπθηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 
6. Ρνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο -Δξγαζίεο Ξνιενδνκίαο 
7. Θηελνηξνθηθέο θαη Ξηελνηξνθηθέο Δγθαηαζηάζεηο 
8. δαηνθαιιηέξγεηεο 

9. Βηνκεραληθέο Δγθαηαζηάζεηο θαη Δξγαζίεο Γηαξξχζκηζεο Βηνκεραληθψλ  
Εσλψλ 
10. Δηδηθά'Δξγα 
 
Θάζε νκάδα έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ αλαθέξεηαη ζε ηζάξηζκνπο πίλαθεο πνπ  

πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 

2. Κε ηελ θαηάηαμε ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζηηο 
σο άλσ νκάδεο δηεπθνιχλεηαη: 
 
α) ν θαζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο κειέηεο θαη πξνκειέηεο  
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη 
 
β) ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ κειεηψλ απηψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο  

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 1650/1986 φΓΠσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν  
2 ηνπ Λ. 
3010/2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
ʼ ξζξν 4 
 
Θαηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο 

 
Ρα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο (Α) θαη δεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο  
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.  
3010/2002, 
ππνδηαηξνχληαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο έλα (1) θαη δχν (2) γηα ηελ πξψηε (Α)  
θαηεγνξία θαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηξία (3) θαη ηέζζεξα (4) γηα ηε δεχηεξε  
(Β) θαηεγνξία ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην 1 ηεο  

παξαγ. 1 
ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ. 

 
Ρα σο άλσ έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο 1 έσο 10 ηνπ  
παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 5 αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία ππάγεηαη  
θαζέλα απφ 

απηά. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
ʼ ξζξν 5 
 
Ξξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 



παξνχζαο απφθαζεο ηα Ξ.αξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ πνπ αθν- 

ινπζνχλ. Δηδηθφηεξα: 
 
1. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα Η: 
 
Θαζέλαο απφ ηνπο δέθα (10) Ξίλαθεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η αλαθέξεηαη ζε κία  

νκάδα έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 θαη πεξηιακβάλεη ηα  
έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ νκάδα απηή θαζψο θαη  
ηελ αληίζηνηρε θαηάηαμή ηνπο ζε θαηεγνξία θαηline ππνθαηεγνξία ζχκθσλα  
κε ην άξζξν 4. 
 
2. Υο πξνο ην Ξαξάξηεκα ΗΗ: 

 
Ρν Ξαξάξηεκα απηφ πεξηιακβάλεη έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάγνληαη  
ζηελ πξψηε (Α) θαηεγνξία (ππνθαηεγνξίεο 1 θαη 2) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο  
παξνχζαο, γηα ηα νπνία απαηηείηαη νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη ζπλνιηθή  
εθηίκεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηνλ αέξα, ηα λεξά θαη ην έδαθνο ψζηε λα  

επηηπγράλεηαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην ζχλνιφ ηνπ. 
 

ΒΙΔΞΔ ΞΗΛΑΘΔΠ ΠΔ ΠΛΖΚΚΔΛΝ ΓΟΑΦΖΚΑ ΠΡΝ ΔΞΑΛΥ ΓΔΜΗ ΚΔΟΝΠ ΡΖΠ ΝΘΝΛΖΠ 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
ʼ ξζξν 6 
 
1. Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 3010/2002 απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο  
ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηεο  
ππ'αξηζ.69269/5387/1990 "Θαηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο  

Θ.ιπ." (Β' 678) θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο  
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ  
απηήλ. 
 
2. Ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ Κειεηψλ Ξεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ  
θαηαηέζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο νινθιεξψλνληαη απφ  
ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

ʼ ξζξν 7 
 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ  
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
 
Ζ απφθαζε απηή λα δδεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηε Θπβεξλήζεσο. 

 
Αζήλα, 5 Απγνχζηνπ 2002 
 
ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ 
ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ 
Λ. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΑΘΖΠ ΒΑΠΥ ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ 

 
 
ΞΑΟΑΙΔΗΞΝΛΡΑΗ ΞΗΛΑΘΔΠ 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ΤΑ Ζ.Π//2003 / Β-332 Γιαδικαζία Πποκαηαπκηικήρ Πεπιβαλλονηικήρ Δκηίμηζηρ & Αξιολόγηζηρ  

  

   
 
 
Αξηζ. H.Ξ.11014/703/Φ104 (ΦΔΘ Β΄ 332/20.03.2003) 
Γηαδηθαζία Ξξνθαηαξθηηθήο Ξεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο  
(Ξ.Ξ.Δ.Α.) θαη Δγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ νξσλ (Δ.Ξ.Ν.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4  
ηνπ Λ. 1650/1986 (Α' 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.  
3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ  

...θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α' 91). 
 
ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ - 
ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ- 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚ. ΔΟΓΥΛ  
 

 
Δρνληαο ππφςε: 
 
 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ  
Ξεξηβάιινληνο (Α' 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 3010/2002  
"Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θ.ιπ." (Α'  

91). 
 
 2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Λ. 2077/1992 "Θχξσζε Ππλζήθεο γηα  
ηελ Δπξ. Δλσζε ..." (Α' 136) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.1 338/1983  
Δθαξκνγή ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ" (Α' 34) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6  

ηνπ Λ. 1440/1984 "Ππκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην θεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη  
ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξ. Ρξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην θεθάιαην ηεο Δπξ.  

Θνηλφηεηαο ʼ λζξαθνο θαη Σάιπβνο θαη ηνπ Νξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ ΔΟΑΡΝΚ" (Α 70)  
θαη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 1892/1990 (Α 101). 
 
 3. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 (παξ. 1) θαη 24 ηνπ Λ. 1558/1985 "Θπβέξλεζε  
θαη Θπβεξλεηηθά φξγαλα (Α' 137) θαη ησλ άξζξσλ 9 θαη 13 ηνπ Ξ.Γ/ηνο 473/1985  
"Θαζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πνπξγείσλ" (Α' 157). 
 

 4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2516/21997 "Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ θαη  
βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α' 159). 
 
 5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3028/2002 "Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ  
γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο." (Α' 153). 
 

 6. Ρελ ΖΞ15393/2332/2002 θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε "Θαηάηαμε δεκφζησλ θαη  

ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ  
Λ. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3010/2002 "Δλαξκφληζε  
ηνπ Λ. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11 θαη 96/61/ΔΔ Θ.ιπ. (Α' 91)". 
 
 7. Ρελ 25535/3281/2002 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε "Δγθξηζε Ξεξηβαιινληηθψλ  
Νξσλ απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ  

θαηαηάζζνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία 2 ηεο Α' Θαηεγνξίαο θ.ιπ." (Β' 1463). 
 
 8. Ρελ νδεγία 85/337 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 ησλ Δπξ.  
Θνηλνηήησλ (ΔΔL 175/40/5785). 
 
 9. Ρελ νδεγία 97/11/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 3εο Καξηίνπ 1997 ησλ Δπξσπατθψλ  
Θνηλνηήησλ (ΔΔL 73/5/14397). 

 
 10. Ρελ νδεγία 96/61 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Πεπηεκβξίνπ 1996 ησλ  



Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔL 257/26/10.10.96). 

 
 11. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 1558/1985 "Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά  
φξγαλα" (Α' 137) φπσο ην άξζξν απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Λ. 2081/  
1992 (Α 154) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 (παξαγ. 2 πεξ. α) ηνπ Λ.  
2469/1997 πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Θξαηηθψλ  

δαπαλψλ θαη άιιεο δηνηάμεηο (Α 38), απνθαζίδνπκε: 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 
 
 
Αξζξν 1 

Πθνπφο 
 

    ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:΄Νζνλ αθνξά ην ζχζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο 
       αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζε ζπκκφξθσζε κε ΝΓΓ 2003/87 ΔΘ, βιέπε ζρεηηθά 
       Α Ζ.Ξ.54409/2632/27.12.2004 (ΦΔΘ Β΄ 1931).  
        
  
1. Κε ηελ παξνχζα απφθαζε απνζθνπείηαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ.1650/86  
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 3010/2002 θαη ζπγρξφλσο ε  

ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 85/337 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 ησλ  
Δπξσπαίθψλ Θνηλνηήησλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ  
δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζην πεξηβάιινλ θαη 97/11 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 3εο  
Καξηίνπ 1997 ησλ Δπξ. Θνηλνηήησλ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηεο νδεγίαο 85/337 γηα  
ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζην  
πεξηβάιινλ" θαζψο θαη κε ηελ νδεγία 96/61 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο  

Πεπηεκβξίνπ 1996 ησλ Δπξ. Θνηλνηήησλ "ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη  
έιεγρν ηεο ξχπαλζεο" πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ  
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔL 175/40/5.7.85) (ΔΔL 257/26/10.10.96) θαη (ΔΔL  
73/5/14.3.97) αληίζηνηρα ψζηε ζην πιαίζην κηαο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο λα  
θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν επρεξήο θαη απνηειεζκαηηθή ε πξφιεςε θαη ε απνηξνπή  
ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ  
άκεζσλ θαη έκκεζσλ επηπηψζεσλ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη  

δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Α θαη Β ζχκθσλα κε ηελ  
ΖΞ.15393/2332/2002 ΘΑ θαηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη  
δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θιπ (Β 1022). 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 

 
ʼ ξζξν 2 
Ξεδίν Δθαξκνγήο 
 

1. Ζ παξνχζα απφθαζε εθαξκφδεηαη ζηα λέα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ  
ππνθαηεγνξηψλ 1 θαη 2 ηεο Α' θαηεγνξίαο θαη 3 θαη 4 ηεο Β' θαηεγνξίαο  
ζχκθσλα κε ηελ ΖΞ.15393/2332/2002 ΘΑ (Β 1022) θαζψο θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ,  
επέθηαζε, βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ  
ησλ ίδησλ ππν θαηεγνξηψλ εθφζνλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε  
ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ  
Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξαγ. 1) Λ. 3010/2002. 

 
 2. Ζ παξνχζα απφθαζε δελ εθαξκφδεηαη ζε έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ  
εμππεξεηνχλ ζθνπνχο εζληθήο άκπλαο. 
 



 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α' 
 
 Γηαδηθαζία Ξξνθαηαξθηηθήο Ξεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο  
(Ξ.Ξ.Δ.Α.) θαη Δγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Ώξσλ (Δ.Ξ.Ν.) γηα έξγα θαη  
δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 1 ηεο πξψηεο (Α') θαηεγνξίαο. 

 
Αξζξν 3 
Ξξνθαηαξθηηθή Ξεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε (Ξ.Ξ.Δ.Α.) 
 
 

1. Γηα ηελ δηελέξγεηα Ξ.Ξ.Δ.Α., ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο ή ηδηψηεο ππνβάιιεη  
αίηεζε ζηελ αξκφδηα πεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ  

θάθειν ν νπνίνο πεξηέρεη Ξξνκειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Ξ.Ξ.Δ) ηχπνπ  
Η ζε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθα. Ζ ΞΞΔ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο σο πξνο 
 
 α) ηε ζέζε, θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ 
 
 β)ην είδνο, ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία, ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  
ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 
 γ) ηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν ή ε  
δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο σο πξνο ην θπζηθφ θαη ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ 
 
 δ) ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
 

 ε) ηε ζπζζσξεπηηθή δξάζε κε άιια έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο 
 
 ζη) ηελ παξαγσγή απνβιήησλ 
 
 δ) ηελ πξνθαινχκελε ξχπαλζε θαη ηηο νριήζεηο 
 
 ε) ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ηδίσο απφ ηε ρξήζε νπζηψλ ή ηερλνινγίαο. 

 
 ζ) ζπλνπηηθή θαηαξρήλ πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη πξνθεηκέλνπ λα  
απνθεπρζνχλ, λα κεησζνχλ θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφ, λα επαλνξζσζνχλ ζεκαληηθέο  
δπζκελείο επηπηψζεηο, 
 
 η) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ κειεηά ν θχξηνο  
ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ππφδεημε ησλ θχξησλ ιφγσλ ηεο επηινγήο  

ηνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 
 

 1.1 Νη πξνδηαγξαθέο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ΞΞΔ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα  
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ ηελ ηεθκεξηψλνπλ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ  
παξαγ. 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξαγ. 10  
εδ. β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3010/2002. 

 
 Ρα θείκελα θαη νη ράξηεο ηεο ΞΞΔ ππνβάιινληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
 
 1.2 Πε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο δελ είλαη πιήξεο, ε σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία  
ην αξγφηεξν εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ  
αηηνχληα γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή/θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα  
ζπκπιεξψζνπλ ην θάθειν. 

 
 2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξ/ληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ αθνχ εμεηάζεη ηνλ θάθειν θαη  
δηαπηζηψζεη φηη είλαη πιήξεο θαη πξηλ γλσκνδνηήζεη επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ,  
ηνλ δηαβηβάδεη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, ζην (α) θαηά πεξίπησζε  



ζπλαξκφδην (α) πνπξγείν (α) θαη θνξείο, ζηηο αξκφδηεο Δθνξίεο Αξραηνηήησλ  

ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη ζηελ Γ/λζε Σσξνηαμίαο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ θαζψο θαη  
θαηά πεξίπησζε ζηνπο Νξγαληζκνχο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ή ζηνπο Oξγαληζκνχο  
ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2508/1997 εθφζνλ απηνί έρνπλ ζπζηαζεί, γηα λα  
δηαηππψζνπλ ηε γλψκε ηνπο. Πε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ, ν  
ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο σο άλσ απαηηνχκελεο  

γλσκνδνηήζεηο θάπνηνπ (σλ) πνπξγείνπ (σλ) ή θνξέα (σλ), ε αξκφδηα ππεξεζία  
Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ν θάθεινο είλαη πιήξεο θαη  
φηη ε(νη) γλσκνδφηεζε (εηο) απηή (εο) αληαπνθξίλεηαη (νληαη) ζην πεξηερφκελφ  
ηνπ, δελ πξνβαίλεη ζηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία δηαβίβαζήο ηνπ ζην (α) ελ  
ιφγσ πνπξγείν(α) ή θνξέα(εηο). 
 

 Δίλαη δπλαηφλ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ θαη πξηλ ηελ δηαβίβαζή ηνπ γηα  
λσκνδνηήζεηο ε σο άλσ αξκφδηα πεξεζία λα απαηηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν  
πξφζζεηα ζηνηρεία θαη ηεθκεξηψζεηο, αλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν, γηα ηελ  
θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

 Κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ ηα πξναλαθεξφκελα πνπξγεία,  
νη θνξείο θαη Νξγαληζκνί δηαβηβάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηελ σο άλσ αξκφδηα  

ππεξεζία ηνπ ΞΔΣΥΓΔ. 
 
 3. Ζ αξκφδηα ηmεξεζία Ξεξ/ληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ απφ ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ  
γλσκνδνηήζεσλ ή άιισο απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγ. 2 θαη  
αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ δηαβηβαζζεί ή φρη γλσκνδνηήζεηο, πξνβαίλεη εληφο  
5 εκεξψλ ζε ΞΞΔ.Α. πνπ ζπλίζηαηαη ζε ζεηηθή γλσκoδφηεζε ή αξλεηηθή απφθαζε  
επί ηεο Ξ.Ξ.Δ. ζχκθσλα κε ην ζην άξζξν 4 (παξ. 10) ηνπ Λ. 1650/86 φπσο  

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξαγ. 6 εδ. α) ηνπ Λ. 301 0/2002  
ιακβαλoκέλσλ ππφςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην β ηεο παξαγ. 6  
ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 4. Ζ ζεηηθή γλσκνδφηεεζε ή αξλεηηθή απφθαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γεληθφ  
Γ/ληή Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ. Ζ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηζρχεη γηα πεξηνξηζκέλν  

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζ'απηήλ. 
 
 5. Κεηά ηελ Ξ.Ξ.Δ.Α αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην γ  
ηεο παξαγ.6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3010/2002. Πε πεξίπησζε ζεηηθήο γλσκνδφηεζεο  
θαη εθφζνλ θιεζεί ν ελδηαθεξφκελνο λα ζπλερίζεη πεξαηηέξσ ηε δηαδηθαζία  
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο ζα πξέπεη  
λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη ελδερoκέλσο  

εθφζνλ ηνπ δεηεζεί λα ππνβάιιεη πξφζζεηα ζηνηρεία θαη ηεθκεξηψζεηο γηα  
επηκέξνπο πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο (κέζα) θαη παξακέηξνπο. 
 
 6. Ζ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ή αξλεηηθή απφθαζε καδί κε ην θάθειν ηεο Ξ.Ξ.Δ.  
δηαβηβάδνληαη ζην(α) νηθείν(α) Λνκαξρηαθφ(ά) Ππκβνχιην(α) πξνθεηκέλνπ λα  
ιάβνπλ γλψζε θαη λα ελεκεξψζoπλ ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο θνξείο εθπξνζψπεζήο  
ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο  

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 (παξ. 1 εδ. δα) θαη 3 ηνπ Λ. 3010/2002. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 
ʼ ξζξν 4 
Δγθξηζε Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ (Δ.Ξ.Ν.) 
 
 
1. Ν ελδηαθεξφκελoο θνξέαο ή ηδηψηεο ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα πεξεζία  

Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ πνπ δηελήξγεζε θαη ηελ ΞΞΔΑ. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη  
απφ θάθειν ν νπνίνο πεξηέρεη 
 
 α) Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΚΞΔ) ηχπνπ Η ζε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ  



αληίγξαθα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο 

 
  πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
 
  πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηα απαξαίηεηα  
ζηνηρεία θαη ηεθκεξηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ  

θπξηφηεξσλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ή ηεο  
δξαζηεξηφηεηαο 
 
 . ζηνλ άλζξσπν, ζηελ παλίδα θαη ζηελ ρισξίδα 
 
 . ζην έδαθνο, ζηα λεξά, ζηνλ αέξα, ζην θιίκα θαη ζην ηνπίν 

 
 . ζηα πιηθά αγαζά θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 
 
 . ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαθέξνληαη 
 

 . ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο 
 

  πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη λα ιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα  
απνθεπρζνχλ, λα κεησζνχλ θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφλ λα επαλνξζσζνχλ ζεκαληηθέο  
δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ 
 
  ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ κειεηά ν θχξηνο ηνπ  
έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ππφδεημε ησλ θχξησλ ιφγσλ ηεο επηινγήο ηνπ  
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 

 
  απιή (κε ηερληθή) πεξίιεςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο  
πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. 
 
 Πε πεξίπησζε πνπ ην πξνηεηλφκελν έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεηαη ζην  
παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΖΞ 15393/2332/2002 ΘΑ (Β' 1022) ε ΚΞΔ  

πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο 
 
 . ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά αληηξξππαληηθά κέηξα ηδίσο κε ηε ρξήζε ησλ  
βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ φπσο νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η παξαγ. 6 ηνπ  
άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ  
παξαθνινχζεζεο ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ 
 

  ηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ πνπ πξφθεηηαη λα  
ρξεζηκνπνηεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα Θνηλνηηθά θαη Γηεζλή δεδνκέλα θαη  
πξαθηηθέο. 
 
  ηηο πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, ηηο νπζίεο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ  
ρξεζηκνπνηνχληαη ή παξάγνληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε 
 

  ηηο πεγέο εθπνκπψλ ηεο εγθαηάζηαζεο 
 

  ηε θχζε θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ πξνβιεπφκελσλ εθπνκπψλ ηεο εγθαηάζηαζεο  
θαζψο  
θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ εθπνκπψλ ζην πεξηβάιινλ 
 

  ηελ πξνβιεπφκελε ηερλνινγία θαη ηηο άιιεο ηερληθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ  
πξφιεςε ησλ εθπνκπψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ή, εάλ απηφ δελ  
είλαη δπλαηφλ, ζηε κείσζή ηνπο 
 
  ελδερνκέλσο, ηα κέηξα πξφιεςεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγεη ε  
εγθαηάζηαζε 
 

  ηα αλαγθαία κέηξα κεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα  
απνθεχγεηαη θάζε θίλδπλνο ξχπαλζεο θαη ν ρψξνο λα απνθαζίζηαηαη  
ηθαλνπνηεηηθά. 
 



  ηα πξνβιεπφκελα κέηξα παξαθνινχζεζεο ησλ εθπνκπψλ ζην πεξηβάιινλ. 

 
 Νη πξνδηαγξαθέο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ΚΞΔ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα  
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ ηελ ηεθκεξηψλνπλ, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε  
ηελ  
παξαγ. 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξαγ. 10  

εδ. β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 Ρα θείκελα θαη νη ράξηεο ηεο ΚΞΔ ππνβάιινληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
 
 β) ηελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε (ΞΞΔΑ) ηνπ Γεληθνχ Γ/ληή Ξεξ/ληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ  
ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 (παξ. 3) καδί κε αληίγξαθν ηνπ ζεσξεκέλνπ απφ ηελ σο  

άλσ πεξεζία ράξηε θαη ηνπνγξαθηθνχ ζρεδίνπ απ' φπνπ εκθαίλεηαη ε  
πξνεπηιεγείζα αιιά θαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηνπ έξγνπ ή ηεο  
δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 Πε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο δελ είλαη πιήξεο, ε σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία, ην  

αξγφηεξν εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ  
αηηνχληα γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή/θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα  

ζπκπιεξψζνπλ ην θάθειν. 
 
 2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξ/ληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ αθνχ εμεηάζεη ηνλ θάθειν θαη  
δηαπηζηψζεη φηη είλαη πιήξεο πξηλ πξνβεί ζηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο  
Ξεξ/θψλ Νξσλ θαη εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν ηνλ δηαβηβάδεη εληφο 10 εκεξψλ απφ  
ηελ ππνβνιή ηνπ ζηα θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηα πνπξγεία, θαη θνξείο, ζηνπο  
Νξγαληζκνχο Αζήλαο ή Θεζζαινλίθεο θαηά πεξίπησζε, ή ζηνπο Νξγαληζκνχο ηνπ  

άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2508/1997, εθφζνλ απηνί έρνπλ ζπζηαζεί θαζψο θαη ζηε Γ/λζε  
Σσξνηαμίαο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ γηα λα εθθξάζνπλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο επί ηνπ  
πεξηερνκέλoπ ηνπ. Δπίζεο ν θάθεινο δηαβηβάδεηαη θαη ζην νηθείν ή ζηα νηθεία  
Λνκαξρηαθά Ππκβνχιηα γηα δεκνζηνπνίεζε ηνπ θαθέινπ ηεο ΚΞΔ θαη γλσκνδφηεζε  
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ. 1650/1986, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3  
ηνπ Λ. 3010/2002. 

 
 2.1. Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο ή ηδηψηεο ππνβάιιεη ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ  
παξάγξαθν 1 θάθειιν κε ηελ ΚΞΔ καδί κε ην θάθειν ηεο ΞΞΔ ή ζε θάπνην ζηάδην  
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ΞΞΔΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3, ε αξκφδηα πnεξεζία  
Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ΚΞΔ πξηλ ηελ  
νινθιήξσζε ηεο ΞΞΔΑ. 
 

 Πηε πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ επαθνινπζήζεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε επί ηεο ΞΞΔ,  
ε σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία δηαβηβάδεη άκεζα ην θάθειν ηεο ΚΞΔ ζην (α)  
Λνκαξρηαθφ (ά) Ππκβoχιηo (α). 
 
 2.2. Δίλαη δπλαηφλ πξηλ απφ ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ε αξκφδηα ππεξεζία λα  
απαηηήζεη ηελ ππνβνιή θαη πξφζζεησλ ζηνηρείσλ θαη ηεθκεξηψζεσλ γηα ηελ  
θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 
 3. Πε πεξίΞΡσζε πνπ ε αξκφδηα ππεξεζία Ξεξ/ληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ θξίλεη φηη έλα  

έξγν ή δξαζηεξηφηεηα ελδέρεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ  
άιινπ θξάηνπο Κέινπο ηεο Δπξ. Δλσζεο ή φηαλ ην δεηήζεη έλα Θξάηνο Κέινο ηεο  
Δπξ. Δλσζεο πνπ ελδέρεηαη λα ζηγεί ζνβαξά, ε σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία  
δηαβηβάδεη ζην ελδηαθεξφκελν Θξάηνο Κέινο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαη φρη  

αξγφηεξα απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 πιεξνθνξίεο ζχκθσλα  
κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ.  
3010/2002. 
 
 4. Κέζα ζε 35 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ νη πξoαλαθεξφκελεο  
ππεξεζίεο, Φνξείο, Νξγαληζκνί, δηαβηβάδνπλ ζηελ σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία ηηο  
ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ην νηθείν ή ηα νηθεία Λνκαξρηαθά Ππκβνχιηα ηε  

(ηηο) γλσκνδφηεζε (εηο) ηνπο. 
 
 5. Κεηά ηελ παξαιαβή ηεο (ησλ) σο άλσ γλσκνδφηεζεο(εσλ) ή άιισο κεηά ηελ  
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγ. 4 θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη (νπλ)  



δηαβηβαζζεί ή φρη ε (νη) γλσκνδφηεζε (εηο) απηή (έο), εθδίδεηαη κέζα ζε 15  

εκέξεο ε απφθαζε έγθξηζεο ή κε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηνλ πνπξγφ ΞΔΣΥΓΔ  
θαη ηνλ (νπο) αξκφδην (νπο) θαηά πεξίπησζε πνπξγφ(νχο), κεηά απφ ζρεηηθή  
εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο Ξεξ/ληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4  
(παξ. 2) ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξαγ. 2) ηνπ Λ.  
3010/2002. 

 
 Ρν πεξηερφκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο  
απφθαζεο. 
 
 6. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ή κε πεξ/θψλ φξσλ δηαβηβάδεηαη ζην (α) νηθείν(α)  
Λνκαξρηαθφ(ά) Ππκβνχιην(α) γηα λα ιάβεη(νπλ) γλψζε θαη λα ελεκεξψζεη(νπλ)  

ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο θνξείο εθπξνζψπεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξαγ.  
3) ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 (παξαγ. 3) ηνπ Λ.  
3010/2002. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β' 
 
Γηαδηθαζία Ξ.Ξ.Δ.Α. θαη δηαδηθαζία Δ.Ξ.Ν. γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο  
ππνθαηεγνξίαο 2 ηεο πξψηεο (Α') θαηεγνξίαο. 

 
Αξζξν 5 
Δμαηξέζεηο 
 
 
1. Πηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θεθαιαίνπ δελ ππάγνληαη ηα έξγα θαη νη  

δξαζηεξηφηεηεο. 
 
 α) πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπο ζε πεξηνρέο  
ηνπ εζληθνχ θαηαιφγνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνινγηθνχ Γηθηχνπ ΛΑTURΑ 2000 ζχκθσλα  
κε ην άξζξν 6 ηεο 33318/3028/1998 ΘΑ «Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα  
ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θ.ιπ." (Β' 1289), 
 

 β) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπο απφ θεληξηθέο ππεξεζίεο  
πνπξγείσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηo  
άξζξν 2 (παξαγ. 5) ηνπ Λ. 30120/2002, 
 
 γ) πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη εηδηθά πξνγξάκκαηα  
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο εθφζνλ γηα ηηο πεξηνρέο απηέο  
έρνπλ θαζνξηζζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ΞΔΣΥΓΔ. 

 
 2. Πηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ άξζξσλ 3 θαη 4  

αιιά σο πξνο ηνλ ηχπν ησλ απαηηνχκελσλ κειεηψλ ηζρχνπλ ηα άξζξα 6 θαη 7 ηνπ  
παξφληνο. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
ʼ ξζξν 6 
Ξξνθαηαξθηηθή Ξεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε 

θαη Αμηνιφγεζε (ΞΞΔΑ) 
 
 
1. Γηα ηελ δηελέξγεηα Ξ,Ξ,Δ.Α" ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο ή ηδηψηεο ππνβάιιεη  



αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο πνπ  

ζπλνδεχεηαη απφ θάθειιν ν νπνίνο πεξηέρεη Ξξνκειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ  
Eπηπηψζεσλ (ΞΞΔ) ηχπνπ ΗΗ ζε ζε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθα. Ζ ΞΞΔ  
πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο σο πξνο 
 
 α) ηε ζέζε, θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ, 

 
 β) ην είδνο, ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία, ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  
ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
 
 γ) ηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν ή ε  
δξαζηεξηφηεηα, θπξίσο σο πξνο ην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ 

 
 δ) ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
 
 ε) ηε ζπζζσξεπηηθή δξάζε κε άιια έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο 
 

 ζη) ηελ παξαγσγή απνβιήησλ 
 

 δ) ηελ πξνθαινχκελε ξχπαλζε θαη ηηο νριήζεηο 
 
 ε) ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ηδίσο απφ ηε ρξήζε νπζηψλ ή ηερλνινγίαο 
 
 ζ) ζπλνπηηθή θαηαξρήλ πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη πξνθεηκέλνπ λα  
απνθεπρζνχλ, λα κεησζνχλ θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφ, λα επαλνξζσζνχλ ζεκαληηθέο  
δπζκελείο επηπηψζεηο, 

 
 η) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ κειεηά ν θχξηνο  
ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ππφδεημε ησλ θχξησλ ιφγσλ ηεο επηινγήο  
ηνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ επηπηψζεψv ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 
 
 1.1 Νη πξνδηαγξαθέο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ΞΞΔ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα  

δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ ηελ ηεθκεξηψλνπλ θαζνξίδνληαη, ζχκθσλα κε  
ηελ  
παξαγ. 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξαγ. 10  
εδ.β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3010/2002. Ρα θείκελα θαη νη ράξηεο ηεο ΞΞΔ  
ππνβάιινληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 
 
 1.2 Πε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο δελ είλαη πιήξεο, ε σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία,  

ην αξγφηεξν εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ  
αηηνχληα γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή/θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα  
ζπκπιεξψζνπλ ην θάθειν. 
 
 2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξ/ληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο αθνχ εμεηάζεη ηνλ θάθειν θαη  
δηαπηζηψζεη φηη είλαη πιήξεο θαη πξηλ γλσκνδνηήζεη επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ,  
ηνλ δηαβηβάδεη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, ζηηο θαηά πεξίπησζε  

ζπλαξκφδηεο Ξεξηθεξεηαθέο ή Λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο θαη θνξείο, ζηηο θαηά ηφπν  
αξκφδηεο Δθνξίεο Αξραηνηήησλ θαζψο θαη θαηά πεξίπησζε ζηνπο Νξγαληζκνχο  

Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ή ζηνπο Νξγαληζκνχο ηνπ άξζξνπ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.  
2508/1997 εθφζνλ απηνί έρνπλ ζπζηαζεί γηα λα δηαηππψζνπλ ηε γλψκε ηνπο. Πε  
πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ, ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθνκίδεη κία  
ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο σο άλσ απαηηνχκελεο γλσκνδνηήζεηο θάπνηνπ (σλ)  

πνπξγείνπ (σλ) ή θνξέα (σλ), ε αξκφδηα ππεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ  
αθνχ δηαπηζηψζεη φηη ν θάθεινο είλαη πιήξεο θαη φηη ε(νη) γλσκνδφηεζε (εηο)  
απηή (εο) αληαπνθξίλεηαη(νληαη) ζην πεξηερφκελφ ηνπ,δελ πξνβαίλεη ζηελ  
πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία δηαβίβαζήο ηνπ ζην (α) ελ ιφγσ πνπξγείν(α) ή  
θνξέα(εηο). 
 
 Δίλαη δπλαηφλ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ θαη πξηλ ηελ δηαβίβαζή ηνπ γηα  

γλσκνδνηήζεηο ε σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία λα απαηηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν  
πξφζζεηα ζηνηρεία θαη ηεθκεξηψζεηο αλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ  
θαιχηεξε  
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 



 

 Κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ νη πξναλαθεξφκελεο  
ππεξεζίεο,  
θνξείο θαη Νξγαληζκνί δηαβηβάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηελ σο άλσ αξκφδηα πεξεζία  
ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 

 3. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο απφ ηελ παξαιαβή ησλ σο  
άλσ γλσκνδνηήζεσλ ή άιισο απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγ. 2 θαη  
αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ δηαβηβαζζεί ή φρη απφςεηο, πξνβαίλεη εληφο 5  
εκεξψλ ζε Ξ.Ξ.Δ.Α. πνπ ζπλίζηαηαη ζε ζεηηθή γλσκoδφηεζε ή αξλεηηθή απφθαζε  
επί ηεο Ξ.Ξ.Δ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 (παξ. 10) ηνπ Λ. 1650/86 φπσο  
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξαγ. 6 εδ. α) ηνπ Λ. 3010/2002 ιακβαλνκέλσλ  

ππφςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην (β) ηεο παξαγ. 6 ηνπ ηδίνπ  
σο άλσ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 4. Ζ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ή αξλεηηθή απφθαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην  
Γεληθφ Γ/ληή ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. Ζ ζεηηθή γλσκoδφηεζε ηζρχεη γηα  

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζ' απηήλ. 
 

 5. Κεηα ηελ Ξ.Ξ.Δ.Α. αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην εδάθην γ  
ηεο παξαγ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3010/2002. Πε πεξίπησζε ζεηηθήο  
γλσκνδφηεζεο  
θαη εθφζνλ θιεζεί ν ελδηαθεξφκελνο λα ζπλερίζεη πεξαηηέξσ ηε δηαδηθαζία  
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο παξνχζαο ζα πξέπεη  
λα  
ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη ελδερνκέλσο εθφζνλ  

ηνπ δεηεζεί λα ππνβάιιεη πξφζζεηα ζηνηρεία θαη ηεθκεξηψζεηο γηα επηκέξνπο  
πεξηβαιινληηθνχο ηνκείο (κέζα) θαη παξακέηξνπο. 
 
 6. Ζ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ή αξλεηηθή απφθαζε καδί κε ην θάθειν ηεο Ξ.Ξ.Δ.  
δηαβηβάδνληαη ζην(α) νηθείν(α) Λνκαξρηαθφ(ά) Ππκβνχιην(α) πξνθεηκέλνπ λα  
ιάβνπλ γλψζε θαη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο θνξείο εθπξνζψπεζήο  

ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο  
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 (παξ. 1 εδ. δα) θαη 3 ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 
ʼ ξζξν 7 
Δγθξηζε Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ (Δ.Ξ.Ν) 
 
 
1. Ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο ή ηδηψηεο ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα πεξεζία  

Ξεξηβάιινληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ θάθειν ν νπνίνο πεξηέρεη 
 

 α) Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΚΞΔ) ηχπνπ ΗΗ ζε έμη (6) ηνπιάρηζηνλ  
αληίγξαθα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 
 
  πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ή Ρεο δξαζηεξηφηεηαο 

 
  πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηα απαξαίηεηα  
ζηνηρεία θαη ηεθκεξηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ  
θπξηφηεξσλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ή ηεο  
δξαζηεξηφηεηαο 
 
 . ζηνλ άλζξσπν, ζηελ παλίδα θαη ζηελ ρισξίδα 

 
 . ζην έδαθνο, ζηα λεξά, ζηνλ αέξα, ζην θιίκα θαη ζην ηνπίν 
 
 . ζηα πιηθά αγαζά θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 



 

 . ζηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαθέξνληαη 
 
 . ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο 
 
  ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη λα ιεθζνχλ πξνθεηκέλνπ λα  

απνθεπρζνχλ, λα κεησζνχλ θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφλ λα επαλνξζσζνχλ ζεκαληηθέο  
δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ 
 
  ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ κειεηά ν θχξηνο ηνπ  
έξγνπ θαη ππφδεημε ησλ θχξησλ ιφγσλ ηεο επηινγήο ηνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ  
επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ, 

 
  απιή (κε ηερληθή) πεξίιεςε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο  
πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. 
 
 Πε πεξίπησζε πνπ ην πξνηεηλφκελν έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεηαη ζην  

παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΖΞ.15393/2332/2002 ΘΑ (Β' 1022) ε ΚΞΔ  
πεξηιακβάλεη επηπιένλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο 

 
  ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά αληηξξππαληηθά κέηξα ηδίσο κε ηε ρξήζε ησλ  
βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ φπσο νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η παξαγ. 6 ηνπ  
άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ  
παξαθνινχζεζεο  
ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ. 
 

  ηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ πνπ πξφθεηηαη λα  
ρξεζηκνπνηεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα Θνηλνηηθά θαη Γηεζλή δεδνκέλα θαη  
πξαθηηθέο. 
 
  ηηο πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο, ηηο νπζίεο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ  
ρξεζηκνπνηνχληαη ή παξάγνληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

 
  ηηο πεγέο εθπνκπψλ ηεο εγθαηάζηαζεο 
 
  ηε θχζε θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ εθπνκπψλ ηεο εγθαηάζηαζεο  
θαζψο  
θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ εθπνκπψλ ζην πεξηβάιινλ 
 

  ηελ πξνβιεπφκελε ηερλνινγία θαη ηηο άιιεο ηερληθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ  
πξφιεςε ησλ εθπνκπψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ή, εάλ απηφ δελ  
είλαη δπλαηφλ, ζηε κείσζή ηνπο 
 
  ελδερνκέλσο ηα κέηξα πξφιεςεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγεη ε  
εγθαηάζηαζε 
 

  ηα αλαγθαία κέηξα κεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ψζηε λα  
απνθεχγεηαη θάζε θίλδπλνο ξχπαλζεο θαη ν ρψξνο λα απνθαζίζηαηαη  

ηθαλνπνηεηηθά. 
 
  ηα πξνβιεπφκελα κέηξα παξαθνινχζεζεο ησλ εθπνκπψλ ζην πεξηβάιινλ. 
 

 Νη πξνδηαγξαθέο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ΚΞΔ θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα  
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ ηελ ηεθκεξηψλνπλ θαζνξίδνληαη, ζχκθσλα κε  
ηελ  
παξαγ. 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξαγ. 10  
εδ. β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 Ρα θείκελα θαη νη ράξηεο ηεο ΚΞΔ ππνβάιινληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

 
 β) ηε ζεηηθή γλσκνδφηεζε (ΞΞΔΑ) ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ Γ/ληή ηεο Ξεξηθέξεηαο  
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 (παξαγ. 3), καδί κε αληίγξαθν ηνπ ζεσξεκέλνπ απφ ηελ  
σο  



άλσ πεξεζία ράξηε θαη ηνπνγξαθηθνχ ζρεδίνπ απ' φπνπ εκθαίλεηαη ε  

πξνεπηιεγείζα αιιά θαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηνπ έξγνπ ή ηεο  
δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 Πε πεξίπησζε πνπ ν θάθεινο δελ είλαη πιήξεο ε σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία, ην  
αξγφηεξν εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ  

αηηνχληα γηα ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή/θαη ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα  
ζπκπιεξψζνπλ ην θάθειν. 
 
 2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξ/ληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο αθνχ εμεηάζεη ηνλ θάθειν θαη  
δηαπηζηψζεη φηη είλαη πιήξεο πξηλ πξνβεί ζηελ έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο  
Ξεξ/θψλ Νξσλ θαη εθφζνλ ην θξίλεη ζθφπηκν ηνλ δηαβηβάδεη εληφο 10 εκεξψλ απφ  

ηελ ππνβνιή ηνπ ζηηο ζπλαξκφδηεο Ξεξηθεξεηαθέο θαη Λνκαξρηαθέο πεξεζίεο θαη  
Φνξείο θαη θαηά πεξίπησζε ζηνπο Νξγαληζκνχο Αζήλαο ή Θεζζαινλίθεο ή ζηνπο  
Νξγαληζκνχο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2508/1997, εθφζνλ απηνί έρνπλ ζπζηαζεί γηα  
λα  
εθθξάζνπλ ηπρφλ παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Δπίζεο ν θάθεινο  

δηαβηβάδεηαη θαη ζην νηθείν ή ζηα νηθεία Λνκαξρηαθά Ππκβνχιηα γηα  
δεκνζηνπνίεζε ηνπ θαθέινπ ηεο ΚΞΔ θαη γλσκνδφηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ  

Λ. 1650/1986, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 2.1. Δάλ ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο ή ηδηψηεο ππνβάιιεη ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ  
παξάγξαθν 1 θάθειν κε ηελ ΚΞΔ, καδί κε ηνλ θάθειν ηεο ΞΞΔ,  
ήζεθάπνηνζηάδηνηεο  
δηαδηθαζίαο ηεο ΞΞΔΑ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ε αξκφδηα ππεξεζία πεξηβάιινληνο  
ηεο Ξεξηθέξεηαο ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ηνπ θαθέινπ ηεο ΚΞΔ πξηλ ηελ  

νινθιήξσζε  
ηεο ΞΞΔΑ. Πηε πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ επαθνινπζήζεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε επί  
ηεο ΞΞΔ, ε σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία δηαβηβάδεη άκεζα ην θάθειιν ηεο ΚΞΔ  
ζην(α)  
Nνκαξρηαθφ(ά) Ππκβνχιην(α). 
 

 2.2 Δίλαη δπλαηφλ πξηλ απφ ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ε αξκφδηα ππεξεζία λα  
απαηηήζεη ηελ ππνβνιή θαη πξφζζεησλ ζηνηρείσλ θαη ηεθκεξηψζεσλ γηα ηελ  
θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
 3. Πε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα ππεξεζία Ξεξ/ληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο θξίλεη φηη  
έλα έξγν ή δξαζηεξηφηεηα ελδέρεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην  
πεξηβάιινλ άιινπ Θξάηνπο Mέινχο ηεο Δπξ. Δλσζεο ή φηαλ ην δεηήζεη Θξάηνο   

Κέινο ηεο Δπξ. Δλσζεο πνπ ελδέρεηαη λα ζηγεί ζνβαξά, ε ππεξεζία απηή  
εηζεγείηαη ζηελ αξκφδηα Θεληξηθή ππεξεζία Ξεξ/ληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ ηε δηαβίβαζε  
πιεξνθνξηψλ ζην ελδηαθεξφκελν Θξάηνο Κέινο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαη φρη  
αξγφηεξα απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγ. 2 ζχκθσλα κε ην άξζξν 5  
ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 4. Κέζα ζε 35 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ νη πξναλαθεξφκελεο  

ππεξεζίεο, Φνξείο, Νξγαληζκνί, δηαβηβάδνπλ ζηελ σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία ηηο  
ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ην νηθείν ή ηα νηθεία Λνκαξρηαθά Ππκβνχιηα ηε  

(ηηο) γλσκνδφηεζε (εηο) ηνπο. 
 
 5. Κεηά ηελ παξαιαβή ηεο (ησλ) σο άλσ γλσκνδφηεζεο(εσλ) ή άιισο κεηά ηελ  
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγ. 4 θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη (νπλ)  

δηαβηβαζζεί ή φρη ε (νη) γλσκνδφηεζε (εηο) απηή (έο), εθδίδεηαη κέζα ζε 15  
εκέξεο ε απφθαζε έγθξηζεο ή κε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα  
ηεο Ξεξηθέξεηαο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο σο άλσ αξκφδηαο ππεξεζίαο  
Ξεξ/ληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 (παξ. 2) ηνπ Λ.  
1650/86  
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξαγ. 2) ηνπ Λ. 3010/2002. 
 

 Ρν πεξηερφκελν ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο  
απφθαζεο. 
 
 6. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ή κε πεξ/θψλ φξσλ δηαβηβάδεηαη ζην (α)νηθείν(α)  



Λνκαξρηαθφ(ά) Ππκβνχιην(α) γηα λα ιάβεη(νπλ) γλψζε θαη λα ελεκεξψζεη(νπλ)  

ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο θνξείο εθπξνζψπεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξαγ.  
3) ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 (παξαγ. 3) ηνπ Λ.  
3010/2002. 
 
 7. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξ/ληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο δηαβηβάδεη αληίγξαθα ησλ  

απνθάζεσλ εγθξίζεσλ πεξηβ/θψλ φξσλ ζηελ αξκφδηα θεληξηθή ππεξεζία  
πεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' 
 

Γηαδηθαζία Ξ.Ξ.Δ.Α θαη δηαδηθαζία Δ.Ξ.Ν. γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο  
ππνθαηεγνξίαο 3 ηεο Γεχηεξεο (Β') θαηεγνξίαο. 

 
Αξζξν 8 
Δμαηξέζεηο 
 
 
1. Πηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Θεθαιαίνπ δελ ππάγνληαη ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη  
δξαζηεξηφηεηεο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ππνθαηεγνξία 3 ηα νπνία πξφθεηηαη λα  

πξαγκαηνπνηεζνχλ ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπο ζε πεξηνρέο ηνπ εζληθνχ  
θαηαιφγνπ  
ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνινγηθνχ Γηθηχνπ NATURA 2000 ζχκθσλα κε ηελ  
33318/3028/1998  
ΘΑ "Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ  
νηθνηφπσλ  

θ.ιπ." (Β' 1289). Ρα ελ ιφγσ έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαζνξίδνληαη ζηηο  
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ  
πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 (παξ. 1 εδ. α θαη β) ηεο ελ ιφγσ ΘΑ κε  
ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη θαη νη δηαδηθαζίεο ΞΞΔΑ θαη ΔΞΝ πνπ ζα ηεξεζνχλ  
σο  
έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο αλψηεξεο ππνθαηεγνξίαο. 
 

 2. Πηελ σο άλσ πεξίπησζε αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ησλ δηαηάμεσλ ησλ  
άξζξσλ 6 θαη 7 ηνπ Θεθαιαίνπ Β ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 

ʼ ξζξν 9 
Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
 
 

1. Ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο ή ηδηψηεο ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία  
Ξεξ/ληνο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο, πνπ ζπλνδεχεηαη απφ θάθειιν ν νπνίνο  
πεξηιακβάλεη Ξξνκειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Eπηπηψζεσλ (Ξ.Ξ.Δ.) ηχπνπ ΗΗ θαη ηα  
απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 (παξ. 1) ηεο  
παξνχζαο απφθαζεο. 
 
 2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο αμηνινγεί εληφο  

10 εκεξψλ αλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή δξαζηεξηφηεηα ζα αθνινπζεζεί ε  
δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ή ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Πε  
πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη ην ελ ιφγσ έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα ππάγεηαη: 
 



 α) ζηελ δηαδηθαζία ηεο ππνθαηεγνξίαο 2: ε σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία πξνβαίλεη  

ζε ΞΞΔΑ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6. 
 
 β) ζηελ δηαδηθαζία ηεο ππνθαηεγνξίαο 4 εθδίδεηαη ζρεηηθή απφθαζε ηνπ  
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ε νπνία δηαβηβάδεηαη ζην(α) νηθείν(α)  
Λνκαξρηαθφ(ά) Ππκβνχιην(α) πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη (νπλ) γλψζε θαη λα ελεκεξψζεη  

(νπλ) ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο θνξείο εθπξνζψπεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5  
(παξαγ. 3) ηνπ Λ. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 (παξαγ. 3) ηνπ  
Λ. 3010/2002. Ξαξάιιεια ε ελ ιφγσ απφθαζε δηαβηβάδεηαη καδί κε ηνλ ζρεηηθφ  
θάθειιν ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο  
Απηνδηνίθεζεο γηα λα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 11. 
 

***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Πχκθσλα κε ηελ Α  νηθ.2214  (ΦΔΘ Β΄ 1071/1.8.2003)  
νξίδεηαη φηη: 
"Κεηαβηβάδνπκε ζηελ Γηεπζχληξηα Ξεξηβάιινληνο & Σσξνηαμίαο ηεο Ξεξηθέξεηαο  
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο, ηελ αξκνδηφηεηα έθδνζεο ηεο απφθαζεο πνπ  
πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 2β ηνπ άξζξνπ 9 ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο  

Ζ.Ξ. 11014/703/Φ 104/2003 (ΦΔΘ 332 Β/20.3.2003), γηα ηα έξγα ηεο 3εο  
πνθαηεγνξίαο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Ζ.Ξ. 15393/2332/5.8.2002 (ΦΔΘ  

1022 Β/02) «Θαηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε  
θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην  
άξζξν 1 ηνπ Λ. 3010». 
 Ζ κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζηελ πξντζηακέλε ηεο αλσηέξσ Γ/λζεσο ηζρχεη  
θαη γηα ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ζε πεξίπησζε έιιεηςεο, απνπζίαο ηεο ή θσιχκαηφο  
ηεο. Ζ αλαπιήξσζε ησλ πξντζηακέλσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
άξζξνπ 97 ηνπ Λ. 2683/99. 

 Νιεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ δελ κεηαβηβάδνληαη ή δελ παξαθξαηνχληαη κε ηελ  
παξνχζα ζα αζθνχληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ηνλ Γεληθφ  
Γηεπζπληή ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 208/21.1.2002 (ΦΔΘ 128/Β/2002) ηνπ Γεληθνχ  
Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 Θάζε άιιε πξνγελέζηεξε απφθαζή καο γηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα  
παχεη λα ηζρχεη". 

 
 3. Υο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο γηα ηελ επηινγή ηεο σο άλσ θαηάηαμεο ιακβάλνληαη 
 
 α. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηδίσο, σο πξνο 
 
  ην είδνο ,ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ, ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
 

 . ηε ζπζζσξεπηηθή δξάζε κε άιια έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο 
 
 . ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 
 
  ηελ παξαγσγή απνβιήησλ. 
 
  ηε ξχπαλζε θαη ηηο νριήζεηο, 

 
  ηνλ θίλδπλν αηπρεκάησλ, ηδίσο σο πξνο ρξεζηκνπνηνχκελεο νπζίεο ή  

ηερλνινγίεο 
 
 β. Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Ξξέπεη λα εμεηάδεηαη ε  
πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ πνπ ελδέρεηαη λα ζηγνχλ  

απφ ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα ηδίσο σο πξνο: 
 
 . ηελ ππάξρνπζα ρξήζε γεο, 
 
 . ην ζρεηηθφ πινχην, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αλαγελλεηηθή ηθαλφηεηα ησλ  
θπζηθψλ  
πφξσλ ηεο πεξηνρήο, 

 
  ηελ ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή  
ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο 
 



 α) πγξφηνπνπο 

 
 β) παξάθηηεο πεξηνρέο 
 
 γ) νξεηλέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο 
 

 δ) πξoζηαηεπφκελεο θπζηθέο πεξηνρέο θαη θπζηθά πάξθα 
 
 ε) δηαηεξεηέεο ή πξoζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε θείκελε  
λνκνζεζία πεξηνρέο εηδηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ.  
33318/3028/1998 ΘΑ (Β 1989) 
 

 ζη) πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηαζηξαηεγνχληαη ήδε ηα πξφηππα γηα ηελ πνηφηεηα  
ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ θαζνξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία 
 
 δ) ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 
 

 ε) ρψξνη θαη ηνπία ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο ή αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο 
 

 γ. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελδερνκέλσλ επηπηψζεσλ 
 
 Νη ελδερφκελεο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ησλ έξγσλ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη  
λα εμεηάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη αλσηέξσ ζηα ζεκεία  
1  
θαη 2, ηδίσο σο πξνο 
 

  ηελ έθηαζε ησλ επηπηψζεσλ (γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη κέγεζνο ηνπ ζηγφκελνπ  
πιεζπζκνχ), 
 
  ην δηαζπλνξηαθφ ραξαθηήξα ησλ επηπηψζεσλ, 
 
  ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ επηπηψζεσλ, 

 
  ηελ πηζαλφηεηα ησλ επηπηψζεσλ, 
 
 . ηε δηάξθεηα, ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ αλαζηξεςηκφηεηα ησλ επηπηψζεσλ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' 
 
Γηαδηθαζία Δ.Ξ.Ν. ππνθαηεγνξίαο 4 ηεο Β θαηεγνξίαο 

 
Αξζξν 10 

Δμαηξέζεηο 
 
 
1. Πηηο δηαηάμεηο ηνπ Θεθαιαίνπ απηνχ δελ ππάγνληαη 

 
 α) ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ  
ππνθαηεγνξία  
4 ηα νπνία πξφθεηηαη λα πξαγκζηνπνηεζνχλ, ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπο ζε  
πεξηνρέο ηνπ εζληθνχ θαηαιφγνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνινγηθνχ Γηθηχνπ ΛΑTURΑ  
2000  
ζχκθσλα κε ηελ ππ'αξηζ. 33318/3028/1998 ΘΑ (Β' 1289). Ρα ελ ιφγσ έξγα θαη  

δξαζηεξηφηεηεο θαζνξίδνληαη ζηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία  
θαη  
δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 (παξ. 1  
εδ. α θαη β) ηεο ελ ιφγσ ΘΑ. 



 

 β) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ελ κέξεη ή ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ππεξεζίεο ηεο  
Ξεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 1650 /86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην  
άξζξν 2 (παξ. 5) ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 2. Πηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 11 αιιά  

αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ είλαη ν  
Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο  
Ξεξηβάιινληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
ʼ ξζξν 11 
Γηαδηθαζία Δ.Ξ.Ν 
 

 
1. Ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο ή ηδηψηεο ππνβάιιεη αίηεζε ζηελ αξκφδηα πεξεζία  
Ξεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ  
θάθειιν ν νπνίνο πεξηιακβάλεη Ξεξηβαιινληηθή Δθζεζε ζε ηέζζεξα (4)  
ηνπιάρηζηνλ αληίγξαθα. Ζ Ξεξηβαιινληηθή Δθζεζε ππνβάιιεηαη θαη ζε  
ειεθηξνληθή  
κνξθή 

 
 Ρν πεξηερφκελν ηεο Ξεξηβαιινληηθήο Δθζεζεο θαζψο θαη ηα απαηηνχκελα  
δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ ηελ ηεθκεξηψλνπλ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ  
παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/1986, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξαγ. 10  
εδ. β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3010/2002. 
 

 Πηελ πεξίπησζε έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηεο ππνθαηεγνξίαο 3, γηα ηα νπνία ζα  
αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε Ξεξηβαιινληηθή Δθζεζε  
ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο  
Ξεξηθέξεηαο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 (παξαγ. 2 εδ. β), καδί κε αληίγξαθν  
ηνπ ζεσξεκέλνπ ράξηε ηνπνγξαθηθφ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο παξαγξάθνπ 1  
ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζεο, απ' φπνπ εκθαίλεηαη ε ζέζε ηνπ έξγνπ ή ηεο  
δξαζηεξηφηεηαο. 

 
 2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξ/ληνοηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο αθνχ  
εμεηάζεη ην θάθειν θαη δηαπηζηψζεη φηη είλαη πιήξεο ηνλ δηαβηβάδεη εληφο 10  
εκεξψλ ζηηο ηπρφλ ζπλαξκφδηεο Noκαξρηαθέο πεξεζίεο ή Φνξείο θαη ζηηο θαηά  
ηφπν αξκφδηεο Δθνξίεο Αξραηνηήησλ, θαζψο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αλ  
θξηζεί αλαγθαίν, ζε Ξεξηθεξεηαθέο πεξεζίεο θαη θαηά πεξίπησζε ζηνπο  
Νξγαληζκνχο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ή ζηνπο Νξγαληζκνχο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ.  

2508/1997, εθφζνλ απηνί έρνπλ ζπζηαζεί πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ γλψκε. 
 

 Δίλαη δπλαηφλ θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ θαθέινπ θαη πξηλ ηε δηαβίβαζή ηνπ γηα  
γλσκνδνηήζεηο ε σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία λα απαηηήζεη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν  
πξφζζεηα ζηνηρεία θαη ηεθκεξηψζεηο αλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ  
θαιχηεξε  

πξνζηαζία ηνπ Ξεξηβάιινληνο. 
 
 3. Δληφο 15 εκεξψλ απφ ηε παξαιαβή ηνπ θαθέινπ νη πξναλαθεξφκελεο ππεξεζίεο  
θαη θνξείο δηαβηβάδνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηελ αξκφδηα σο άλσ ππεξεζία ηεο  
Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 
 
 4. Κεηά ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ γλσκνδνηήζεσλ ή άιισο κεηά ηελ παξέιεπζε  

ηεο  
πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 3 θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ δηαβηβαζζεί ή φρη  
νη γλσκνδνηήζεηο απηέο, εθδίδεηαη κέζα ζε 15 εκέξεο ε απφθαζε έγθξηζεο ή κε  
Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ απφ ηνλ νηθείν Nνκάξρε κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο  



ππεξεζίαο πεξηβάιινληνο ηεο Λ.Α. φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4 (παξαγ. 3) ηνπ  

Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξαγ. 3) ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 5. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ή κε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ δηαβηβάδεηαη ζην νηθείν  
Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην γηα λα ιάβεη γλψζε θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο θαη  
ηνπο θνξείο εθπξνζψπεζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. 3) ηνπ Λ. 1650/86  

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 6. Ζ σο άλσ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο  
δηαβηβάδεη αληίγξαθν ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβ/θψλ φξσλ ζηελ αξκφδηα  
θεληξηθή ππεξεζία Ξεξ/ληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ 

 
ΓΔΛΗΘΔΠΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
 
ʼ ξζξν 12 
Ξεξηερφκελν απφθαζεο Δ.Ξ.Ν. 
 
 

1. Κε ηελ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ην  
άξζξν 4 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξαγ. 1 β) ηνπ  
Λ.  
3010/2002, κέηξα, πξνχπνζέζεηο, φξνη, πεξηνξηζκνί θαη δηαθνξνπνηήζεηο γηα  
ηελ  
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαηά θχξην ιφγν  

αλαθέξνληαη: 
 
 α) ζην είδνο, ζην κέγεζνο θαη ζηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ή  
ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
 
 β) ζηηο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο, πνπ εθθξάδνληαη σο ζπγθεληξψζεηο ή/θαη  
θνξηία ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο  

δηαηάμεηο θαη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 
 
 Πε πεξίπησζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ  
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ' αξηζ. ΖΞ 15393/2332/2002 ΘΑ (Β' 1022) νη νξηαθέο ηηκέο  
πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο,  
εθαξκφδνληαη σο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ησλ νξηαθψλ ηηκψλ. 
 

 γ) ζε πεξίπησζε απνξξίςεσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηα πγξά απφβιεηα, ζηνλ  
θαζνξηζκφ ελδερνκέλσο εηδηθψλ νξηαθψλ ηηκψλ ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα  

πξνγξάκκαηα κείσζεο ηεο ξχπαλζεο ησλ πδαηηθψλ απνδεθηψλ φπσο πξνβιέπεηαη ζην  
άξζξν 4 ηεο ππ' αξηζκ. 2/2001 Ξξάμεο πνπξγηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζην άξζξν 4  
ηεο ππ΄ αξηζκ. 4859/2001 ΘΑ (Β 253). 
 

 δ) ζηα ηερληθά έξγα, κέηξα, φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεηαη λα  
θαηαζθεπαζζνχλ ή λα ιεθζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο ή γεληθφηεξα  
ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη  
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο  
εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 
 
 ε) ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη απφ ηνλ  

θχξην  
ηνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 ζη) ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ζηα επαίζζεηα ζηνηρεία ηνπ  



θαη  

ελδερνκέλσο ζηηο εηδηθά πξνζηαηεπφκελεο δψλεο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ αλαγθαίσλ  
γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο κέηξσλ θαη έξγσλ. 
 
 δ) ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηoο γηα ην νπνίν ηζρχεη ε  
ρνξεγνχκελε  

έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηζρχνο ηεο θαζψο θαη ησλ  
πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ αλαζεψξεζή ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 1650/86  
φπσο  
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξ. ?) ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 2. Δάλ θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ελφο έξγνπ ή κηαο δξαζηεξηφηεηαο  

πξνθχmεη φτη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ, κε φκνηα απφθαζε  
επηβάιινληαη πξφζζεηνη φξνη ή ηξνπνπνηνχληαη νη πθηζηάκελνη ζχκθσλα κε ην  
άξζξν 2 (παξαγ. 8) ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 3. Πηε πεξίπησζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα  

IΗ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ' αξηζ. ΖΞ 15393/2332/2002 ΘΑ (Β' 1022), ε απφθαζε  
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ  

πξνεγνχκελε παξάγξαθν (1) αλαθέξεηαη επηπιένλ θαη ζε κέηξα γηα ηελ  
εμαζθάιηζε  
ηεο πξνζηαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο, ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο ψζηε λα  
επηηπγράλεηαη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην ζχλνιφ ηνπ  
ηδίσο  
κε 
 

 α) ηνλ θαζνξηζκφ νξηαθψλ ηηκψλ εθπνκπήο ζχκθσλα κε ηε παξαγ. 1 εδ. β γηα  
ηηο  
ξππαληηθέο νπζίεο πνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 16  
ηεο παξνχζαο απφθαζεο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα εθπέκπνληαη ζε ζεκαληηθή  
πνζφηεηα θαη λα δηαζπείξνληαη ζην λεξφ, ηνλ αέξα θαη ην έδαθνο. Πηε  
πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθφζνλ ρξεηάδεηαη επηβάιινληαη φξνη, πεξηνξηζκνί, κέηξα  

θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ππφγεησλ λεξψλ θαη  
κέηξα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Πηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο παξαγ. 6.6 ηνπ  
παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ' αξηζ. ΖΞ15393/23322002 ΘΑ θαηά ηνλ  
θαζνξηζκφ νξηαθψλ ηηκψλ εθπνκπήο ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνζαξκνζκέλεο ζε  
απηέο  
πξαθηηθέο κεζνδεχζεηο 
 

 β) ηελ ρξήζε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ φπσο νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα  
Η (παξαγ. 6) ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ιακβαλφκελεο ππφςε  
κεηαμχ ησλ άιισλ ηεο Θνηλνηηθήο θαη ηεο Γηεζλνχο εκπεηξίαο θαη πξαθηηθήο,  
πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνχλ νη σο άλσ νξηαθέο ηηκέο ρσξίο λα πξνδηαγξάθεηαη ε  
ρξήζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ή ηερλνινγίαο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ απηψλ ησλ  
νξηαθψλ ηηκψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο  
εγθαηάζηαζεο, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη νη ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο.  

Δάλ έλα πνηνηηθφ πξφηππν πεξηβάιινληνο φπσο νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα Η (παξαγ.  
5) ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ην νπνίν έρεη θαζνξηζζεί κε εηδηθέο  

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο επηβάιιεη φξνπο απζηεξφηεξνπο απφ απηνχο  
πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ κε ηε ρξήζε ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ  
ηερληθψλ επηβάιινληαη πξφζζεηνη φξνη κε ηελ επηθχιαμε άιισλ κέηξσλ πνπ  
κπνξεί  

λα ιεθζνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πνηνηηθψλ πξνηχπσλ πεξηβάιινληνο. 
 
 γ) ηελ πξφβιεςε φξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ξχπαλζεο ζε  
κεγάιε απφζηαζε θαη ηελ εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπ  
πεξηβάιινληνο ζην ζχλνιφ ηνπ. 
 
 δ) ηελ δπλαηφηεηα επηβνιήο πξνζσξηλψλ παξεθθιίζεσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ  

εδαθίσλ (β) θαη (γ) αλ ε ηήξεζή ηνπο κέζα ζ' έλα εμάκελν εμαζθαιίδεηαη κε  
πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο γηα κείσζε ηεο ξχπαλζεο εγθεθξηκέλν απφ ηελ αξκφδηα  
γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αξρή. 
 



 ε) ηνλ θαζνξηζκφ θαηάιιεισλ απαηηήζεσλ παξαθνινχζεζεο ησλ απνξξίςεσλ, ζηηο  

νπνίεο θαζνξίδεηαη ε κεζνδνινγία θαη ε ζπρλφηεηα ησλ κεηξήζεσλ, ε δηαδηθαζία  
αμηνιφγεζεο ησλ κέηξσλ, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε θαηαγξαθήο θαη παξνρήο ζηελ  
αξκφδηα αξρή ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ  
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ζρεηηθή απφθαζε. 
 

 Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 6.6. ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο ππ' αξηζ.  
Ζ.Ξ.15393/2332/2002 ΘΑ, θαηά ηε ζέζπηζε ησλ κέηξσλ απηψλ κπνξνχλ λα  
ιακβάλνληαη ππφςε ην θφζηνο θαη ε σθέιεηα. 
 
 ζη) Ρνλ θαζνξηζκφ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηηο κε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.  
Δηζη, φηαλ θηλδπλεχεη ην πεξηβάιινλ λα ππάξρεη θαηάιιειε πξφβιεςε γηα ηελ  

έλαξμε ιεηηνπξγίαο, ηηο δηαξξνέο, ηηο δπζιεηηνπξγίεο, ηηο πξνζσξηλέο  
δηαθνπέο  
θαη ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο. 
 
 δ) ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ζηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο  

δξαζηεξηφηεηαο 
 

 i) λα ελεκεξψλεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ αξκφδηα αξρή γηα ηα  
απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ απνξξίςεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ην  
ζπληνκφηεξν δπλαηφ γηα θάζε ζπκβάλ ή αηχρεκα πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην  
πεξηβάιινλ. 
 
 Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ  
ήδε  

ιάβεη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ  
φξσλ ζχκθσλα κε ηηο κέρξη ηφηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
 
 ii) λα παξέρεη ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο αξκφδηαο αξρήο θάζε αλαγθαία βνήζεηα  
γηα ηε δηελέξγεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, ηε δεηγκαηνιεςία θαη ηε  
ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο  

απφθαζεο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
ʼ ξζξν 13 
Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ απφ ηε βειηίσζε, 
ηξνπνπνίεζε, επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφ ή αλαλέσζε 
έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο 
 
 

1. Ξξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί αλ απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ, επέθηαζε, βειηίσζε,  
ηξνπνπνίεζε πθηζηακέλσλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο  

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ, ν  
ελδηαθεξφκελνο θνξέαο ή ηδηψηεο ππνβάιιεη θάθειν ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν  
θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/1986 φπσο  
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξ. 10β) ηνπ Λ. 3010/2002. Ν θάθεινο απηφο  

ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία αλάινγα κε ηελ ππνθαηεγνξία ζηελ νπνία  
εληάζζεηαη ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία εληφο 30 εκεξψλ απνθαίλεηαη αλ  
απαηηείηαη ε ππνβνιή ΞΞΔ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη λέα πξνθαηαξθηηθή  
πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ή ΚΞΔ ή Ξεξηβαιιoληηθή Δθζεζε  
πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζνχλ λένη πεξηβαιινληηθνί φξνη, ζχκθσλα κε ηηο  
δηαηάμεηο  
ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 
 2. Πε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ή  
παξάηαζεο ηεο ρξνληθήο ηζρχνο ηεο), ν ελδηαθεξφκελνο θνξέαο ή ηδηψηεο  
ππνβάιιεη θάθειν ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ  



παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2  

(παξαγ. 10β) ηνπ Λ. 3010/2002. Ν θάθεινο απηφο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα  
ππεξεζία αλάινγα κε ηελ ππνθαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην έξγν ή ε  
δξαζηεξηφηεηα ε νπνία εληφο 30 εκεξψλ απνθαίλεηαη αλ απαηηείηαη ή φρη ε  
ππνβνιή λέαο ΚΞΔ ή Ξεξηβαιινληηθήο Δθζεζεο. 
 

 3. Πε πεξίπησζε έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ  
ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ' αξηζ. ΖΞ 15393/2332/2002 ΘΑ (Β' 1022) ε θαηά πεξίπησζε  
αξκφδηα αξρή γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  
ηεο παξνχζαο απφθαζεο κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 14 (παξαγ. 1) επαλεμεηάδεη  
θαη ελδερνκέλσο αλαπξνζαξκφδεη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο φηαλ: 
 

  ε ξχπαλζε απφ ηελ εγθαηάζηαζε είλαη ηέηνηα ψζηε λα πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ  
νη ηζρχνπζεο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ή λα θαζνξηζζνχλ λέεο νξηαθέο ηηκέο  
εθπνκπήο, 
 
  νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ επηηξέπνπλ  

ζεκαληηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ ρσξίο ππεξβνιηθφ θφζηνο, 
 

  ε αζθάιεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο δηεξγαζίαο απαηηεί ηελ εθαξκνγή άιισλ  
ηερληθψλ, 
 
  απηφ επηβάιιεηαη απφ λέεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
Αξζξν 14 
Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 
 
1. Γηα ηα πθηζηάκελα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ Ξεξηιακβάλνληαη ζην  
Ξαξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ' αξηζ. Ζ.Ξ.15393/2332/2002 ΘΑ (Β' 1022) ε  
ρνξεγεζείζα ζ' απηά έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν  
ιήμεο ηεο, επαλεμεηάδεηαη θαη ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  
ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 30.9.2007 κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ηεο  

θείκελεο λoκoζεζίαο. 
 
 2. α) Κέρξη ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 10 β. ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ  
Λ. 1650/86 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 (παξ. β.β.) ηνπ Λ. 3010/2002,  
θαζψο θαη, 
 
 β) γηα κειέηεο πνπ αλαηέζεθαλ γηα εθπφλεζε πξηλ ηελ έθδνζε ησλ  

πξναλαθεξφκελσλ απνθάζεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
 

 i) ε Κειέηε ηνπ Ξίλαθα 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ΘΑ 69269/5387/90 (ΦΔΘ 678/Β)  
απνηειεί ηελ Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Eπηπηψζεσλ ηχπνπ Η ηεο παξνχζαο 
 
 ii) ε Κειέηε ηνπ Ξίλαθα 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο Θ Α 69269/5387/90 (ΦΔΘ 678 Β)  

απνηειεί ηελ Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Eπηπηψζεσλ ηχπνπ ΗΗ ηεο παξνχζαο 
 
 iii) ε Κειέηε ηνπ Ξίλαθα 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ΘΑ 69269/5387/90 (ΦΔΘ 678 Β)  
φπσο ηα πεξηερφκελά ηεο έρνπλ εμεηδηθεπζεί κε εγθπθιίνπο ησλ αξκνδίσλ  
πεξεζηψλ Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ, απνηειεί ηελ Ξξνκειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ  
Eπηπηψζεσλ ηχπνπ Η θαη ηχπνπ ΗΗ θαζψο θαη ηεο Ξεξηβαιινληηθήο Δθζεζεο ηεο  
παξνχζαο. 

 
 Ζ κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2β αλσηέξσ, παχεη λα ηζρχεη έλα (1)  
έηνο  
κεηά ηελ έθδνζε ηεο αληίζηνηρεο απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 10 β ηνπ άξζξνπ 4  



ηνπ  

Λ. 1650/86, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 3010/2002, εθφζνλ ε  
αληίζηνηρε κειέηε δελ έρεη ππνβιεζεί γηα αμηνιφγεζε ζηηο αξκφδηεο πεξεζίεο  
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα απφθαζε. 
 
 3. Γηαδηθαζίεο γηα Ξ.Ξ.ΔΑ. θαη Δ.Ξ.Ν. πνπ εθθξεκνχλ θαηά ηνλ ρξφλν έλαξμεο  

ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ην  
άξζξν 6 ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 

 

 



 

 



 
ΤΑ 1726/2003 / Β-552 ΘΑΣΑΡΓΖΘΖΘΔ(Πεπιβαλλονηική εκηίμηζη για έκδ.άδειαρ εγκαηάζη. ζηαθμών ηλεκηποπαπαγωγήρ)  

  

   
 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ παξνχζα ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ην άξζξν 14 ηεο Α  
Νηθ.104247/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006) θαη κε ην άξζξν 3 ηεο Α  
Νηθ.104248/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006)νη νπνίεο νξίδνπλ ηα  
εμήο:  
"Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.3010/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 14 απφ ηελ  

έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο  ηεο ππ'  
αξηζ. 1726/2003 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄/552), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ  
αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ  
ξπζκίδνληαη απφ απηήλ" 
 
Αξηζ. 1726 (ΦΔΘ Β΄ 552/08.05.2003) 

Γηαδηθαζία πξνθαηαξθηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο,  
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, θαζψο θαη έγθξηζεο επέκβαζεο ή παξαρψξεζεο  
δάζνπο ή δαζηθήο έθηαζεο ζηα πιαίζηά ηεο έθδνζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ  
ειεθηξνπαξαγσγήο, απφ Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο. 
 
ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 
ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΚΛΑΠ - ΑΛΑΞΡΜΖΠ - 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ - ΓΔΥΟΓΗΑΠ - 
ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ - ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ  
 
 
Δρνληαο ππφςε: 
 
 α) Ρνλ Λ. 1558/1985 "Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά Νξγαλα" (ΦΔΘ Α 137), φπσο  

ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ξ.Γ. 381/1989 "Νξγαληζκφο ηνπ πνπξγείνπ  
Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο" (ΦΔΘ Α 168) θαη ην Ξ.Γ. 27/1996  

"Ππγρψλεπζε ησλ πνπξγείσλ Ρνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο  
θαη Δκπνξίνπ ζην πνπξγείν Αλάπηπμεο" (ΦΔΘ Α 19). 
 
 β) Ρνλ Λ. 2244/1994 "Οχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο  

ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΘ Α 168). 
 
 γ) Ρνλ Λ. 2773/1999 "Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Οχζκηζε  
ζεκάησλ ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο" (ΦΔΘ Α 286). 
 
 δ) Ρνλ Λ. 3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/1986 κε ηηο Νδεγίεο 97/11 Δ.Δ.  
θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα  

πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΘ Α 91) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 2 παξ.  
10β απηνχ. 
 
 ε) Ρνλ Λ. 2941/2001 "Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξεηψλ, αδεηνδφηεζεο  
Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο Α.Δ. "ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΛΑΞΖΓΔΗΑ"  

θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΘ Α 201) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 2 παξ. 7 θαη 10β  
απηνχ. 

 
 ζη) Ρνλ Λ. 3017/2002 "Θχξσζε ηνπ Ξξσηνθφιινπ ηνπ Θηφην ζηε Πχκβαζε πιαίζην  
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο" (ΦΔΘ Α 117). 
 
 δ) Ρνλ Λ. 3028/2002 "Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο  
Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο" (ΦΔΘ Α 153). 

 
 ε) Ρνλ Λ. 1127/81 "Ξεξί θπξψζεσο ηεο εηο Ινλδίλνλ ηελ 6ε Κατνπ 1969  
ππνγξαθείζεο Δπξσπατθήο Ππκβάζεσο δηα ηελ πξνζηαζίαλ ηεο Αξραηνινγηθήο  
Θιεξνλνκηάο". 
 
 ζ) Ρελ 15393/2332/2002 Θ..Α (ΦΔΘ Β 1022). 
 



 Η) Ρν Λ.Γ. 86/69 "Ξεξί Γαζηθνχ Θψδηθα" (ΦΔΘ Α' 7). 

 
 ηα) Ρνλ Λ. 998/79 "πεξί πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ  
ηεο ρψξαο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη" (ΦΔΘ Α' 289). 
 
 ηβ) Ρελ 11014/703/Φ104/14.3.2003 Θ..Α. (ΦΔΘ Β' 332). 

 
 ηγ) Ρηο δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Νδεγία 2001/77/EC "Γηα  
ηελ πξναγσγή ηνπ ειεθηξηζκνχ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ εζσηεξηθή  
αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο" (L 28.10.2001). 
 
 ηδ) Ρελ αλάγθε πξνψζεζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο ζηε ρψξα: 

 
 ηε) Ρν γεγνλφο φηη ε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ επηθέξεη νηθνλνκηθή  
επηβάξπλζε ζην Διιεληθφ Γεκφζην, απνθαζίδνπκε: 
 
 

 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ παξνχζα ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ην άξζξν 14 ηεο Α  
Νηθ.104247/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006) θαη κε ην άξζξν 3 ηεο Α  

Νηθ.104248/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006)νη νπνίεο νξίδνπλ ηα  
εμήο:  
"Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.3010/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 14 απφ ηελ  
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο  ηεο ππ'  
αξηζ. 1726/2003 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄/552), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ  
αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ  

ξπζκίδνληαη απφ απηήλ" 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α 
 
ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 
 
ʼ ξζξν 1 
Ξεδίν εθαξκνγήο 
 
 
1. Νη ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εθαξκφδνληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο  
κε ηελ νπνία δηελεξγείηαη πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη  
αμηνιφγεζε, θαζψο θαη γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηελ έγθξηζε  
επέκβαζεο ή παξαρψξεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο έθδνζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ  

ειεθηξνπαξαγσγήο, απφ Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο (Α.Ξ.Δ.) φπσο νξίδνληαη  
ζην άξζξν 2 ηνπ Λ. 2773/1999, φπσο ηζρχεη, θαη εηδηθφηεξα απφ αηνιηθή  

ελέξγεηα θαη ελέξγεηα απφ κηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα. 
 
 2. Κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο νξίδνληαη κε ξεηή αλαθνξά νη  
αδεηνδνηνχζεο ππεξεζίεο, νη γλσκνδνηνχληεο θνξείο, ην αθξηβέο θαη ξεηψο  

πξνζδηνξηδφκελν αληηθείκελν γλσκνδφηεζεο θάζε θνξέα, νη πξνζεζκίεο  
αδεηνδφηεζεο θαη νη απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο γλσκνδφηεζεο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ παξνχζα ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ην άξζξν 14 ηεο Α  



Νηθ.104247/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006) θαη κε ην άξζξν 3 ηεο Α  

Νηθ.104248/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006)νη νπνίεο νξίδνπλ ηα  
εμήο:  
"Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.3010/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 14 απφ ηελ  
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο  ηεο ππ'  
αξηζ. 1726/2003 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄/552), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ  

αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ  
ξπζκίδνληαη απφ απηήλ" 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β' 
 
ΑΟΚΝΓΗΔΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΗ ΦΝΟΔΗΠ 

 
Αξζξν 2 
Αδεηνδνηνχζεο πεξεζίεο 
 
 

1. Νια ηα αηηήκαηα ζα εμεηάδνληαη θαη ζα αδεηνδνηνχληαη θαηά εληαίν ηξφπν  
απφ κία αδεηνδνηνχζα αξρή, ε νπνία ζα είλαη: 

 
 α) Γηα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή Ξεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε (Ξ.Ξ.Δ.Α.)  
θαη γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (Δ.Ξ.Ν): 
 
 α1) Ζ Δηδηθή πεξεζία Ξεξηβάιινληνο (ΔΞΔ) ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ., γηα φια ηα  
έξγα ΑΞΔ αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ηνπ Λ. 3010/2002, ηα νπνία πξνηείλεηαη λα  
θαηαζθεπαζηνχλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Ramsar, Λatura 2000, εζληθνχο  

δξπκνχο, αηζζεηηθά δάζε θαη δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο) θαζψο θαη γηα φια  
ηα έξγα ΑΞΔ αλεμαξηήησο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο πνπ ππάγνληαη ζηελ 1ε  
πνθαηεγνξία ηεο Ξξψηεο (Α) θαηεγνξίαο ηνπ Λ. 3010/2002, θαη εμεηδηθεχηεθαλ  
κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 15393/2332/2002 (ΦΔΘ Β 1022), κε εμαίξεζε ηα κηθξά  
πδξνειεθηξηθά έξγα, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην εδ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.  
2773/99, κε κήθνο αγσγνχ πξνζαγσγήο/εθηξνπήο κηθξφηεξνπ ησλ ηξηψλ (3)  

ρηιηνκέηξσλ. 
 
 α2) Ζ Γηεχζπλζε Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξνηαμίαο (ΓΗ.ΞΔ.ΣΥ.) ηεο νηθείαο  
Ξεξηθέξεηαο, γηα ηα έξγα ΑΞΔ πνπ ππάγνληαη ζηε 2ε πνθαηεγνξία ηεο Ξξψηεο  
(Α) θαηεγνξίαο ηνπ Λ. 3010/02 φπσο εμεηδηθεχηεθαλ κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε  
15393/2332/2002. Ρν απηφ ηζρχεη θαη γηα ηα κηθξά πδξφειεθηξηθά έξγα, φπσο  
απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην εδ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 2773/99, κε κήθνο αγσγνχ  

πξνζαγσγήο/εθηξνπήο κεγαιπηέξνπ ηνπ ελφο (1) θαη κηθξφηεξνπ ησλ ηξηψλ (3)  
ρηιηνκέηξσλ θαζψο, θαη γηα ηα έξγα ηεο 3εο πνθαηεγνξίαο ηεο Γεχηεξεο (Β)  
θαηεγνξίαο γηα ηα νπνία δελ ηδξχεηαη αξκνδηφηεηα ηεο νηθείαο πεξεζίαο  
Ξεξηβάιινληνο ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ ππφ (α3)  
εηδηθφηεξα νξηδφκελα. 
 
 α3) Ζ αξκφδηα πεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο  

γηα ηα έξγα ΑΞΔ πνπ ππάγνληαη ζηελ 4ε πνθαηεγνξία ηεο Γεχηεξεο (Β)  
Θαηεγνξίαο ηνπ Λ. 3010/02, φπσο εμεηδηθεχηεθαλ κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε  

15393/2332/2002, θαζψο θαη γηα ηα έξγα ΑΞΔ πνπ ππάγνληαη ζηελ 3ε  
πνθαηεγνξία ηεο Γεχηεξεο (Β) Θαηεγνξίαο, αθνχ θαηφπηλ αμηνινγήζεψο ηνπο απφ  
ηελ αξκφδηα πεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο, θξηζνχλ σο  
ππαγφκελα ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη'  

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 1 θαη 2 ηεο ΘΑ 11014/703/Φ 104/ 14.3.2003 (ΦΔΘ Β  
332). Πεκεηψλεηαη φηη γηα απηή ηελ θαηεγνξία έξγσλ δελ απαηηείηαη  
Ξξνθαηαξθηηθή Ξεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε. 
 
 β) Γηα ηελ Δγθξηζε Δπέκβαζεο (Δ.Δπ.), ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε: 
 
 Ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      



 

 
 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ παξνχζα ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ην άξζξν 14 ηεο Α  
Νηθ.104247/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006) θαη κε ην άξζξν 3 ηεο Α  

Νηθ.104248/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006)νη νπνίεο νξίδνπλ ηα  
εμήο:  
"Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.3010/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 14 απφ ηελ  
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο  ηεο ππ'  
αξηζ. 1726/2003 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄/552), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ  
αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ  

ξπζκίδνληαη απφ απηήλ" 
 
ʼ ξζξν 3 
Αδεηνδνηνχζεο πεξεζίεο Αδεηψλ Δγθαηάζηαζεο 
 

 
Αδεηνδνηνχζα Αξρή γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζεο θαη  

ιεηηνπξγίαο ζε ζηαζκνχο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη ε νηθεία  
Ξεξηθέξεηα ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 Β πεξίπησζε 1 ηνπ Λ.  
2647/1998 "Κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Ξεξηθέξεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε θαη  
άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΘ Α 237). Αδεηνδνηνχζα Αξρή γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ  
εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε κεγάινπο πδξνειεθηξηθνχο  
ζηαζκνχο είλαη ην πνπξγείν Αλάπηπμεο. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ παξνχζα ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ην άξζξν 14 ηεο Α  
Νηθ.104247/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006) θαη κε ην άξζξν 3 ηεο Α  
Νηθ.104248/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006)νη νπνίεο νξίδνπλ ηα  
εμήο:  
"Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.3010/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 14 απφ ηελ  
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο  ηεο ππ'  
αξηζ. 1726/2003 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄/552), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ  

αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ  
ξπζκίδνληαη απφ απηήλ" 
 
ʼ ξζξν 4 
Γλσκνδνηνχζεο πεξεζίεο θαη Φνξείο 
 
 

1. Γηα ηελ έθδνζε ησλ παξαπάλσ εγθξίζεσλ απαηηνχκελεο γλσκνδνηήζεηο  
παξέρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο θαησηέξσ ππεξεζίεο θαη θνξείο: 

 
 α) Γηα ηελ ΞΞΔΑ 
 
 Ρν αξκφδην Γαζαξρείν ή ε Γηεχζπλζε Γαζψλ ηνπ νηθείνπ Λνκνχ εάλ δελ  

πθίζηαηαη αξκφδην Γαζαξρείν. 
 
 Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Γαζψλ κφλνλ γηα ηηο εγθξίζεηο Ξεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ  
εθδίδνληαη απφ ηελ ΔΞΔ ηνπ ΞΔΣΥΓΔ 
 
 Ζ αξκφδηα Ξνιενδνκηθή πεξεζία 
 

 Νη αξκφδηεο Δθνξείεο Ξξντζηνξηθψλ θαη Θιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, νη Δθνξείεο  
Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ θαη νη Δθνξείεο Λενηέξσλ Κλεκείσλ. 
 
 Ν Νξγαληζκφο Ρειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο 



 

 Ζ πεξεζία Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 
 
 Ρν Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο ʼ κπλαο 
 
 Ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ 

 
 Νη Νξγαληζκνί Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ θαη Ξξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο ηεο Αζήλαο ή  
ηεο Θεζζαινλίθεο, απνθιεηζηηθά γηα ηα έξγα ΑΞΔ πνπ πξνηείλεηαη λα  
εγθαηαζηαζνχλ ζηηο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ησλ ελ ιφγσ Νξγαληζκψλ θαη νη θαηά  
πεξηθέξεηα αξκφδηνη Νξγαληζκνί ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2508/1997 (ΦΔΘ Α 124)  
εθφζνλ απηνί έρνπλ ηδξπζεί. 

 
 β) Γηα ηελ ΔΞΝ 
 
 Ρν Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην ηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 
 

 Νη Νξγαληζκνί Οπζκηζηηθνχ Πρεδίνπ θαη Ξξνζηαζίαο Ξεξηβάιινληνο ηεο Αζήλαο ή  
ηεο Θεζζαινλίθεο, απνθιεηζηηθά γηα ηα έξγα ΑΞΔ πνπ πξνηείλεηαη λα  

εγθαηαζηαζνχλ ζηηο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ησλ ελ ιφγσ Νξγαληζκψλ θαη νη θαηά  
πεξηθέξεηα αξκφδηνη Νξγαληζκνί ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 2508/1997 (ΦΔΘ Α 124)  
εθφζνλ απηνί έρνπλ ηδξπζεί. 
 
 γ) Γηα ηελ Δ.Δπ. 
 
 Ρν Γαζαξρείν. 

 
 Νιεο νη αλαγθαίεο γλσκνδνηήζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξσο εκπεξηζηαησκέλεο θαη  
ηεθκεξησκέλεο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ παξνχζα ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ην άξζξν 14 ηεο Α  
Νηθ.104247/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006) θαη κε ην άξζξν 3 ηεο Α  
Νηθ.104248/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006)νη νπνίεο νξίδνπλ ηα  

εμήο:  
"Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.3010/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 14 απφ ηελ  
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο  ηεο ππ'  
αξηζ. 1726/2003 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄/552), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ  
αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ  
ξπζκίδνληαη απφ απηήλ" 
 

ʼ ξζξν 5 
Αληηθείκελα γλσκνδνηήζεσλ 

 
 
Νη γλσκνδνηήζεηο νη νπνίεο ζα παξέρνληαη αλά πεξίπησζε απφ ηηο αξκφδηεο  
πεξεζίεο ή Φνξείο ζα έρνπλ σο εμήο: 

 
 α) Γαζαξρείν 
 
 .Θαηάηαμε ηεο εθηάζεσο θαη πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο βιάζηεζεο ζηελ έθηαζε  
ελδηαθέξνληνο βάζεη ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ Λ. 998/1979 ζε Γάζνο, Γαζηθή  
έθηαζε θ.ιπ. 
 

 .Διεγρνο γηα ππαγσγή ή κε ηεο εθηάζεσο ζηηο πιένλ άγνλεο εθηάζεηο ζχκθσλα  
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2Αγ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 1734/1987. 
 
 .Διεγρνο γηα ππαγσγή πθηζηάκελνπ ελ ηζρχ ραξαθηεξηζκνχ ή κε ηεο εθηάζεσο σο  



αλαδαζσηέαο. 

 
 .Διεγρνο γηα ην εάλ ε έθηαζε έρεη θεξπρζεί σο Δζληθφο Γξπκφο, Αηζζεηηθφ  
Γάζνο, Γηαηεξεηέν Κλεκείν ηεο θχζεο, ή πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή. 
 
 .Διεγρνο εάλ ε έθηαζε πξνέξρεηαη απφ Γάζε ή Γαζηθέο εθηάζεηο πνπ επεηξάπε ε  

αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπο γηα παξαρψξεζε, επνηθηζηηθή γε, αγξνηηθή  
εθκεηάιιεπζε. 
 
 .Διεγρνο γηα ηελ χπαξμε αλαδαζσηηθψλ ή άιισλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ  
αμηνπνίεζή ηεο. 
 

 Κε βάζε ηελ αλσηέξσ θαηάηαμε θαη ηελ ππαγσγή ηεο εθηάζεσο ην Γαζαξρείν ζα  
γλσκνδνηεί εάλ κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην επηηξέπεηαη ή φρη ε ελ ιφγσ  
επέκβαζε θαη ππφ πνίνπο φξνπο θαη δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα κε δεδνκέλα ηα  
ππνδεηθλπφκελα έξγα θαη εθφζνλ επηηξέπεηαη ε επέκβαζε ζα κπνξεί λα ζέηεη  
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ηα έξγα απηά ζα κπνξνχλ λα  

εθηειεζζνχλ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επηβάξπλζε πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε  
θαηά ηελ ζχληαμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Ζ εμέηαζε απηή ζα αθνξά ζην  

ζχλνιν ηεο εθηάζεσο πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ αηηνχληα θνξέα εληφο  
πεξηγξάκκαηνο κε νξζνγψληεο ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηνπ πνιπγψλνπ θαη  
ρξήζε  
ηνπ πξνβνιηθνχ ζπζηήκαηνο ΖΑΡΡ ή ΔΓΣΑ87. Πε θάζε πεξίπησζε ζα αλαθέξεηαη  
ζαθψο φηη εληφο ηεο εθηάζεσο απηήο ζα γίλνπλ κφλνλ νη επεκβάζεηο γηα ηα  
εγθεθξηκέλα έξγα (ζεκέιηα, νδνπνηία, θηίξην ειέγρνπ, δίθηπν θ.ιπ.). Ζ  
αλσηέξσ  

γλσκνδφηεζε ζα θνηλνπνηείηαη ζηηο πεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ  
πεξηβαιινληηθή αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, φπσο ε ΔΞΔ ε Γηεχζπλζε ΞΔ.ΣΥ. ηεο  
νηθείαο Ξεξηθέξεηαο. 
 
 β) Ξνιενδνκηθή πεξεζία 
 

 1. Δμέηαζε εάλ ε έθηαζε βξίζθεηαη εληφο ή εθηφο Εψλεο Νηθηζηηθνχ Διέγρνπ  
(ΕΝΔ). 
 
 2. Δμέηαζε εάλ ε έθηαζε βξίζθεηαη εληφο ή εθηφο Γεληθνχ Ξνιενδνκηθνχ  
Πρεδίνπ (ΓΞΠ). 
 
 3. Δπαιήζεπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ απφ  

24.4.85 Ξ.Γ. (ΦΔΘ Γ 181) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην απφ 16.5.1989 (ΦΔΘ Γ 293)  
γηα απφζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Α.Ξ.Δ. κεγαιχηεξε ησλ 500 κέηξσλ απφ ηα φξηα  
γεηηνληθψλ νηθηζκψλ. 
 
 γ) Δθνξείεο Ξξντζηνξηθψλ θαη Θιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, νη Δθνξείεο Βπδαληηλψλ  
Αξραηνηήησλ θαη νη Δθνξείεο Λενηέξσλ Κλεκείσλ. 
 

 1. Γηεξεχλεζε εάλ ε έθηαζε επξίζθεηαη εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ή πιεζίνλ  
ρψξνπ ή κλεκείνπ επζχλεο ηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 
 2. Δπηβνιή φξσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε απφ εθπξφζσπν ηεο Αξραηνινγηθήο  
πεξεζίαο ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελδερνκέλνπ  
απνθάιπςεο αξραίσλ ζχκθσλα κε ην Λ. 3028/2002 "Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ  

Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο" (ΦΔΘΑ 153/27.6.02) 
 
 δ. πεξεζία Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 
 
 Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνχ αλαλεψζηκεο  
ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ πξνηεηλφκελε ζέζε, κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηνχ  
ηεο πεξεζίαο Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 35694/6190/2000 "Ξξνζηαζία ησλ  

Αεξνπνξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ απφ ηνλ θίλδπλν ηεο αλάπηπμεο θαηαζθεπψλ εκπνδίσλ  
γχξσ απφ απηέο, θαζψο θαη ηεο Αεξνπινίαο εθ ησλ ππεξπςειψλ αλά ηε ρψξα  
θαηαζθεπψλ" (ΦΔΘ Β 1133) θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Πχκβαζεο ηνπ Πηθάγν πεξί  
Νξγαληζκνχ Γηεζλνχο Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο πνπ θπξψζεθε κε ην Λ. 211/1947  



"Ξεξί  

θπξψζεσο ηεο ζχκβαζεο ηνπ Πηθάγν πεξί Γηεζλνχο Ξνιηηηθήο" Αεξνπνξίαο (ΗCAΝ)  
θαη εηδηθφηεξα ηα παξαξηήκαηα 14 θαη 10 θ.ιπ. ηεο Πχκβαζεο (ΦΔΘ Α 35) θαζψο  
θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο πεξεζίαο Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 
 
 ε. Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Ακπλαο 

 
 1. Γηεξεχλεζε εάλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ  
αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο επεξεάδεη απφ πιεπξά ζηξαηησηηθήο αζθάιεηαο,  
ζηξαηησηηθή εγθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ηξηψλ ζσκάησλ. 
 
 2. Δθφζνλ απφ ηελ δηεξεχλεζε "πξνθχπηεη πηζαλφηεηα αξλεηηθήο επίδξαζεο, ζα  

εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλχπαξμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε παξάιιειε κεξηθή ή  
ζπλνιηθή επαλαρσξνζέηεζε ηνπ ζηαζκνχ αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Πηα  
πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ν αηηψλ θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιιεη επηπιένλ  
ζηνηρεία απεπζείαο ζηνλ θαηά ηφπν αξκφδην Πρεκαηηζκφ θαζψο θαη ζηελ αξκφδηα  
πεξεζία ηνπ ΓΔΔΘΑ. 

 
 3. Θα ηίζεληαη νπνηεζδήπνηε γεληθέο ή εηδηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ  

εγθαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζηελ ππνδεηρζείζα ζέζε. 
 
 ζη. Νξγαληζκφο Ρειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο 
 
 1. Γηεξεχλεζε εάλ εληφο ή ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε απφ ηελ έθηαζε  
ελδηαθέξνληνο ππάξρεη εγθαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ. Πηελ πεξίπησζε πνπ  
ππάξρεη, έιεγρνο εάλ ε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ εγθαηάζηαζεο επεξεάδεηαη απφ  

ηελ χπαξμε ηνπ ζηαζκνχ αλαλεψζηκεο ειεθξνπαξαγσγήο. 
 
 2. Πε πεξίπησζε χπαξμεο εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη έλδεημε φηη  
επεξεάδνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ αλαλεψζηκεο ειεθξνπαξαγσγήο, ζα  
πξέπεη λα δίδνληαη ζηνηρεία ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ θαζψο θαη ε έθηαζε ηνπ  
ζηαζκνχ αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ επεξεάδεη, κε έκθαζε ζηελ αλαιπηηθή  

ηεθκεξίσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηελ παξάζεζε ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ. 
 
 3. Πε θακία πεξίπησζε δελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνγξάκκαηα λέσλ εγθαηαζηάζεσλ  
γηα ηα νπνία δελ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζήο ησλ. 
 
 δ. Δζληθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ 
 

 Γηεξεχλεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθεθξηκέλνπ  
ζρεδηαζκνχ ή πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ ζέζε  
εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνχ αλαλεψζηκε ο ειεθξνπαξαγσγήο ή ζε απφζηαζε  
κηθξφηεξε  
ησλ 500 κέηξσλ. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 
 
 

***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ παξνχζα ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ην άξζξν 14 ηεο Α  
Νηθ.104247/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006) θαη κε ην άξζξν 3 ηεο Α  
Νηθ.104248/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006)νη νπνίεο νξίδνπλ ηα  
εμήο:  
"Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.3010/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 14 απφ ηελ  
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο  ηεο ππ'  
αξηζ. 1726/2003 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄/552), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ  

αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ  
ξπζκίδνληαη απφ απηήλ" 
 
Αξζξν 6 



Γηαδηθαζία Δθδνζεο Δγθξηζεο Δπέκβαζεο 

 
 
1. Γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο επέκβαζεο θαηαηίζεηαη, κεηά ηελ έθδνζε ηεο αδείαο  
παξαγσγήο, αίηεζε ζηνλ αξκφδην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο καδί  
κε ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1.3. ηεο παξνχζεο. 

 
 Γηα ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο επέκβαζεο ζπλεθηηκάηαη ε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε  
ηνπ Γαζαξρείνπ (αξζ. 4 παξ. 1γ ηεο παξνχζεο) θαη ε Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ  
Δπηπηψζεσλ. 
 
 2. Ζ ηειηθή έθηαζε γηα ηελ νπνία ζα εθδίδεηαη ε έγθξηζε επέκβαζεο ζα  

πξνθχπηεη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε, νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο ησλ έξγσλ απφ άιιεο  
ρξήζεηο κε βάζε ηελ πνπξγηθή Απφθαζε 2000/2002 (ΦΔΘ Β 158), ζε ζπλδπαζκφ κε  
ηελ πξνβιεπφκελε ειάρηζηε έθηαζε γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο ζε  
πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. Ζ ράξαμε ηεο εθηάζεσο ζα γίλεηαη ζηελ θάζε  
ηεο ζχληαμεο απφ ηελ αξκφδηα δαζηθή ππεξεζία ηνπ πξσηνθφιινπ εγθαηάζηαζεο  

ηνπ  
έξγνπ. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ παξνχζα ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ην άξζξν 14 ηεο Α  
Νηθ.104247/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006) θαη κε ην άξζξν 3 ηεο Α  
Νηθ.104248/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006)νη νπνίεο νξίδνπλ ηα  
εμήο:  
"Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.3010/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 14 απφ ηελ  

έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο  ηεο ππ'  
αξηζ. 1726/2003 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄/552), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ  
αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ  
ξπζκίδνληαη απφ απηήλ" 
 
ʼ ξζξν 7 
Ξξνζεζκίεο 

 
 
1. Νη πξνζεζκίεο γηα ηε δηαβίβαζε απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή ζηηο πεξεζίεο ή  
ηνπο θνξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ έθδνζε ησλ γλσκνδνηήζεσλ είλαη ζε  
εξγάζηκεο εκέξεο νη θαησηέξσ: 
 
 Κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηνπ  

πιήξνπο θαθέινπ αδεηνδφηεζεο ελφο έξγνπ ΑΞΔ, ε αξκφδηα σο άλσ ππεξεζία  
αδεηνδφηεζεο ππνρξενχηαη λα δηαβηβάζεη ηνλ πιήξε θάθειν ζε φινπο ηνπο  

αξκφδηνπο πξνο γλσκνδφηεζε θνξείο, νη νπνίνη κέζα ζηελ ηαθηή θαη  
απνθιεηζηηθή ρξνληθή πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ακέζσο παξαθάησ, πξέπεη λα  
απνζηείινπλ ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζή ηνπο ζηελ αδεηνδνηνχζα ππεξεζία: 
 

 α) Γηα ηελ ΞΞΔΑ: κέζα ζε δέθα πέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή,  
απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε γλσκνδφηνχληεο θνξείο, ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. 
 
 β) Γηα ηελ ΔΞΝ: κέζα ζε ηξηάληα πέληε (35) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ  
παξαιαβή ηεο ΚΞΔ, απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε γλσκνδνηνχληεο θνξείο. 
 
 γ) Γηα ηελ έγθξηζε επέκβαζεο ή ηελ άδεηα παξαρψξεζεο : κέζα ζε δεθαπέληε 15  

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή απφ ην Γαζαξρείν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ. 
 
 Πε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ησλ παξαπάλσ πξνζεζκηψλ ζα ζεσξνχληαη  
ζεηηθέο νη απαληήζεηο ησλ γλσκνδνηνχλησλ θνξέσλ, θαη ε ζρεηηθή αίηεζε  



αδεηνδφηεζεο ζα πξνσζείηαη ζην επφκελν ζηάδην. 

 
 4. Ζ απφθαζε πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ρνξεγείηαη, γηα κεληελ ΞΞΔΑ κέζα  
ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ γλσκνδνηήζεσλ ή  
άιισο απφ ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηνπο ζηελ  
αξκφδηα ππεξεζία αδεηνδφηεζεο ηεο, γηα δε ηελ ΔΞΝ κέζα ζε δέθα πέληε (15)  

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ γλσκνδνηήζεσλ ή άιισο απφ ηελ άπξαθηε  
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηνπο. 
 
 5. Ζ έγθξηζε επέκβαζεο ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γεληθφ  
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο κέζα ζε 40 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ  
ππνβνιή ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ηνπ θαθέινπ. Ξξναπαηηνχκελν γηα ηε  

ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο επέκβαζεο είλαη ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ  
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ΑΞΔ. 
 
 6. Κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ "λεθξψλ" ρξφλσλ ηεο  
αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηνλ αηηνχληα λα ππνβάιεη απ  

επζείαο ην ζρεηηθφ θάθειν αδεηνδφηεζεο ζηνπο αξκφδηνπο γλσκνδνηνχληεο  
θνξείο, γηα ηε ιήΤε ηεο απαηηνχκελεο γλσκνδφηεζεο, κε ηαπηφρξνλε ππνβνιή  

αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηνπ αηηήκαηνο θαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ αδεηνδφηεζε  
ππεξεζία. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ παξνχζα ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ην άξζξν 14 ηεο Α  
Νηθ.104247/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006) θαη κε ην άξζξν 3 ηεο Α  
Νηθ.104248/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006)νη νπνίεο νξίδνπλ ηα  

εμήο:  
"Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.3010/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 14 απφ ηελ  
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο  ηεο ππ'  
αξηζ. 1726/2003 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄/552), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ  
αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ  
ξπζκίδνληαη απφ απηήλ" 
 

ʼ ξζξν 8 
Ξεξηερφκελα θαθέισλ: 
 
 
1. Ρα πεξηερφκελα ησλ θαθέισλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ, φπσο απηέο  
θαζνξίζζεθαλ κε ηελ 15393/2332/ 2002 K.V.A (ΦΔΘ Β 1022), νξίδνληαη σο  
αθνινχζσο: 

 
 1.1. ΦΑΘΔΙΝΠ ΞΞΔΑ 

 
 Ν θάθεινο απηφο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 
 .ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 

 
 .ΞΟΝΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ 
 
 .ΣΑΟΡΔΠ ΘΑΗ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΝ ΙΗΘΝ 
 
 Αλαιπηηθφηεξα, θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ ζα έρεη  
σο εμήο: 

 
 α) ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 
 
 .Νλνκαζία θαη είδνο έξγνπ (κέγεζνο, ηερλνινγία) 



 

 .Γεσγξαθηθή ζέζε θαη ππάξρνπζα θαηάζηαζε πεξηβάιινληνο 
 
 .Ππλνπηηθή πεξηγξαθή έξγνπ (έθηαζε θαη είδνο επέκβαζεο θαη κέηξα πξφιεςεο  
θαη αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ) 
 

 β) ΞΟΝΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ 
 
 .Γεληθή πεξηγξαθή έξγνπ (ζέζε, είδνο, έθηαζε) 
 
 .Ρν είδνο, ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία, ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  
ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

 
 .Ρηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν ή ε  
δξαζηεξηφηεηα. 
 
 Ρνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο 

 
 Αλαθνξά ζε ηπρφλ εγθεθξηκέλα ρσξνηαμηθά θαη ξπζκηζηηθά ζρέδηα, πνιενδνκηθά  

ζρέδηα θαη ρξήζεηο γεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πξνηεηλφκελε πεξηνρή  
εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 Γεσινγηθέο πδξνινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο 
 
 Θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 
 

 Βιάζηεζε παλίδα βηφηνπνη 
 
 Ρνπίν αηζζεηηθή εθηίκεζε 
 
 Ρπρφλ πθηζηάκελε δηαρείξηζε δαζηθψλ εθηάζεσλ 
 

 .Ρε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
 
 .Ρε ζσξεπηηθή δξάζε κε άιια έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο 
 
 .Ρελ παξαγσγή απνβιήησλ 
 
 .Ρελ πξνθαινχκελε ξχπαλζε θαη ηηο νριήζεηο 

 
 .Κεηαβνιέο ζηε γεσκνξθνινγία θαη επηπηψζεηο ζην ηνπίν. 
 
 .Δπηπηψζεηο ζηε βιάζηεζε βηφηνπνπο 
 
 .Δπηπηψζεηο ζηελ παλίδα 
 

 .Δπηπηψζεηο ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν θαη ζηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ 
 

 .Θίλδπλνη (θσηηάο, μήξαλζεο) θ.ι.π. ζην ρψξν επέκβαζεο θαη ζηελ επξχηεξε  
δαζηθή πεξηνρή 
 
 .Δπηπηψζεηο απφ ιχκαηα 

 
 .Δηδηθή κειέηε ζνξχβνπ 
 
 Φσηνξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο 
 
 Δπηπηψζεηο ζηελ Θνηλσληθή θαη Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. 
 

 .Δπηπηψζεηο ζην Ξνιηηηζηηθφ θαη Αλζξσπνγελέο Ξεξηβάιινλ 
 
 .Ρελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ηδίσο απφ ηελ ρξήζε νπζηψλ ή ηερλνινγίαο 
 



 .Ξεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ, λα  

κεησζνχλ θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, λα επαλνξζσζνχλ ζεκαληηθέο δπζκελείο  
επηπηψζεηο. 
 
 Απνθαηάζηαζε γεσκνξθνινγίαο 
 

 Κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε εηδψλ βηνηφπσλ 
 
 Γηαηήξεζε απνθαηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηνπίνπ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε 
 
 Κέηξα γηα ηελ πξνιεπηηθή θαη θαηαζηαιηηθή πξνζηαζία ηεο βιάζηεζεο. 
 

 .Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξίσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ κειεηά ν Θχξηνο ηνπ  
Δξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ππφδεημε ησλ θπξίσλ ιφγσλ ηεο επηινγήο ηνπ,  
ιακβαλνκέλσλ ππ' φςε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζην πεξηβάιινλ. 
 
 .Ρα oθέιε εζληθή νηθνλνκία, ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηε δεκφζηα πγεία θαη ηελ  

εμππεξέηεζε άιισλ ιφγσλ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 
 

 .Θεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαί αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ζε κία επξχηεξε  
πεξηνρή απφ εθείλε πνπ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην έξγν ή ηε δξαζηεξηφηεηα. 
 
 .Αλαγθαία κέηξα κεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 γ) ΣΑΟΡΔΠ ΘΑΗ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΝ ΙΗΘΝ 
 

 .Ρνπνγξαθηθνί ράξηεο θαηάιιειεο θιίκαθαο (1:50.000 θαη 1:5.000), πνπ ζα  
απνηππψλνπλ ηε ζέζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ έξγνπ, φπσο θαη ηηο πθηζηάκελεο  
ππνδνκέο θαη ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο ζηνπο αλσηέξσ ράξηεο ζα  
απνηππψλεηαη ζε επίπεδν πξνκειέηεο  βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηα  
νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζεο, ε φδεπζε ηνπ δηθηχνπ  
δηαζχλδεζεο ηνπ Πηαζκνχ Ξαξαγσγήο Δλέξγεηαο κε ην ηπρφλ πθηζηάκελν δίθηπν  

κεηαθνξάο ελέξγεηαο. 
 
 .Φσηνγξαθηθφ πιηθφ ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ ηεο, φζν  
θαη απφ ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 
 
 Δηδηθά γηα ηα έξγα ηεο Γεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο ηνπ Λ. 3010/02, φπσο  
εμεηδηθεχζεθαλ κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 15393/2332/2002, εθφζνλ ε αξκφδηα  

αδεηνδνηνχζα πεξεζία, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο Ξξνκειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ  
Δπηπηψζεσλ (Ξ.Ξ.Δ.), θξίλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή δξαζηεξηφηεηα δελ  
πξνθαιεί ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηφηε ε Ξ.Ξ.Δ. απνηειεί ηελ  
Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Κ.Ξ.Δ..) γηα ηελ απαηηνχκελε έγθξηζε ησλ  
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 
 
 1.2. ΦΑΘΔΙΝΠ ΔΞΝ 

 
 Ν θάθεινο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ  

(Κ.Ξ.Δ.) ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα αλαιχεη εθηελέζηεξα θαη αλαιπηηθφηεξα ην  
ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Ξξνκειέηε Ξέξηβαιινληηθψλ  
Δπηπηψζεσλ (ΞΞΔΑ). 
 

 1.3. ΦΑΘΔΙΝΠ ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΔΞΔΚΒΑΠΖΠ 
 
 Ν θάθεινο απηφο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
 
 .ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ 
 
 .ΣΑΟΡΔΠ ΘΑΗ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΘΝ ΙΗΘΝ 

 
 φπσο απηά θαζνξίδνληαη παξαπάλσ ζηε παξάγξαθν 1.1. 
 
 



_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ παξνχζα ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ην άξζξν 14 ηεο Α  

Νηθ.104247/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006) θαη κε ην άξζξν 3 ηεο Α  
Νηθ.104248/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006)νη νπνίεο νξίδνπλ ηα  
εμήο:  
"Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.3010/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 14 απφ ηελ  
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο  ηεο ππ'  
αξηζ. 1726/2003 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄/552), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ  

αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ  
ξπζκίδνληαη απφ απηήλ" 
 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ 

 
Ινηπέο δηαηάμεηο 

 
ʼ ξζξν 9 
Ινηπέο δηαηάμεηο 
 
 
1. Ρφζν ζηελ ΞΞΔΑ φζν θαη ζηε ΚΞΔ ζα πεξηιακβάλεηαη ρσξηζηφ θεθάιαην, ην  
νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν δηαζχλδεζεο, ζε  

επίπεδν πξνκειέηεο βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ αδεηνδφηεζε ησλ άλσ έξγσλ  
δηαζχλδεζεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Λνκνζεζία. 
 
 2. Δηδηθά γηα έξγα αηνιηθψλ πάξθσλ, επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ηεο ηζρχνο ησλ  
αλεκνγελλεηξηψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ κέρξη θαη +  
15%, θαζψο θαη ε κεηαβνιή ηεο ζρεηηθήο ρσξνζέηεζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κέζα  

ζην δεδνκέλν ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ, ζχκθσλα κε ην ʼ ξζξ. 5  
παξ. (α) ηεο παξνχζαο, ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ  
ηνπ φξσλ ή ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ  
κεηαβάιιεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Πηελ πεξίπησζε απηή,  
ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε αδεηνδνηνχζα ππεξεζία απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, γηα ηηο  
επειζνχζεο κεηαβνιέο, θαη πξνζαξκφδεηαη αληίζηνηρα ε άδεηα εγθαηάζηαζεο,  
ρσξίο αλάγθε επαλαδεηνδφηεζεο. 

 
 3. Δπίζεο εηδηθά γηα ηα Αηνιηθά Ξάξθα θαη εθφζνλ ππάξμεη αλαρσξνζέηεζε ησλ  
αλεκνγελλεηξηψλ ζηε θάζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ, κέζα φκσο ζην  
δεδνκέλν πεξίγξακκα πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ηφηε  
απαηηείηαη απιψο ε ελεκέξσζε ηεο αδεηνδνηνχζαο ππεξεζίαο κε απαηηνπκέλεο ηεο  
εθ λένπ γλσκνδφηεζεο ή αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 
 

 4. Δθ' φζνλ δχν ή πεξηζζφηεξα έξγα ΑΞΔ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην αηηνχληα,  
βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα απαηηείηαη ε ζπλνιηθή  

απνηίκεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ  
ελδηαθεξφκελνπ, ηα έξγα απηά λα εμεηάδνληαη απφ ηελ αδεηνδνηνχζα ππεξεζία  
δηαδνρηθά θαη ζσξεπηηθά, δειαδή λα εμεηάδεηαη ην πξψην αθ' εαπηνχ, ην  
δεχηεξν ζε ζπλάξηεζε κε ην πξψην, ην ηξίην ζε ζπλάξηεζε κε ην πξψην θαη ην  

δεχηεξν καδί, θ.ν.θ. Πηελ απνηίκεζε ηεο σο άλσ ζσξεπηηθήο δξάζεο ησλ έξγσλ  
ζα  
ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα έξγα εθείλα (ΑΞΔ ή ινηπά) ζηελ επξχηεξε πεξηνρή,  
πνπ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή εγθαηάζηαζεο. 
 
 Κεηά ηελ ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πηαζκνχ Ξαξαγσγήο Δλέξγεηαο, ε εηαηξεία  
πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηνλ Πηαζκφ, ππνρξενχηαη λα απνκαθξχλεη ηηο εγθαηαζηάζεηο  

θαη λα απνθαηαζηήζεη ην ηνπίν ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. 
 
 5. Κε ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη φιεο νη πνπξγηθέο απνθάζεηο θαη  
εγθχθιηνη εθφζνλ ξπζκίδνπλ θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ  



πξναλαθεξνκέλσλ αδεηψλ. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ παξνχζα ΘΑΡΑΟΓΖΘΖΘΔ κε ην άξζξν 14 ηεο Α  
Νηθ.104247/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006) θαη κε ην άξζξν 3 ηεο Α  
Νηθ.104248/ΔΞΔ/ΞΔΣΥΓΔ/2006 (ΦΔΘ 663 Β΄/26.5.2006)νη νπνίεο νξίδνπλ ηα  
εμήο:  

"Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.3010/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 14 απφ ηελ  
έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο  θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο  ηεο ππ'  
αξηζ. 1726/2003 Θ..Α. (ΦΔΘ Β΄/552), θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ  
αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ  
ξπζκίδνληαη απφ απηήλ" 

 
ʼ ξζξν 10 
Δλαξμε ηζρχνο 
 
 
1. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηεο  
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
 
 2. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 

 
Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2003 
 
ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 
 
ΔΘΛΗΘΖΠ ΑΚΛΑΠ                 ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

 
Γ. ΞΑΞΑΛΡΥΛΗΝ                 Α. ΡΠΝΣΑΡΕΝΞΝΙΝΠ 
 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ  
ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ             ΓΔΥΟΓΗΑΠ 
 
Β. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ                  Γ. ΓΟΠ 

 
ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ                     ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 
 
Δ. ΒΔΛΗΕΔΙΝΠ                   ΣΟ. ΒΔΟΔΙΖΠ 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ΤΑ Ζ.Π//2003 / Β-1391 Σπόπορ ενημέπωζηρ-ζςμμεηοσή ηος κοινού καηά ηη διαδικαζία έγκπιζηρ πεπιβαλλονηικών όπων  

  

   
 
Αξηζ. Ζ.Ξ. 37111/2021  (ΦΔΘ Β' 1391/29.9.2003) 
Θαζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηε δηαδηθαζία  
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο  
παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 3010/2002. 
 

ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΝIΘΝΛΝΚIΘΥΛ - ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, 
ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ - 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ  
 
Δρνληαο ππφςε: 
 

 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 (παξαγ. 2) ηνπ Λ. 1650/86 "Γηα ηελ πξνζηαζία  
ηνπ Ξεξηβάιινληνο (Α' 165) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 (παξαγ. 2 θαη  
3) ηνπ Λ. 3010/2002 "Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη  
96/61/ΔΔ θιπ." (Α' 91) 
 
 2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Λ. 2077/1992 "Θχξσζε Ππλζήθεο γηα  

ηελ Δπξ. Δλσζε ..." (Α' 136) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 1338/1983  
"Δθαξκνγή ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ" (Α' 34) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6  
ηνπ Λ. 1440/1984 "Ππκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην θεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη  
ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξ. Ρξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην θεθάιαην ηεο Δπξ.  
Θνηλφηεηαο Αλζξαθνο θαη Σάιπβνο θαη ηνπ Νξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ ΔΟΑΡΝΚ" (Α'  

70) θαη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 1892/1990 (Α' 101). 
 

 3. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 (παξ. 1) θαη 24 ηνπ Λ. 1558/1985 "Θπβέξλεζε  
θαη Θπβεξλεηηθά φξγαλα" (Α' 137) θαη ησλ άξζξσλ 9 θαη 13 ηνπ Ξ.Γ/ηνο  
473/1985  
"Θαζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πνπξγείσλ" (Α' 157). 
 
 4. Ρελ ΖΞ 15393/2332/2002 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε "Θαηάηαμε δεκφζησλ θαη  
ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ  

Λ.  
1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3010/2002 "Δλαξκφληζε  
ηνπ  
Λ. 1650/1986 κε ηηο νδεγίεο 97/11 θαη 96/61/ΔΔ θιπ." (Α' 91). 
 
 5. Ρελ 25535/3281/2002 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε "Δγθξηζε Ξεξηβαιινληηθψλ  

Νξσλ  

απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ  
θαηαηάζζνληαη ζηελ ππνθαηεγνξία 2 ηεο Α' Θαηεγνξίαο ...θιπ." (Β' 1463). 
 
 6. Ρελ Ζ.Ξ. 11014/703/2002 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε "Γηαδηθαζία  
Ξξνθαηαξθηηθήο Ξεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΞΞΔΑ) θαη Δγθξηζεο  
Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ (Δ.Ξ.Ν.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 1650/1986 (Α'  

160)  
φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 3010/2002 θιπ. (Α' 91)" (Β' 332). 
 
 7. Ρελ νδεγία 85/337 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 ησλ Δπξ.  
Θνηλνηήησλ (ΔΔL 175/40/5.7.85). 
 
 8. Ρελ νδεγία 97/11/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 3εο Καξηίνπ 1997 ησλ Δπξσπατθψλ  

Θνηλνηήησλ (ΔΔL 73/5/14.3.97). 
 



 9. Ρελ νδεγία 96/61 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Πεπηεκβξίνπ 1996 ησλ Δπξσπατθψλ  

Θνηλνηήησλ (ΔΔL 257/26/10.10.96). 
 
 10. Ρελ νδεγία 2003/35/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη Ππκβνπιίνπ ηεο  
26εο Καηνπ 2003 (ΔΔL 156/17/25.6.2003). 
 

 11. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 1558/1985 "Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά  
φξγαλα" (Α' 137) φπσο ην άξζξν απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Λ.  
2081/1992 (Α' 154) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 (παξαγ. 2 πεξ. α) ηνπ Λ.  
2469/1997 "πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Θξαηηθψλ  
δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α' 38). 
 

 12. Ρελ ΓΗΓΘΦ.1222875/2001 θνηλή απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ γπνπξγνχ  
Δζσηεξηθψλ, Γεκ. Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο "Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο  
θππνπξγνχο Δζσηεξηθψλ, Γεκ. Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο" (Β' 1480),  
απνθαζίδνπκε: 
 

 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αξζξν 1 
Πθνπφο - Νξηζκνί 

 
Κε ηελ παξνχζα απφθαζε απνζθνπείηαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 (παξαγ. 2) ηνπ  
Λ.  
1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 (παξαγ. 2 θαη 3) ηνπ Λ. 3010/2002  
θαη ζπγρξφλσο ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 6, 7 θαη 9 ηεο  
νδεγίαο 85/337 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 ησλ Δπξσπατθψλ  

Θνηλνηήησλ  
"γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ  
έξγσλ ζην πεξηβάιινλ" (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ΔΔL  
175/40/5.7.85), φπσο ηα άξζξα απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο παξαγξάθνπο 6 (εδ.  
4), 8, 9 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο νδεγίαο 97/11 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 3εο  
Καξηίνπ  
1997 ησλ Δπξ. Θνηλνηήησλ "πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηεο νδεγίαο 85/337 γηα ηελ  

εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζην  
πεξηβάιινλ" (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπαίθψλ Θνηλνηήησλ ΔΔL 73/5/14.3.97)  
θαζψο θαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 (παξαγ. 1 θαη 2) θαη  
17  
ηεο νδείαο 96/61 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Πεπηεκβξίνπ 1996 ησλ Δπξ.  
Θνηλνηήησλ "ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη έιεγρν ηεο ξχπαλζεο"  
(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ΔΔL 257/26/10.10.96), φπσο νη  

δηαηάμεηο απηέο ησλ αλσηέξσ νδεγηψλ ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2003/35/ΔΘ  
ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καίνπ 2003 "ζρεηηθά κε  

ηε  
ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηελ θαηάξηηζε νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ  
αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπ  
θνηλνχ θαη ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε, ησλ νδεγηψλ 85/337/ΔΝΘ θαη 96/61/ΔΘ  

ηνπ Ππκβνπιίνπ", (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ΔΔL  
156/17/25.6.2003) θαη εηδηθφηεξα: 
 
 α) Ρσλ Νδεγηψλ 85/337/ΔΝΘ θαη 97/11/ΔΘ κε ηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ  
άξζξνπ 3 ηεο νδεγίαο 2003/35/ΔΘ θαη 
 
 β) Ρεο Νδεγίαο 96/61/ΔΘ κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Νδεγίαο  

2003/35/ΔΘ, ψζηε θαηά ηε δηαδηθαζία Δγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ ζχκθσλα κε  
ηελ Ζ.Ξ.11014/703/2003 ΘΑ "Γηαδηθαζία Ξξνθαηαξθηηθήο Ξεξηβαιινληηθήο  
Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Ξ.Ξ.Δ.Α.) θαη Δγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ  
(Δ.Ξ.Ν.) Θ.ιπ." (Β' 332) λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θνηλφ: 



 

 α) Κέζσ ηεο θαηάιιειεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο  
Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, λα ζπκκεηέρεη θαη λα εθθξάδεη ηε γλψκε  
ηνπο θαη 
 
 β) Λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ ΞΞΔΑ (γλσκνδφηεζε ή αξλεηηθή απφθαζε) ηεο  

Γηνίθεζεο θαζψο θαη γηα ηελ απφθαζε Δγθξηζεο ΞεξηβαιινληηθψλΝξσλ (Δ.Ξ.Ν.). 
 
 1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο λννχληαη σο: 
 
 α. "θνηλφ": έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαζψο θαη νη θνξείο  
(ελψζεηο, νξγαλψζεηο ή νκάδεο απηψλ) εθπξνζψπεζήο ηνπο. 

 
 β. "ελδηαθεξφκελν θνηλφ": ην θνηλφ πνπ ζίγεηαη ή ελδέρεηαη λα ζηγεί ή ηνπ  
νπνίνπ δηαθπβεχνληαη ζπκθέξνληα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ  
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ  
κε  

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ εθφζνλ πξνάγνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αξζξν 2 

Γεκνζηνπνίεζε ηεο Ξξνθαηαξθηηθήο Ξεξηβαιινληηθήο 
Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (Ξ.Ξ.Δ.Α.) 
 
1. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ ή ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο,  
γηα ηελ Ξξνθαηαξθηηθή Ξεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε (Ξ.Ξ.Δ.Α) πνπ  
ζπλίζηαηαη ζε γλσκνδφηεζε ή αξλεηηθή απφθαζε επί ηεο ππνβιεζείζαο ζ' απηήλ  

Ξξνκειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΞΞΔ) ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία, ηνπο  
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 3 θαη 6 ηεο  
110141703/2003 ΘΑ, δηαβηβάδεη αληίγξαθν ηεο ελ ιφγσ γλσκνδφηεζεο ή  
αξλεηηθήο  
απφθαζεο καδί κε ηελ ΞΞΔ ζην (α) νηθείν (α) Λνκαξρηαθφ (α) Ππκβνχιην (α)  
πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη (νπλ) γλψζε θαη λα ελεκεξψζεη (νπλ) ην θνηλφ ζχκθσλα κε  
ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην  

άξζξν 2 (παξ. 1. εδ. δα) θαη 3 (παξαγ. 3) ηνπ Λ. 3010/2002. 
 
 2. Ρν (α) Λνκαξρηαθφ (ά) Ππκβνχιην (α) κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ  
παξαιαβή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ πξνβαίλεη (νπλ) ζε δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν  
ή ζε πεξίπησζε έιιεηςήο ηνπ ζε κία εθεκεξίδα κε επξχηεξε ηνπηθή εκβέιεηα  
ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο πξνο ην θνηλφ γηα λα ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ  
ζηνηρείσλ απηψλ. Ρν πεξηερφκελν ηεο αλαθνίλσζεο απηήο πεξηγξάθεηαη ζην  

Ξαξάξηεκα Α ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 

 Ξαξάιιεια ην (α) Λνκαξρηαθφ (ά) Ππκβνχιην (α) πξνβαίλεη θαη ζε αλάξηεζε ηεο  
ελ ιφγσ αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 
 
 3. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν, βαξχλνπλ ηνλ θνξέα  

πινπφίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 4. Δίλαη δπλαηφλ ε δεκνζηνπνίεζε ηεο Ξ.Ξ.Δ.Α. λα γίλεηαη παξάιιεια κε ην  
Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην θαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πεξηβάιινληνο πνπ  
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. Πηελ πεξίπησζε απηή ε πξναλαθεξφκελε  
αλαθνίλσζε δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο  
κε δαπάλεο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ή ηεο  

δξαζηεξηφηεηαο,  
θαη ελδερνκέλσο ειεθηξνληθά εθφζνλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. 
 
 



_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
Αξζξν 3 

Γεκνζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο αμηνιφγεζεο έξγνπ ή 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 σο 
ππνθαηεγνξία 4 ηεο Β' θαηεγνξίαο. 
 
1. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο φηαλ πξφθεηηαη  
γηα έξγν ή δξαζηεξηφηεηα ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 ηεο Β' θαηεγνξίαο, ην νπνίν  

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην  
άξζξν 9 ηεο 11014/703/2003 ΘΑ θαηαηάζζεηαη ζηελ πνθαηεγνξία 4 ηεο Β'  
Θαηεγνξίαο, δηαβηβάδεη ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν απηφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ  
Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζην (α) νηθείν (α) Λνκαξρηαθφ (α)  
Ππκβνχιην (α) γηα λα ιάβεη (νπλ) γλψζε θαη λα ελεκεξψζεη (νπλ) ην θνηλφ  

ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξάγξ. 3) ηνπ N.1650/1986 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην  
άξζξν 3 (παξ. 3) ηνπ Λ. 3010/2002. 

 
 2. Ρν (α) Λνκαξρηαθφ (ά) Ππκβνχιην (α) κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ  
παξαιαβή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ πξνβαίλεη ζε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο  
ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςήο ηεο ζε κία εθεκεξίδα κε επξχηεξε  
ηνπηθή εκβέιεηα θαζψο επίζεο θαη ζε αλάξηεζε ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα  
αλαθνηλψζεσλ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Ρν πεξηερφκελν ηεο αλαθνίλσζεο  
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα Α ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 
 3. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν, βαξχλνπλ ην θνξέα  
πινπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ή πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 4. Δίλαη δπλαηφλ ε δεκνζηνπνίεζε ηεο σο άλσ απφθαζεο αμηνιφγεζεο λα γίλεηαη  
παξάιιεια κε ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην θαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία  

πεξηβάιινληνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. Πηελ πεξίπησζε απηή ε  
πξναλαθεξφκελε αλαθνίλσζε δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν πεξηθεξεηαθήο ή  
εζληθήο εκβέιεηαο κε δαπάλεο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ή  
ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ελδερνκέλσο ειεθηξνληθά εθφζνλ ππάξρεη απηή ε  
δπλαηφηεηα. 
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Αξζξν 4 
Γηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ηεο Κειέηεο 

Ξεξηβαιινληηθψλ Eπηπηψζεσλ (M.Ξ.E.) 
θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ 

 
1. Ξξηλ απφ ηελ ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ε αξκφδηα  
πεξεζία  
Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ ή ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο ζηελ νπνία έρεη  

ππνβιεζεί  
ν θάθειινο κε ηελ ΚΞΔ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπο φξνπο θαη ηηο  
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 7 ηεο 11014/703/2003 ΘΑ  
δηαβηβάδεη αληίγξαθφηνπ κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, ζην (α)  
νηθείν  
(α) Λνκαξρηαθφ (ά) Ππκβνχιην (α) ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξαγ. 2) ηνπ Λ.  
1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 (παξαγ. 2) ηνπ Λ. 3010/2002. 

 
 2. Ρν (α) Λνκαξρηαθφ (ά) Ππκβνχιην (α) κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ  
παξαιαβή ηνπ παξαπάλσ θαθέιινπ πξνβαίλεη (νπλ) ζε δεκνζίεπζε ζε κία  
ηνπιάρηζηνλ ηνπηθή εθεκεξίδα θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςήο ηεο ζε κία εθεκεξίδα  



κε επξχηεξε ηνπηθή εκβέιεηα, αλαθνίλσζεο θαη πξφζθιεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ  

θνηλνχ γηα λα ιάβεη γλψζε ηνπ θαθέιινπ θαη λα δηαηππψζεη εγγξάθσο απφςεηο  
επί  
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, εθ' φζνλ ην επηζπκεί. Ρν πεξηερφκελν ηεο αλαθνίλσζεο  
απηήο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα Β ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 

 Ρν (α) Λνκαξρηαθφ (ά) Ππκβνχιην (α) πξνβαίλεη (νπλ) παξάιιεια ζε αλάξηεζε  
αληηγξάθνπ ηεο σο άλσ αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Λνκαξρηαθήο  
Απηνδηνίθεζεο. 
 
 3. Κέζα ζε πξνζεζκία 30 εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο σο άλσ αλαθνίλσζεο ην  
ελδηαθεξφκελν θνηλφ έρεη ηε δπλαηφηεηα: 

 
 α. Λα ιάβεη γλψζε νινθιήξνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέιινπ κε ηε ΚΞΔ θαη ηα  
απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 (παξαγ. 1) θαη 7  
(παξαγ. 1) ηεο 11014/703/2003 ΘΑ θαζψο θαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Γηνίθεζεο  
(Ξ.Ξ.Δ.Α.). Ρν (α) νηθείν (α) Λνκαξρηαθφ (ά) Ππκβνχιην (α) νθείιεη (νπλ) λα  

ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν θαη λα  
παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

 
 β. Λα δηαηππψλεη εγγξάθσο ηελ γλψκε ηνπ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ, πνπ πξέπεη  
λα  
είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλεο θαη λα ηηο δηαβηβάζεη πξνο ηελ αξκφδηα ζχκθσλα  
κε  
ηελ παξάγξαθν 1 ππεξεζία πεξηβάιινληνο θαη πξνο ην (α) νηθείν (α) Λνκαξρηαθφ  
(ά) Ππκβνχιην (α). 

 
 4. Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο ην (α)  
Λνκαξρηαθφ  
(ά) Ππκβνχιην (α) δηαβηβάδεη (νπλ) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηνπ  
ΞΔΣΥΓΔ ή ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο θάθειιν ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηηο  
δηαηππσζείζεο γλψκεο θαη πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνξέσλ εθπξνζψπεζήο  

ηνπο πνπ έρνπλ ηπρφλ ππνβιεζεί θαζψο θαη ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζή ηνπ ζχκθσλα  
κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξαγ. 2  
εδ. 3) ηνπ Λ. 3010/2002. Πην θάθειιν απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα απνδεηθηηθά  
γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, φπσο απνδεηθηηθφ  
αλάξηεζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη  
απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ, φπνπ έγηλαλ νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο. 
 

 5. Ζ θαηά ηα πξνεγνχκελα δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο θαη δηαβίβαζεο ησλ  
απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ θαζψο θαη ηεο γλσκνδφηεζεο ηνπ Λνκαξρηαθνχ Ππκβνπιίνπ  
δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 35 εκέξεο απφ ηφηε πνπ απηφ παξέιαβε ηνλ πξνο  
δεκνζηνπνίεζε θάθειιν. 
 
 6. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν, βαξχλνπλ ηνλ θνξέα  
πινπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 
 7. Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ θαθέιινπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, κπνξεί λα  

γίλεηαη παξάιιεια κε ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην θαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο  
πεξηβάιινληνο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. Πηελ πεξίπησζε απηή ε  
πξναλαθεξφκελε αλαθνίλσζε δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν πεξηθεξεηαθήο ή  
εζληθήο εκβέιεηαο, κε δαπάλεο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ή  

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ελδερνκέλσο ειεθηξνληθά εθφζνλ ππάξρεη απηή ε  
δπλαηφηεηα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 
Αξζξν 5 
Γεκνζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο Δγθξηζεο 



Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ (ΔΞΝ) 

 
1. Ζ αξκφδηα ππεξεζία πεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ ή ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο ή  
ηεο νηθείαο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαηά πεξίπησζε δηαβηβάδεη ηελ απφθαζε  
γηα ηελ έγθξηζε ή κε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη  
ζηνηρεία  

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ, ζην νηθείν ή ηα νηθεία  
Λνκαξρηαθά Ππκβνχιηα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε θαη λα ελεκεξψζνπλ ην θνηλφ  
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξαγ. 3) ηνπ Λ. 1650/1986 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην  
άξζξν 3 (παξαγ. 3) ηνπ Λ. 3010/2002. Ρν (α) Λνκαξρηαθφ (ά) Ππκβνχιην (α)  
κέζα  
ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ΔΞΝ πξνβαίλεη  

(νπλ)  
ζε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ζε πεξίπησζε  
έιιεηςήο  
ηνπ ζε κία εθεκεξίδα κε επξχηεξε ηνπηθή εκβέιεηα θαη ζε αλάξηεζε ηεο  
αλαθνίλσζεο απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 

 
 Ρν πεξηερφκελν ηεο αλαθνίλσζεο απηήο πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα Αηνπ άξζξνπ  

7ηεοπαξνχζαοαπφθαζεο. 
 
 2. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζηνλ ηχπν, βαξχλνπλ ηνλ θνξέα  
πινπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ή πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 3. Δίλαη δπλαηφλ ε δεκνζηνπνίεζε ηεο απφθαζεο Δ.Ξ:Ν. λα γίλεηαη παξάιιεια  
κε  

ην Λνκαξρηαθφ Ππκβνχιην θαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πεξηβάιινληνο πνπ  
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1. Πηελ πεξίπησζε απηή ε πξναλαθεξφκελε  
αλαθνίλσζε δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο  
κε δαπάλεο ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ή ηεο  
δξαζηεξηφηεηαο,  
θαη ελδερνκέλσο ειεθηξνληθά εθφζνλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

Αξζξν 6 
Ξξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θξαηψλ-κειψλ ηεο 
Δπξ. Δλσζεο θαηά ηε δηαδηθαζία Δ.Ξ.Ν. 
 
1. Ζ αξκφδηα ππεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ ή ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο  
φηαλ δηαπηζηψλεη φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ελφο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο ζην  
Διιεληθφ έδαθνο ελδέρεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ άιινπ  

Θξάηνπο Κέινπο ηεο Δ.Δ. ή φηαλ ην δεηήζεη έλα Θξάηνο Κέινο ηεο Δ.Δ. πνπ  
ελδέρεηαη λα ππνζηεί ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ηνπ: 

 
 α) δηαβηβάδεη ζην ελδηαθεξφκελν Θξάηνο Κέινο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαη κέζα  
ζηελ πξνζεζκία δεκνζηνπνίεζεο ηεο ΚΞΔ ζηνλ εγρψξην πιεζπζκφ ζχκθσλα κε ην  
άξζξν 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο εθηφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ  

παξάγξαθν 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ επηπιένλ θαη: 
 
 πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο  
ελδερφκελεο δηαζπλνξηαθέο επηπηψζεηο 
 
 πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο απφθαζεο Δ.Ξ.Ν. πνπ ελδέρεηαη λα ιεθζεί 
 

 β) θαιεί ην ελ ιφγσ Θξάηνο Κέινο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο  
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΔΞΝ) κε ηελ παξνρή ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο επί ηεο ΚΞΔ  
ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία πνπ ηάζζεηαη κε ην  
δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ νξηδφκελε ζηελ  



παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 
 2. Αληίζηνηρε δπλαηφηεηα κε ηελ αλαθεξφκελε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν  
παξέρεηαη θαη ζην πνπξγείν ΞΔΣΥΓΔ αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο  
έξγνπ  
ή δξαζηεξηφηεηαο ζην έδαθνο άιινπ Θξάηνπο Κέινπο ηεο ΔΔ πνπ ελδέρεηαη λα  

έρεη  
ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. Πηελ πεξίπησζε απηή ην  
ΞΔΣΥΓΔ θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο: 
 
 α) Κεξηκλά ψζηε νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη: 
 

 ζηελ πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε θάζε πιεξνθνξία  
ζρεηηθά  
κε ηηο ελδερφκελεο δηαζπλνξηαθέο επηπηψζεηο, 
 
 ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο απφθαζεο Δ.Ξ.Ν. πνπ ελδέρεηαη λα  

ιεθζεί, 
 

 λα ηίζεληαη κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε δηάζεζε ησλ ζπλαξκνδίσλ  
αξρψλ ή θνξέσλ θαη κέζσ ησλ νηθείσλ Λνκαξρηαθψλ Ππκβνπιίσλ ζηε δηάζεζε ηνπ  
ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ. 
 
 β) Λα δηαζθαιίδεη φηη νη ζπλαξκφδηεο αξρέο ή θνξείο, ηα Λνκαξρηαθά  
Ππκβνχιηα  
θαη ην ελδηαθεξφκελν θνηλφ κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα  

λα  
εθθξάζνπλ ηελ γλψκε ηνπο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ  
ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα πεξεζία Ξεξ/ληνο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ. 
 
 3. Ζ πξναλαθεξφκελε ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 δεκνζηνπνίεζε ρξεζηκεχεη σο  
βάζε ησλ αλαγθαίσλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ  

ελδηαθεξνκέλσλ Θξαηψλ Κειψλ ηεο Δ.Δ. πνπ αλαθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν, κεηαμχ  
άιισλ, ζηηο ελδερφκελεο δηαζπλνξηαθέο επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηα κέηξα  
κείσζεο ή εμάιεηςήο ηνπο. Ρα απνηειέζκαηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ απηψλ νη  
γλσκνδνηήζεηο θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη' εθαξκνγή  
ηεο παξαγξάθνπ 1 ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο έγθξηζεο  
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 

 4. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ ή ηεο  
δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή  
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ, δηαβηβάδεηαη απφ ην πνπξγείν ΞΔΣΥΓΔ γηα  
ελεκέξσζε  
θαη πξνο ην ελδηαθεξφκελν Θξάηνο Κέινο ηεο Δ.Δ. 
 
 5. Πε πεξίπησζε πνπ ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί  

ζε φκνξν Θξάηνο Κέινο, ε ζρεηηθή απφθαζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη θαη ζηνηρεία  
ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ, δηαβηβάδεηαη γηα  

ελεκέξσζε ζην πνπξγείν ΞΔΣΥΓΔ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κεξηκλά κέζσ ηνπ (ησλ)  
νηθείνπ (σλ) Λνκαξρηαθνχ (σλ) Ππκβνπιίνπ (σλ) γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ  
ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ. 
 

 6. Νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξνχλ λα θαζνξίδνληαη  
απφ  
ην ΞΔΣΥΓΔ θαη απφ ην ελδηαθεξφκελν ΘξάηνοΚέινο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 
 
Αξζξν 7 



Κεηαβαηηθή δηάηαμε 

 
Γηα ηηο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Eπηπηψζεσλ (Κ.Ξ.Δ.) πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ  
απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ζηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο  
ππεξεζίεο πεξηβάιινληνο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 (παξ. 1), ε δηαδηθαζία  
δεκνζηνπνίεζεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 75308/5512/1990 ΘΑ (ΦΔΘ 691 Β). 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
Αξζξν 8 
Ξαξαξηήκαηα 
 
Ξξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηα  

Ξαξαξηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ: 
 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 
Ξεξηερφκελν αλαθνίλσζεο Λνκαξρηαθνχ Ππκβνπιίνπ 
 
α) γηα ηελ γλσκνδφηεζε ή αξλεηηθή απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο γηα Ξξνθαηαξθηηθή  
Ξεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε β) γηα ηελ απφθαζε αμηνιφγεζεο έξγνπ  
ή  
δξαζηεξηφηεηαο ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 σο ππνθαηεγνξία 4 ηεο Β' θαηεγνξίαο θαη  

γ)  
γηα ηελ απφθαζε Δγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 
 
 1. Νλνκαζία είδνο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο 
 
 2. Φνξέαο πξαγκαηνπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 
 3. Γλσζηνπνίεζε, θαηά πεξίπησζε, ηεο αξκφδηαο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο  
ππεξεζίαο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ ή ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 
 
 4. Γλσζηνπνίεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Λνκαξρηαθνχ Ππκβνπιίνπ γηα  
παξνρή  
πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ. 

 
 5. Γλσζηνπνίεζε ηεο Δθεκεξίδαο ή ησλ Δθεκεξίδσλ ζηηο νπνίεο δεκνζηεχεηαη ε  
αλαθνίλσζε. 
 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 
Ξεξηερφκελν αλαθνίλσζεο Λνκαξρηαθνχ Ππκβνπιίνπ 
γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο ΚΞΔ. 

 
1. Νλνκαζία είδνο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο. 

 
 2. Φνξέαο πξαγκαηνπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
 3. Ζκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζηνπνίεζεο. 

 
 4. Ζκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ θαηάζεζε εγγξάθσο  
ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπο. 
 
 5. Γλσζηνπνίεζε, θαηά πεξίπησζε, ηεο αξκφδηαο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο  
ππεξεζίαο ηνπ ΞΔΣΥΓΔ ή ηεο Ξεξηθέξεηαο. 
 

 6. Γλσζηνπνίεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Λνκαξρηαθνχ Ππκβνπιίνπ γηα  
παξνρή  
πιεξνθνξηψλ, ζηνηρείσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ απφςεσλ. 
 



 7. Γλσζηνπνίεζε ηεο ή ησλ Δθεκεξίδσλ ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε δεκνζίεπζε. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 
Αξζξν 9 
Θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 
 
Θάζε δηάηαμε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα απφθαζε ή αλάγεηαη ζε  

ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηή θαηαξγείηαη. Απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο  
θαηαξγείηαη ε 75308/5512/26.10.1990 ΘΑ "Θαζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο ησλ  
πνιηηψλ θαη θνξέσλ εθπξνζψπεζήο ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ηεο Κειέηεο  
Ξεξηβαιινληηθψλ Eπηπηψζεσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηελ  
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 1650/86" (Β' 691), κε ηελ επηθχιαμε ηνπ  

άξζξνπ 7 ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αξζξν 10 

 
Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
Αξζξν 11 
Δλαξμε ηζρχνο 
 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα  
ηεο Θπβεξλήζεσο. 
 
 Ζ απφθαζε απηή λα δήκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
 
 Αζήλα, 26 Πεπηεκβξίνπ 2003 
 

ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 
 

ΦΞΝΟΓΝΠ 
ΝIΘΝΛΝΚΗΑΠ                 ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 
ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ             ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ 
Λ. ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΑΘΖΠ          Ι. ΞΑΞΑΓΖΚΑΠ 

 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ 
ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ 
Β. ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ΤΑ 137//2003 / Β-1087 ¨+Ανηιζηοίσηζη βιομησ.& βιοηεσνικών δπαζηηπιοηήηων με βαθμούρ όσληζηρ  

  

   
 
 
Αξηζ.13727/724 ΦΔΘ Β 1087 
Αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ  
κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα. 
 
 

***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι.ηελ ππ'αξηζ. Γ6/Φ1/νηθ.19500(ΦΔΘ Β΄ 1671/11.10.2004)  
"Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο 13727/724/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο  
πξνο ηελ αληηζηνίρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε  
ηνπο βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία" κε ην άξζξν  

1 ηεο νπνίαο, ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ην παξάξηεκα ηεο παξνχζεο σο  
πξνο ηελ αληηζηνίρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε  

αχμνληα αξηζκφ 274 έσο θαη 277". 
 
 
ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 
 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ -ΞΔΟΗΒΙΙΝΛΡΝΠ 
 

ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ 
 
 
'Δρνληαο ππφςε: 
 
 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ʼ ξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ  
πεξηβάιινληνο» (ΦΔΘ 160/Α/86) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην ʼ ξζξν 1 ηνπ Λ.  
3010/02 «Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/1986 κε ηηο Νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61 /ΔΔ,  
δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο  
δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 91/Α/25.4.2002).  
 
 2. Ρηο δηαηάμεηο ησλ ʼ ξζξσλ 23 (παξ. 1) θαη 24 ηνπ Λ. 1558/85 «Θπβέξλεζε  
θαη Θπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΘ 137/Α/85) θαη ηνπ Ξ.Γ. 473/1985 «Θαζνξηζκφο θαη  

αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πνπξγείσλ» (ΦΔΘ 157/Α/85). 
 
 3. Ρελ 485/31.10.2001 Απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ  
Αλάπηπμεο.(ΦΔΘ 1484/Β/01) ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο  
θππνπξγνχο Αλάπηπμεο Αιέμαλδξν Θαιαθάηε, Σξήζην Θενδψξνπ θαη Γεκήηξην  
Γεσξγαθφπνπιν. 
 

 4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2965/2001 (ΦΔΘ 270/Α/01) «Βηψζηκε αλάπηπμε Απηθεο  
θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 
 5. Ρελ Νδεγία 96/61/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Πεπηεκβξίνπ 1996 ησλ  
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔL 257/26/10.10.96). 
 
 6. Ρελ Νδεγία 97/11/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 3εο Καξηίνπ 1997 ησλ Δπξσπατθψλ  

Θνηλνηήησλ (Δ ΔΗ 73/5/14.3.97). 
 
 7. Ρελ θνηλή ππνπξγηθε απφθαζε 15393/2332/5.8.2002 (ΦΔΘ 1022/Β/02)  
«Θαηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο  
ζχκθσλα κε ην ʼ ξζξν 3ηνπ Λ.1650 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.  
3010/2002. 

 
 8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 1558/85 «Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά  
φξγαλα» (ΦΔΘ 137/Α/85) φπσο ην άξζξν απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ  
Λ.2081/92 (ΦΔΘ 154/Α/92) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 



 

 1 (Ξαξ: 2 πεξ. α) ηνπ Λ. 2469/97 (ΦΔΘ 38/Α/97) «πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε  
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην  
γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο  
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
 

 9. Ρελ 6/31.10.2001 (ΦΔΘ 1484/Β/31. 10.2001) απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη  
ηεο πνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο θππνπξγνχο  
ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ., απνθαζίδνπκε: 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

Αξηζ.13727/724 ΦΔΘ Β 1087 
 

Αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ  
κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα. 
 
***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Βι.ηελ ππ'αξηζ. Γ6/Φ1/νηθ.19500(ΦΔΘ Β΄ 1671/11.10.2004)  
"Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο 13727/724/2003 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο σο  
πξνο ηελ αληηζηνίρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε  
ηνπο βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία" κε ην άξζξν  

1 ηεο νπνίαο, ηξνπνπνηείηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ην παξάξηεκα ηεο παξνχζεο σο  
πξνο ηελ αληηζηνίρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε  
αχμνληα αξηζκφ 274 έσο θαη 277". 
 
ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 
 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ -ΞΔΟΗΒΙΙΝΛΡΝΠ 
 
ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ 
 
 
'Δρνληαο ππφςε: 
 

 1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ʼ ξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ  
πεξηβάιινληνο» (ΦΔΘ 160/Α/86) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην ʼ ξζξν 1 ηνπ Λ.  
3010/02 «Δλαξκφληζε ηνπ Λ. 1650/1986 κε ηηο Νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61 /ΔΔ,  
δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο  
δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 91/Α/25.4.2002). . 
 
 2. Ρηο δηαηάμεηο ησλ ʼ ξζξσλ 23 (παξ. 1) θαη 24 ηνπ Λ. 1558/85 «Θπβέξλεζε  
θαη Θπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΘ 137/Α/85) θαη ηνπ Ξ.Γ. 473/1985 «Θαζνξηζκφο θαη  
αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πνπξγείσλ» (ΦΔΘ 157/Α/85). 

 
 3. Ρελ 485/31.10.2001 Απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ πνπξγνχ  
Αλάπηπμεο.(ΦΔΘ 1484/Β/01) ζρεηηθά κε ηελ αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο  
θππνπξγνχο Αλάπηπμεο Αιέμαλδξν Θαιαθάηε, Σξήζην Θενδψξνπ θαη Γεκήηξην  

Γεσξγαθφπνπιν. 
 
 4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2965/2001 (ΦΔΘ 270/Α/01) «Βηψζηκε αλάπηπμε Απηθεο  
θαη άιιεο δηαηάμεηο». 
 
 5. Ρελ Νδεγία 96/61/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Πεπηεκβξίνπ 1996 ησλ  
Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔL 257/26/10.10.96). 

 
 6. Ρελ Νδεγία 97/11/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 3εο Καξηίνπ 1997 ησλ Δπξσπατθψλ  
Θνηλνηήησλ (Δ ΔΗ 73/5/14.3.97). 
 



 7. Ρελ θνηλή ππνπξγηθε απφθαζε 15393/2332/5.8.2002 (ΦΔΘ 1022/Β/02)  

«Θαηάηαμε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο  
ζχκθσλα κε ην ʼ ξζξν 3ηνπ Λ.1650 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ.  
3010/2002. 
 
 8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ. 1558/85 «Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά  

φξγαλα» (ΦΔΘ 137/Α/85) φπσο ην άξζξν απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ  
Λ.2081/92 (ΦΔΘ 154/Α/92) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 
 
 1 (Ξαξ: 2 πεξ. α) ηνπ Λ. 2469/97 (ΦΔΘ 38/Α/97) «πεξηνξηζκφο θαη βειηίσζε  
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην  
γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε εηο βάξνο  

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
 9. Ρελ 6/31.10.2001 (ΦΔΘ 1484/Β/31. 10.2001) απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη  
ηεο πνπξγνχ ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζηνπο θππνπξγνχο  
ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ., απνθαζίδνπκε: 

 
 

Αξζξν 1 
 
Πθνπφο 
 
 
Κε ηελ παξνχζα απφθαζε απνζθνπείηαη ε αληηζηνίρεζε ησλ βηνκεραληθψλ θαη  
βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο (ςειή, Κέζε, Σακειή) πνπ  

αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 
Αξζξν 2 
 
 
 
Ξεδίν Eθαξκνγήο 

 
 Ζ Απφθαζε απηή εθαξκφδεηαη ζηηο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ξξψηεο .(Α)  
θαη Γεχηεξεο (Β) Θαηεγνξίαο ηνπ ʼ ξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1650/1986 φπσο  
αληηθαηαζηάζεθε κε ην ʼ ξζξν 1 ηνπ Λ. 3010/2002 ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ  
ηδησηηθνχ ηνκέα, εθηφο απφ εθείλεο πνπ εμππεξεηνχλ ζθνπνχο εζληθήο άκπλαο. 
 
 Δμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εγθαηαζηάζεηο πνπ  

ιεηηνπξγνχλ πξνζσξηλά εληφο εξγνηαμηαθψλ xψξσλ θαη νη νπνίεο σο ζπλνδά έξγα  
αθνιoπζoχλ ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ θχξηνπ έξγνπ. 

 
 Βηνκεραληθέο. ή βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ  
Ξίλαθα πνπ πξνζαξηάηαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη γηα ηηο νπνίεο θξίλεηαη φηη  
δελ απαηηείηαη ε ππαγσγή ηνπο ζηηο θαηεγνξίεο Α ή Β, ζχκθσλα κε ηε  

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ,  
παξάγξαθνο 1, ηνπ Λ. 3010/02, θαηαηάζζνληαη ζηε ρακειή φριεζε. 
 
 Νπνπ ζηηο πνιενδνκηθέο ε άιιεο δηαηάμεηο αλαθέξεηαη ν φξνο «κε νρινχζεο  
εγθαηαζηάζεηο» λνείηαη φηη απηέο ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία ηεο ρακειήο  
φριεζεο. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 



 

 
Αξζξν 3 
 
                   Ξαξαξηήκαηα 
 

Ξξνζαξηάηαη απφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο Ξαξάξηεκα βηνκεραληθψλ θαη  
βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε αληηζηνίρεζε ζε βαζκνχο φριεζεο ζχκθσλα κε ηα  
νξηδφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3010/02 (ΦΔΘ 91/Α/2002). 
 
 
***Βι.παξαξηήκαηα ζε ζπλεκκέλν γξάθεκα ζην επάλσ δεμί κέξνο ηεο νζφλεο*** 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 

Αξζξν 4 
 
Κεηαβαηηθή Γηάηαμε 
 
Λφκηκα πθηζηάκελεο θαη ιεηηνπξγνχζεο, θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο,  
εγθαηαζηάζεηο ρακειήο φριεζεο, πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 θαηαηάζζνληαη ζηε  
κέζε φριεζε εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ ζηε ρακειή φριεζε. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
Αξζξν 5 
 
 
Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγείηαη ε θνηλή ππνπξγηθή  
απφθαζε 10537/93 (ΦΔΘ 139/Β/11.3.93). 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
Αξζξν 6 

 
Ζ ηζρχο ηεο απφθαζεο απηήο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  

Θπβεξλήζεσο. 
 
Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο 
 

Αζήλα, 24 lνπιίνπ 2003 
 
Ν ΦΞΝΟΓΝΗ 
 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ  ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ 
 
ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ  ΔΟΓΥΛ 

 
Α. ΘΑΙΑΦΑΡΖΠ   ΟΝΓΝΙΑ ΕΖΠΖ 
 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ΤΑ 692//1990 / Β-678 :Πεπιβάλλον.Θαηηγοπίερ έπγων-Κελέηερ Πεπιβ.Δπιπηώζεων κλπ  

  

   
    
    
      Απνθ. 69269/5387/90. Θαηάηαμε έξγσλ θαη  
      δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, πεξηερφκελν 
      Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΚΞΔ), 
      θαζνξηζκφο  πεξηερνκέλνπ εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 
      κειεηψλ (ΔΞΚ) θαη ινηπέο ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

      ζχκθσλα κε ην Λ. 1650/1986. 
      (ΦΔΘ 678 Β' ηεο  25.10.90)     ++Θ.Φ.++  
       

      ***ΒΙΔΞΔ ΑΟΘΟΝ 1 Λ.2545/1997 (Α 254) 
    
    
                          ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ   

          ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ, ΓΔΥΟΓΗΑΠ, ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ, 
           ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΛΑΡΗΙΗΑΠ, ΡΝΟΗΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, 
            ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ, ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ,  
        ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΔΞΘΝΗΛΥΛΗΥΛ. 
    
    

     Δρνληεο ππφςε :  
    
     1. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3,4 (παξ. 1, 2α, 3, 6, 9, 10, θαη 11), 5 
   (παξ. 1) θαη 21 (παξ. 1 )  ηνπ Λ. 1650/1986 "Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
   πεξηβάιινληνο" (ΦΔΘ 160 Α). 

    
     2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.1338/1983 "Δθαξκνγή ηνπ 

   Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ" (ΦΔΘ 34/Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε 
   ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 1440/1984 "Ππκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην θεθάιαην, ζηα 
   απνζεκαηηθά θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπαηθήο Ρξάπεδαο Δπελδχζεσλ, ζην 
   θεθάιαην ηεο Δπξσπαηθήο Θνηλφηεηαο Αλζξαθνο θαη Σάιπβνο θαη ηνπ 
   Νξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ EUROTOM", (ΦEK 70/Α). 
    
     3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1558/1985 "Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά Νξγαλα" 

   (137/Α/1985), θαη ησλ άξζξσλ 9 θαη 13 ηνπ Ξ.Γ. 437/1985 "Θαζνξηζκφο  
   θαη αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ  ησλ πνπξγείσλ" (ΦΔΘ 157/Α). 
    
     4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 (παξ. 9,10 θαη 11) ηνπ Λ. 1515/1985 
   "Πχζηαζε ππνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ θαη ξχζκηζε Θεκάησλ Γεκνζίαο Γηνίθεζεο" 
   (ΦΔΘ 76/Α). 

    

     5. Ρηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 11 (παξ. 9,10, θαη 11) ηνπ Λ.1515/1985 
   "Οπζκηζηηθφ ζρέδην θαη πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ηεο 
   επξχηεξεο πεξηνρήο  Αζελψλ" (ΦΔΘ 18/Α) θαη ηνπ άξζξνπ 11 (παξ. 9, 10  
   θαη 11) ηνπ Λ. 1561/1985 "Οπζκηζηηθφ ζρέδην θαη πξφγξακκα πξνζηαζίαο 
   πεξηβάιινληνο  ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο  Θεζζαινλίθεο θαη άιιεο ζρεηηθέο 
   δηαηάμεηο" (ΦΔΘ 148/Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ην 

   άξζξν 31 (παξ. 4 θαη 5) ηνπ Λ. 1650/86. 
    
     6. Ρελ  1081/18.5.1990 απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ  "Νξηζκφο 
   αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή  πνπξγνχ Γεσξγίαο Ξαλαγηψηε Σαηδεληθνιάνπ" 
   (ΦΔΘ 327/Β). 
    
     7. Ρελ  1052/1990 απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ "Θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ 

   ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ ΞΔΣΥΓΔ, Αρηιιέα Θαξακαλιή" (ΦΔΘ 311/Β) φπσο 
   ηξνπνηήζεθε κε ηελ  1087/1990 φκνηα απφθαζε (ΦΔΘ 334/Β). 



    

     8. Ρελ ππ'αξηζ.  1074/14.5.1990 απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ 
   πνπξγνχ βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο "Αλάζεζε  αξκνδηνηήησλ 
   ζηνλ θππνπξγφ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο Βαζίιεην Καηδψξε" 
   (ΦΔΘ 325/Β). 
    

     9. Ρελ νδεγία 84/360/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 28εο Ηνπλίνπ 1984 ησλ 
   Δπξσπαηθψλ Θνηλνηήησλ. 
    
     10. Ρελ νδεγία 85/337/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 ησλ 
   Δπξσπαηθψλ Θνηλνηήησλ. 
    

     11. Ρηο ππ'αξίζ. 2918/10.10.1990 θαη 1822/10.10.1990 πξνηάζεηο ησλ 
   Νξγαληζκψλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα,  
    
     12. Ρελ ππ'αξηζ.  1073/10.5.1990 απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη 
   πνπξγνχ Δζλ. Νηθνλνκίαο "Θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θππνπξγψλ 

   Δζληθήο Νηθνλνκίαο" (ΦΔΘ 312Β) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ'αξηζ.  
   1134/2.7.1990 απφθαζε (ΦΔΘ 474/Β), απνθαζίδνπκε :    

      
    
    
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

    
    
    
    
   Αξζξν 1             
                             ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α' 

    
                  Πθνπφο - Νξηζκνί - Ξεδίν Δθαξκνγήο 
    
                                Πθνπφο 
                                       
     Κε απηήλ ηελ ππνπξγηθή απφθαζε απνζθνπείηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 
   ησλ άξζξσλ 3, 4 θαη 5  ηνπ Λ. 1650/1986,  θαη ζπγρξφλσο ε ελαξκφληζε 

   κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο α) ηελ ππ'αξηζ. 84/360/ΔΝΘ  νδεγίαο ηνπ 
   Ππκβνπιίνπ ησλ Δπξσπαηθψλ Θνηλνηήησλ ηεο 28εο Ηνπλίνπ 1984 "Πρεηηθά κε 
   ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ 
   βηνκεραληθέο  εγθαηαζηάζεηο θαη εηδηθψηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
   1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, θαη 15 απηήο θαη β) ηεο ππ'αξηζ. 
   85/337/ΔΝΘ νδεγίαο ηνπ Ππκβνπιίνπ ησλ Δπξσπηθψλ Θνηλνηήησλ ηεο 27εο 
   Ηνπλίνπ 1985 "γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ 

   δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ ζην πεξηβάιινλ" θαη εηδηθψηεξα κε ηηο 
   δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 2, 3, 5, 6 (παξ. 1), 8 θαη 11 (παξ. 2) απηήο, 

   πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί  ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ησλ 
   Δπξσπαηθψλ Θνηλνηήησλ (L. 188 ζει. 20 ηεο 16.7.1984) θαη (L. 175 ζει. 
   40 ηεο 5.7.1985) αληίζηνηρα, ψζηε ζην πιαηζην ηεο ηζφξξνπεο αλάπηπμεο 
   ηνπ Δζληθνχ ρψξνπ λα θαζίζηαηαη επρεξήο θαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζπάζεηα  

   γηα 
   ηελ απνηξνπή  ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ 
   αμηνιφγεζε ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ επηπηψζεσλ ησλ έξγσλ  θαη 
   δξαζηεξηνηήησλ. 
    
     Κε απηή ηελ πνπξγηθή Απφθαζε απνζθνπείηαη επίζεο ν θαζνξηζκφο ηνπ 
   πεξηερνκέλνπ ησλ εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ θαη ηε δηαδηθαζία 

   θαηάξηηζεο θαη έγθξηζήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 (παξ. 1) ηνπ Λ. 
   1650/1986. 
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   Αξζξν 2 
                           Νξηζκνί 
    
     Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο λννχληαη σο :  
    

     1. Βηνκεραληθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο:  
    
     Θάζε θηηξηαθή ή άιιε κφληκε εγθαηάζηαζε πνπ ρξεζηκεχεη γηα ζθνπνχο 
   βηνκεραληθνχο ή θνηλήο σθέιεηαο θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ξχπαλζε ζην 
   πεξηβάιινλ. 

    
     2. Δξγα θαη κε βηνκεραληθέο  δξαζηεξηφηεηεο:  

    
     - Ζ πινπνίεζε θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ή άιισλ εγθηαζηάζεσλ. 
    
     - Αιιεο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ή ζην ηνπίν ζηηο νπνίεο 
   πεξηιακβάλνληαη θαη νη επεκβάζεηο  πνπ αθνξνχλ  εθκεηάιιεπζε ησλ 
   θπζηθψλ πφξσλ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε ζην 
   πεξηβάιινλ. 

    
     3. "Δηδηθή Ξεξηβαιινληηθή Κειέηε" (Δ.Ξ.Κ.) θαιείηαη θάζε επηζηεκνληθή 
   εξγαζία θαη έξεπλα ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην 
   άξζξν 11 ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη απνβιέπεη:  
    
     α) Πηελ ηεθκεξίσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ πξνζηαηεπηένπ 

   αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ έληαμε ηνπ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ 
   θαζνξίδνληαη ζην άξζξν  19,  ηνπ Λ. 1650/1986 θαη ζε κία απφ ηηο 
   θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λφκνπ απηνχ, θαζψο θαη  
    
     β) Πηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ή θαη δηαρείξεζεο ηνπ 
   πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ ή θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ζηελ 
   ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ησλ κέηξσλ απηψλ. 

    
     4. "θηζηάκελεο κειέηεο" θαινχληαη νη κειέηεο νη νπνίεο κέρξη ηε 
   δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο, είραλ αλαηεζεί θαη παξαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηηο 
   ηφηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, απφ ην Γεκφζην, Λ.Ξ.Γ.Γ., Νξγαληζκφο Ρνπηθήο 
   Απηνδηνίθεζεο, Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη ινηπνχο Νξγαληζκνχο Γεκνζίνπ 
   Ππκθέξνληνο. 
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   Αξζξν 3 
    
                        Ξεδίν Δθαξκνγήο      
    
     H απφθαζε απηή αθνξά α) ηα εξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Α'θαη Β' 

   θαηεγνξίαο ηνπ άξζξνπ 3,  ηνπ Λ. 1650/1986 ηφζν ηνπ ηδησηηθνχ φζν θαη 
   ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, εθηφο απφ εθείλεο πνπ εμππεξεηνχλ ζθνπνχο εζληθήο 
   άκπλαο, θαη β) ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ κε ηνλ θαζνξηζκφ 
   πεξηνρψλ πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. 
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   ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 θαηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 6 ηεο 
                 Α Ζ.Ξ.:15393/2332/2002 (Β΄ 1022), ζχκθσλα κε ην νπνίν 
                 νξίδνληαη εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα: 

    "Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 3010/2002 απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο  
   ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηεο  
   ππ'αξηζ.69269/5387/1990 "Θαηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο  
   Θ.ιπ." (Β' 678) θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο  
   δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ  

   απηήλ. 
    Ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ Κειεηψλ Ξεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ  

   θαηαηέζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο νινθιεξψλνληαη απφ  
   ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί". 
                ---------------------------------- 
    
                             Αξζξν 4       
    
                           Α' ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 

    
     Πηελ  Ξξψηε (Α) Θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη ηα εμήο έξγα θαη 
   δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαη ππνδηαηξνχληαη ζε 
   νκάδεο  Η θαη ΗΗ:  
    
                             ΞΗΛΑΘΑΠ 

    
                             ΝΚΑΓΑ Η 
    
     1. Γηπιηζηήξηα αξγνχ πεηξειαίνπ (κε εμαίξεζε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
   παξάγνπλ  κφλν ιηπαληηθά απφ αξγφ πεηξέιαην), θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο 
   γηα ηελ αεξηνπνίεζε  θαη πγξνπνίεζε 500 ηνπιάρηζηνλ ηφλλσλ άλζξαθα θαη 
   αζθαιηνχρσλ ζρηζηφιηζσλ ηελ εκέξα. 

    
     2. Θεξκνειεθηξηθνί ζηαζκνί θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαχζεο κε ειάρηζηε 
   ζεξκηθή ηζρχ 300 MW θαζψο θαη ππξεληθνί ζηαζκνί θαη άιινη ππξεληθνί 
   αληηδξαζηήξεο (κε εμαίξεζε ηα εξεπλεηηθά θέληξα γηα ηελ παξαγσγή θαη 
   θαηεξγαζία ζράζηκνπ πιηθνχ θαη πξψησλ πιψλ, κε αλψηαηε δηαξθή ζεξκηθή 
   ηζρχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1 ΘW.). 
    

     3. Δγθαηαζηάζεηο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ κφληκε απνζήθεπζε ή 
   νξηζηηθή δηάζεζε ξαδηελεξγψλ θαηαινίπσλ. 

    
     4. Νινθιεξσκέλεο κεηαιινπξγηθέο βηνκεραλίεο γηα ηελ παξαγσγηή 
   αθαηέξγαζηνπ ζηδήξνπ θαη ράιπβα. 
    

     5. Δγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εμφξπμε  ακίαληνπ, θαζψο θαη γηα ηελ 
   θαηεξγαζία  θαη κεηαηαπνίεζε  ηνπ ακηάληνπ θαη ησλ πξνηφλησλ ηνπ. Πηελ 
   πεξίπησζε ησλ πξνηφλησλ ακηαληνηηκέληνπ, εγθαηαζηάζεηο κε εηήζηα 
   παξαγσγή άλσ ησλ 20.000 ηφλσλ έηνηκσλ πξνηφλησλ ζηελ πεξίπησζε ησλ 
   πιηθψλ ηξηβήο εγθαηαζηάζεηο  κε εηήζηα  παξαγσγή άλσ ησλ 50 ηφλλσλ 
   έηνηκσλ πξνηφλησλ. Γηα ηηο άιιεο ρξήζεηο ηνπ ακίαληνπ, εγθαζηάζεηο  πνπ 
   ρξεζηκνπνηνχλ πάλσ απφ 200 ηφλλνπο ην ρξφλν. 

    
     6. Νινθιεξσκέλεο ρεκηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
    
     7. Θαηαζθεπή απηνθηλεηνδξφκσλ, νδψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο 



   ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ κεγάισλ απνζηάζεσλ θαζψο θαη αεξνιηκέλσλ  

   ησλ νπνίσλ νη δηάδξνκνη απνγείσζεο θαη πξνζγείσζεο έρνπλ κήθνο 2100 m 
   θαη πιένλ. 
    
     8. Ιηκάληα ζαιαζζίνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη πισηέο νδνί θαη ιηκάληα 
   εζσηεξηθήο λαπζηπιννίαο γηα πινία κε εθηφπηζκα κεγαιχηεξν ησλ 1350 

   ηφλλσλ. 
    
     9. Δγθαηαζηάζεηο δηάζεζεο απνβιήησλ ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ κε 
   απνηέθξσζε, ρεκηθή θαηεξγαζία ή ελαπφζεζε ζηε γε. 
    
    

      ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:"ΝΓΝΗ ΡΑΣΔΗΑΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ" (βιέπε αλσηέξσ παξ. 7)          
                    λννχληαη θαηά ηελ έλλνηα ηεο απφθαζεο απηήο νη νδνί  
                    ηαρείαο θπθινθνξίαο ζχκθσλα  κε  ηνπο  νξηζκνχο ηεο  
                    Δπξσπατθήο Ππκθσλίαο γηα ηηο Θχξηεο Νδνχο ησλ Γηεζλψλ  
                    Ππγθνηλσληψλ ηεο 15εο Λνεκβξίνπ 1975. 

      
                    "ΑΔΟΝΙΗΚΔΛΔΠ" (βιέπε αλσηέξσ παξ. 7) λννχληαη θαηά ηελ 

                    έλλνηα  ηεο   απφθαζεο   απηήο   ηα   αεξνδξφκηα   πνπ  
                    αληαπνθξίλνληαη ζηνλ νξηζκφ  πνπ  δίλεη ε Ππκθσλία ηνπ  
                    Πηθάγνπ ηνπ 1944 γηα ηελ ίδξπζε ηεο Γηεζλνχο Νξγάλσζεο  
                    Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (παξάξηεκα 14).    
         
                          ΝΚΑΓΑ ΗΗ 
    

    
     1. ΓΔΥΟΓΗΑ 
    
     α) Πρέδηα αγξνηηθνχ αλαδαζκνχ. 
    
     β) Πρέδηα ρξεζηκνπνίεζεο ρέξζσλ γαηψλ ή εκηθπζηθψλ εθηάζεσλ πξνο 

   εληαηηθή γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε. 
    
     γ) Πρέδηα γεσξγηθήο πδξαπιηθήο. 
    
     δ) Γεδξνθπηεχζεηο γηα δεκηνπξγία δαζψλ πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 
   αξλεηηθέο απφ νηθνινγηθή άπνςε, κεηαβνιέο θαη εθρεξζψζεηο κε ζθνπφ κία 
   άιιε κνξθή εθκεηάιιεπζεο ηνπ εδάθνπο. 

    
    
     ε) Δπηρεηξήζεηο κε εγθαηαζηάζεηο γηα πνπιεξηθά άλσ ησλ 5.000 θεθαιψλ. 
    
     ζη) Δπηρεηξήζεηο κε εγθαηαζηάζεηο  γηα ρνίξνπο άλσ ησλ 20 
   ρνηξνκεηέξσλ κε ηα παξάγσγά ηνπο. 
    

     δ) Δθηξνθή ζνινκνχ, ηρζπνηξνθεία, ηρπνγελλεηηθνί ζηαζκνί. 
    

     ε) Αλάθηεζε εδαθψλ απφ ηε ζάιαζζα. 
    
     
     2. ΔΜΝΟΘΡΗΘΔΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΔΠ - ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΔΠ ΡΥΛ ΚΖ  

           ΚΔΡΑΙΙΗΘΥΛ ΝΟΘΡΥΛ  ΞΟΝΗΝΛΡΥΛ     
    
    
     α) Δμφξπμε ηχξθεο. 
    
     β) Γεσηξήζεηο βάζνπο εθηφο απφ ηηο γεσηξήζεηο γηα ηε κειέηε  ηεο 
   ζηαζεξφηεηαο ησλ εδαθψλ θαη ηδίσο :  

    
     - γεσζεξκηθέο γεσηξήζεηο  
     - γεσηξήζεηο γηα ηελ απνζήθε ππξεληθψλ θαηαινίπσλ  
     - πδξνγεσηξήζεηο. 



    

     γ) Δμφξπμε νξπθηψλ εθηφο απφ ηα κέηαιια θαη ηηο νξπθηέο πεγέο 
   ελέξγεηαο, φπσο καξκάξνπ, άκκνπ, ραιηθηνχ, ζρηζηνιίζνπ, αιαηηνχ,  
   θσζθνξηθψλ αιάησλ, πνηάζζαο. 
    
     δ) Δμφξπμε ιηζάλζξαθα θαη ιηγλίηε ζε νξπρείν βάζνπο. 

    
     ε) Δμφξπμε ιηζάλζξαθα θαη ιηγλίηε ζε νξπρείν επηθάλεηαο. 
    
     ζη) Αληιεζε πεηξειαίνπ. 
    
     δ) Αληιεζε θπζηθνχ αεξίνπ. 

     
     ε) Δμφξπμε κεηαιιεπκάησλ. 
    
     ζ) Δμφξπμε αζθαιηνχρσλ ζρηζηνιίζσλ. 
    

     η) Δμφξπμε νξπθηψλ εθηφο απφ ηα κέηαιια θαη ηηο νξπθηέο πεγέο 
   ελέξγεηαο ζε νξπρεία επηθάλεηαο. 

    
     ηα) Δγθαηαζηάζεηο επηθαλείαο ηεο βηνκεραλίαο εμφξπμεο ιηζάλζξαθα, 
   πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη κεηαιιεπκάησλ, θαζψο θαη αζθαιηνχρσλ 
   ζρηζηνιίζσλ. 
    
     ηβ) Ξαξαγσγή νπηάλζξαθα (μεξά απφζηαμε ηνπ άλζξαθα). 
    

     ηγ) Δγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή ηζηκέληνπ θαη αζβέζηνπ. 
    
     ηδ) Βηνκεραλία θεξακεηθψλ εηδψλ, θαη ηδίσο ππξίκαρσλ πιίλζσλ, νμχκαρσλ 
   ζσιήλσλ, βαξέσλ πιίλζνπ δαπέδνπ θαη  επελδχζεσλ, θαζψο θαη θεξάκσλ. 
    
     3. ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 

    
     α) Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
   αηκνχ θαη ζεξκνχ χδαηνο (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Η). 
    
     "α1. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πιελ εθείλσλ πνπ 
   ιεηηνπξγνχλ κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ έρνπλ ζεξκηθή 
   ηζρχ κηθξφηεξε απφ 300 ΚW θαη κεγαιχηεξε απφ 1 ΚW. 

    
     α2. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνηεινχκελεο απφ: 
    
     - αηνιηθνχο ζηαζκνχο φηαλ ν αξηζκφο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ αλά ζηαζκφ 
   ππεξβαίλεη ηηο 5 κνλάδεο ή ε ζπλνιηθή ηζρχο θάζε ζηαζκνχ είλαη 
   κεγαιχηεξε απφ 2 ΚW θαη κηθξφηεξε απφ 50 ΚW, 
    

     - απφ ζεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα φηαλ ε ηζρχο ηνπο είλαη κεγαιχηεξε 
   απφ 2 ΚW θαη κηθξφηεξε απφ 50 ΚW, 

    
     - απφ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα φηαλ ε ηζρχο ηνπο είλαη κεγαιχηεξε απφ 
   20 ΘW θαη κηθξφηεξε απφ 50 ΚW, 
    

     - απφ γεσζεξκηθνχο ζηαζκνχο θαη απφ ζηαζκνχο ρξήζεο βηνκάδαο 
   (πεξηπηψζεηο άκεζεο θαχζεο δαζηθψλ θαη αγξνηηθψλ απνξξηκκάησλ, 
   ελεξγεηαθψλ θπηψλ θαη βηναεξίνπ, θαζψο θαη αεξηνπνίεζεο βηνκάδαο θαη 
   ππξφιπζεο), φηαλ ε ηζρχο ηνπο είλαη κεγαιχηεξε απφ 2 ΚW θαη κηθξφηεξε 
   απφ 50 ΚW. 
    
     α3. Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο κε ρξήζε ζηεξεψλ ή/θαη πγξψλ 

   απνβιήησλ". 
    
     ***Ρα εληφο " " ππεδάθηα α1, α2 θαη α3 πξνζηέζεθαλ απφ ην άξζξν 2 ηεο 
        ππ'αξηζκ. 30557/13.2-6.3.1996 απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη  



        ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ Β'136). 

    
     "β) Βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε κεηαθνξά αεξίνπ, αηκνχ θαη 
   ζεξκνχ χφζηνο θαη κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηνο κε ελαέξηα θαιψδηα 
   εθφζνλ ε ηάζε ηνπ κεηαθεξνκέλνπ ειεθηξηθνχ ξεάκαηνο είλαη ίζε ή 
   κεγαιχηεξε ησλ 150 ΘV. Ξξνθεηκέλνπ γηα κεηαθνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

   ηάζεο κηθξφηεξεο ησλ 150 ΘV, νη γξακκέο κεηαθνξάο θαη νη αληίζηνηρνη 
   ππνζηαζκνi εληάζζνληαη ζηα έξγα Β' θαηεγνξίαο. 'Νζνλ αθνξά ηνπο 
   πνζηαζκνχο (/Π) ππνβηβαζκνχ ηάζεο απφ 150 ΘV ζε 20 ΘV ή θαη κηθξφηεξε 
   θαη εθφζνλ βξίζθνληαη ζε απφζηαζε έσο θαη 1000 κέηξα απφ ηνλ άμνλα 
   πθηζηάκελεο γξακκήο κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηάζεο ίζεο ή 
   κηθξφηεξεο ησλ 150 ΘV, εληάζζνληαη ζηε Β' θαηεγνξία έξγσλ θαη 

   δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε δηαζπλδεηηθή γξακκή κεηαθνξάο 
   ηάζεσο 150 ΘV, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηαζπλδεηηθή γξακκή κεηαθνξάο 
   δελ δηέξρεηαη απφ πξνζηζηεπφκελεο ή ππφ πξνζηαζία πεξηνρέο. Πε 
   πεξίπησζε ράξαμεο λέσλ γξακκψλ κεηαθνξάο ειεθηξηθαχ ξεχκαηνο ηάζεο ίζεο 
   ή κεγαιχηεξεο ησλ 150 ΘV, ηφηε αη /Π ζα εμεηάδνληαη ζην πιαίζην ηεο 

   ΚΞΔ ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο." 
    

     ***Ρν εληφο " " εδάθην β' αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ην άξζξν 1 ηεο 
        ππ'αξηζκ. 84230/12-24.9.1996 απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 
        ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ Β'906). 
    
     γ) Δπίγεηα απνζήθεπζε θπζηθνχ αεξίνπ. 
    
     δ) Απνζήθεπζε εχθιεθησλ αεξίσλ ζε ππφγεηεο δεμακελέο. 

    
     ε) Δπίγεηα απνζήθεπζε νξπθηψλ θαπζίκσλ. 
    
     ζη) Βηνκεραληθή κπξηθεηνπνίεζε ιηζάλζξαθα θαη ιηγλίηε. 
    
     δ) Δγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή ή ηνλ εκινπηηζκφ ππξεληθψλ 

   θαπζίκσλ. 
    
     ε) Δγθαηαζηάζεηο επαλεπεμεξγαζίαο αθηηλνβνιεκέλσλ ππξεληθψλ θαπζίκσλ. 
    
     ζ) Δγθαηαζηάζεηο ππνδνρήο θαη επεμεξγαζίαο ξαδηελεξγψλ θαηαινίπσλ 
   (εθφζνλ δελ ζπκπεξηιακβάλνλαη ζην παξάξηεκα Η). 
    

     η) Δγθαηαζηάζεηο   γηα ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
    
      
     4. ΚΔΡΑΙΙΝΟΓΗΑ 
    
     α) Δξγνζηάζηα ζηδήξνπ θαη ράιπβα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
   ρπηήξηα. Δγθαηαζηάζεηο ζθπξειάηεζεο ζπξκαηνπνίεζεο θαη έιαζεο (εθηφο 

   απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα Η). 
    

     β) Δγθαηαζηάζεηο  παξαγσγήο θαζψο θαη ηήμεο, θαζαξηζκνχ, εθειθπζκνχ 
   θαη έιαζεο ησλ κε ζηδεξνχρσλ κεηάιισλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πνιπηίκσλ 
   κεηάιισλ. 
    

     γ) Θνίιαλζε θαη θαηάηκεζε κεγάισλ ηεκαρίσλ. 
    
     δ) Θαηεξγαζία επηθαλεηψλ θαη επηθάιπςε κεηάιισλ. 
    
     ε) Ιεβεηνπνηία, θαηαζθεπή δεμακελψλ θαη άιιεο ιακαξηλνθαηαζθεπέο. 
    
     ζη) Θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε  απηνθηλήησλ θαη θηλεηήξσλ 

   απηνθηλήησλ. 
    
     δ) Λαππεγεία. 
    



     ε) Δγθαηαζηάζεηο θαηαζθεπήο θαη επηζθεπήο  αεξνζθαθψλ. 

    
     ζ) Θαηαζθεπή  ζηδεξνδξνκηθνχ πιηθνχ. 
    
     η) Βαζεία θνίιαλζε κε ρξήζε εθξεθηηθψλ. 
    

     ηα) Δγθαηαζηάζεηο θξχμεο θαη πεξίηεμεο κεηαιιεπκάησλ. 
    
     5. ΑΙΝΟΓΗΑ 
         
     6. ΣΖΚΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 
    

     α) Δπεμεξγαζία ελδηάκεζσλ πξνηφλησλ θαη παξαζθεπή ρεκηθψλ πξνηφλησλ 
   (εθηφο απφ απηά πνπ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα Η). 
    
     β) Ξαξαζθεπή θπηνθαξκάθσλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξνηφλησλ, ρξσκάησλ θαη 
   βεξληθηψλ, ειαζηνκεξψλ θαη ππεξνμεηδίσλ. 

    
     γ) Δγθαζηάζεηο απνζήθεπζεο πεηξειαίνπ, πεηξνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ 

   πξνηφλησλ. 
    
     7. ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
    
     α) Βηνκεραλία θπηηθψλ θαη δσηθψλ ιηπαξψλ νπζηψλ. 
    
     β) Θνλζεξβνπνηία δσηθψλ θαη θπηηθψλ πξνηφλησλ. 

    
     γ) Ξαξαζθεπή γαιαθηνθνκηθψλ πξνηφλησλ. 
    
     δ) Επζνπνηία  θαη παξαγσγή βχλεο. 
    
     ε) Εαραξνπιαζηηθή θαη παξαζθεπή ζηξνπηψλ. 

    
     ζη) Πθαγεία. 
    
     δ) Βηνκεραλίεο παξαγσγήο ακχινπ. 
    
     ε) Δξγνζηάζηα παξαγσγήο ηρπαιεχξνπ θαη ηρζπειαίνπ. 
    

     ζ) Εαραξνπξγεία. 
    
     8. ΘΙΥΠΡΝΦΑΛΡΝΟΓΗΑ, ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΔΟΚΑΡΝΠ, ΜΙΝ ΘΑΗ ΣΑΟΡΗΝ 
    
     α) Δγθαηαζηάζεηο γηα ην πιχζηκν, ηελ απνιίπαλζε θαη ηε ιεχθαλζε 
   ηνπ καιιηνχ. 
    

     β) Θαηαζθεπή ηλνζαλίδσλ, κνξηνζαλίδσλ θαη θνληξαπιαθέ. 
    

     γ) "Θαηαζθεπή μπινπνιηνχ, ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εκπνηηζκφο 
   μπιείαο κε ρεκηθά κέζα ζπληήξεζεο". 
    
     ***Ρν εληφο " " εδάθην γ' αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ην άξζξν 1 ηεο 

        ππ'αξηζκ. 34180/29.29.11-16.12.1996 απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο 
        θαη ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ Β'1112). Ξεξαηηέξσ κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίζζεθαλ  
        ηα εμήο: 
        "Ζ αξκνδηφηεηα έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ζχκθσλα κε ηηο  
        δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/1986 θαη ηεο θνηλήο πνπξγηθήο 
        απφθαζεο 69269/5387/1990, γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εκπνηηζκνχ 
        μπιείαο κε ρεκηθά κέζα ζπληήξεζεο, κεηαβηβάδεηαη ζηνπο Λνκάξρεο. 

        Ζ αξκνδηφηεηα γλσκνδφηεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο Ξξνέγθξηζεο  
   Σσξνζέηεζεο, 
        ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.3, ηνπ άξζξνπ 8, ηεο θνηλήο πνπξγηθήο 
        απφθαζεο 69269/ 5387/1990, γηα ηελ πξναλαθεξφκελε δξαζηεξηφηεηα 



        εκπνηηζκνχ μπιείαο κε ρεκηθά κέζα ζπληήξεζεο, κεηαβηβάδεηαη ζηηο 

        πεξεζίεο Ξεξηβάιινληνο - Σσξνηαμίαο - Ξνιενδνκίαο ησλ νηθείσλ 
        Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ." 
    
     δ) Λεκαηνβαθεία. 
    

     ε) Δξγνζηάζηα παξαγσγήο θαη θαηεξγαζίαο θπηηαξίλεο. 
    
     ζη) Βπξζνδεςία θαη ιεπθαληήξηα δέξκαηνο. 
    
     9. ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΝ 
    

     Ξαξαγσγή θαη θαηεξγαζία πξνηφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ειαζηνκεξή. 
    
     10. ΠΣΔΓΗΑ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ 
    
     α) Δξγαζίεο δηαξξχζκηζεο βηνκεραληθψλ δσλψλ. 

    
     β) Δξγαζίεο πνιενδνκίαο. 

    
     γ) Ρειεθεξίθ θαη ζπλαθείο θαηαζθεπέο. 
    
     δ) Θαηαζθεπή δξφκσλ ιηκαληψλ (ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη αιηεπηηθά 
   ιηκάληα) θαη αεξνδξνκίσλ (ζρέδηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα 
   Η). 
    

     ε) Δξγα  δηεπζέηεζεο (canalisation) θαη ξχζκηζε ηεο ξνήο πδάησλ. 
    
     ζη) Φξάγκαηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πξνο ζπγθξάηεζε ή κνληκφηεξε 
   απνζήθεπζε ησλ πδάησλ. 
    
     δ) Ρξνρηφδξνκνη, ελαέξηα ή ππφγεηα κεηξφ, ελαέξηνη  ζηδεξφδξνκνη ή 

   αλάινγεο γξακκέο εηδηθνχ ηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ή 
   θπξίσο γηα ηε κεηαθνξά επηβαηψλ. 
    
     ε) Δγθαηαζηάζεηο πεηξειαηαγσγψλ θαη αγσγψλ αεξίνπ. 
    
     ζ) Δγθαηαζηάζεηο  πδξαγσγείσλ κεγάισλ απνζηάζεσλ. 
    

     η) Καξίλεο ζθαθψλ αλαςπρήο. 
    
      
     11. ΑΙΙΑ ΠΣΔΓΗΑ 
    
    "α. - Θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίσλ πφιεσλ 
   θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ αλεμαξηήησο δπλακηθφηεηαο. 

    
     - Θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα δπλακηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 

   1000 θιηλψλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσλ ή νηθηζκψλ άλσ ησλ 20.000 θαηνίθσλ θαη 
   500 θιηλψλ αληίζηνηρα εληφο νξίσλ ζρεδίσλ πφιεσλ ή νηθηζκψλ θάησ ησλ 
   20.000 θαηνίθσλ. 
    

     - Λέα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ή επεθηάζεηο απηψλ ζε νηθηζκνχο 
   πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο παξαδνζηαθνί θαζψο θαη ζε ηκήκαηα πφιεσλ πνπ 
   έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηζηνξηθά θέληξα. 
    
     -Δγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο. 
    
     - Σψξνη νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαζθελψζεσλ." 

    
       ***Ρν εληφο " " εδάθην α' αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 ηεο 
          ππ'αξηζκ. 1661/1994 απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Ρνπξηζκνχ θαη ΞΔΣΥΓΔ  
          (ΦΔΘ Β'786). 



    

     β) Κφληκεο  πίζηεο αγψλσλ θαη δνθηκψλ γηα απηνθηλήηα θαη 
   κνηνζπθιέηεο. 
     
     γ) Δγθαηαζηάζεηο γηα ηε δηάζεζε ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ θαη ησλ 
   νηθηαθψλ απνξξηκάησλ (εθηφο απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη  ζην 

   παξάξηεκα Η). 
    
     δ) Πηαζκνί θαζαξηζκνχ. 
    
     ε) Σψξνη απφζεζεο ηιχνο. 
    

     ζη) Απνζήθεπζε παιαηνζηδήξσλ. 
    
     δ) Δγθαηαζηάζεηο  δνθηκήο θηλεηήξσλ, ζηξνβίισλ ή αεξησζεηηθψλ. 
    
     ε) Ξαξαγσγή ηερλεηψλ αλνξγάλσλ ηλψλ. 

    
     ζ) Ξαξαγσή, ζπζθεπαζία, θφξησζε ππξίηηδαο θαη εθξεθηηθψλ πιψλ, γφκσζε 

   θπζηγγίσλ θαη θαςπιιίσλ. 
    
     η) Γηαιπηήξηα πινίσλ. 
    
     ηα) Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ κε θαχζε 
   (εθηφο ησλ ηνμηθψλ θαη επηθηλδχλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νκάδα Η). 
    

     12. Ρξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ηεο νκάδαο 1 θαζψο θαη ησλ ζρεδίσλ ηεο 
   νκάδαο Η πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ηελ αλαπηπμε θαη δνθηκή 
   λέσλ κεζφδσλ ή πξνηφλησλ θαη πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ 
   έλα ρξφλν. 
    
     "13. Πε φζεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεδαθίσλ α1, α2 θαη α3 ηνπ 

   εδαθίνπ 3α ηεο Νκάδαο ΗΗ ηνπ Ξίλαθα ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ ηεζεί 
   θαηψηαηα φξηα (αξηζκφο ζηαζκψλ ή ηζρχο θαηά πεξίπησζε) γηα ηελ ππαγσγή 
   ηνπο ζηελ Νκάδα ΑΗΗ, λνείηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, 
   απφ ηα ηεζέληα θαηψηαηα φξηα θαηαηάζζνληαη ζηελ Β' θαηεγνξία έξγσλ 
   θαη δξαζηεξηνηήησλ. 
    
     14. Νη πεηξακαηηθνί ή εξεπλεηηθνί ζηαζκνί αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

   πνπ εγθαζίζηαληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο θνξείο θαη γηα φζν ρξνληθφ 
   δηάζηεκα δηεμάγεηαη ε έξεπλα ή ην πείξακα, δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο 
   ηεο Θ..Α. 69269/5387/90. 
    
     Ρν ίδην ηζρχεη, γηα ηνπο ζηαζκνχο πνπ εγθαζίζηαληαη απφ ην ΘΑΞΔ, γηα 
   ιφγνπο πηζηνπνίεζεο ή κεηξήζεσλ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 
   δηεμάγνληαη νη κεηξήζεηο ή ε πηζηνπνίεζε. 

    
     'Νηαλ νινθιεξσζεί ε πξναλαθεξφκελε ιεηηνπξγία ηνπο θαη απνθηήζνπλ 

   κφληκν ραξαθηήξα απαηηείηαη ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδεη ε 
   απφθαζε 69269/5387/90". 
    
     ***Νη εληφο " " παξάγξαθνη 13 θαη 14 πξνζηέζεθαλ απφ ην άξζξν 3 ηεο 

        ππ'αξηζκ. 30557/13.2-6.3.1996 απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη  
        ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ Β'136). 
    
    
   ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 θαηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 6 ηεο 
                 Α Ζ.Ξ.:15393/2332/2002 (Β΄ 1022), ζχκθσλα κε ην νπνίν 
                 νξίδνληαη εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα: 

    "Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 3010/2002 απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο  
   ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηεο  
   ππ'αξηζ.69269/5387/1990 "Θαηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο  
   Θ.ιπ." (Β' 678) θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο  



   δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ  

   απηήλ. 
    Ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ Κειεηψλ Ξεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ  
   θαηαηέζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο νινθιεξψλνληαη απφ  
   ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί". 
                ---------------------------------- 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
    

    
    
   Αξζξν 5 
    
                     Β' ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 

    
     Πηελ θαηεγνξία  θαηαηάζζνληαη φζα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο δελ 

   αλαθέξνληαη  ζηνλ πίλαθα  ηνπ άξζξνπ 4 εθφζνλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
   ιεηηνπξγία ηνπο απαηηείηαη, θαηά ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζρεηηθή άδεηα. 
    
                 ---------------------------- 
   ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 θαηαξγήζεθε απφ ην άξζξν 6 ηεο 
                 Α Ζ.Ξ.:15393/2332/2002 (Β΄ 1022), ζχκθσλα κε ην νπνίν 
                 νξίδνληαη εηδηθφηεξα ηα αθφινπζα: 

    "Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 3010/2002 απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο  
   ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηεο  
   ππ'αξηζ.69269/5387/1990 "Θαηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο  
   Θ.ιπ." (Β' 678) θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο  
   δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ  
   απηήλ. 

    Ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ Κειεηψλ Ξεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ  
   θαηαηέζεθαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο νινθιεξψλνληαη απφ  
   ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία έρνπλ θαηαηεζεί". 
                ---------------------------------- 
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
    
    
    
    
   Αξζξν 6 

    
    

                   ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' 
    
              Ξεξηερφκελν Κειέηεο 
    

           Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Κ.Ξ.Δ) 
    
               Α'ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 
    
     1. Ρν πεξηερφκελν  ηεο Κ.Ξ.Δ. γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο 
   Η ηνπ άξζξνπ 4 θαζνξίδεηαη  ζην πίλαθα Η ηνπ άξζξνπ 16. 
    

     2. Ρν πεξηερφκελν ηεο Κ.Ξ.Δ. γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Νκάδαο 
   ΗΗ θαζνξίδεηαη ζηνλ πίλαθα 2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ. 
    
     3. Αλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πξνβιέπνληαη ζε Κ.Ξ.Δ. γηα νξηζκέλα 



   έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο εηδηθφηεξα ζηνηρεία, ηα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ 

   ζπκπιήξσκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Κ.Ξ.Δ. ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
    
    
    
    
   Αξζξν 7 

    
                      Β' ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ 
    
     Υο Κ.Ξ.Δ. γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Β'θαηεγνξίαο, ζεσξείηαη ην 
   εξσηεκαηνιφγην ηνπ πίλαθα 3 ηνπ άξζξνπ 16 κε ηηο απαληήζεηο επί ησλ 

   εξσηεκάησλ. 
    

     Ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη, αλ δεηεζεί, λα αηηηνινγήζεη ηηο 
   απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ή λα πξνζθνκίζεη πξφζζεηα ζηνηρεία. 
    
                  
 
 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
    
    
    
    

                               Αξζξν 8 
     
                              ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ' 
    
             Γηαδηθαζία πξέγθξηζεο  ρσξνζέηεζεο θαη  
                  έγθξηζεο πεξηβαιινληηθσλ φξσλ 
    

    
     1. Ζ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο  αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ έξγσλ ή 
   δξαζηεξηνηήησλ. Αθνξά επίζεο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ  ή επέθηαζε 
   πθηζηακέλσλ, εθφζνλ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε 
   ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 
    
    

    ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 πεξ.Γ' εδ.2 
                  ηνπ Λ.2647/1998 (Α' 237) νξίδεηαη φηη: 

        "1. Νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο, πνπ αζθνχληαη απφ πνπξγνχο 
   κεηαβηβάδνληαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο : 
   ..................................................................... 
        Γ. Αξκνδηφηεηεο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη  

           Γεκφζησλ Δξγσλ: 
   κεηαβηβάδνληαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο εθηφο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη κε 
   εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ κέζα ζε φξηα Ramsar, Γίθηπα Λatura 
   2000, εζληθνχο δξπκνχο, αηζζεηηθά δάζε θαη δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο 
   θχζεο, ζε θνηλνηηθφ ή εζληθφ πξνγξάκκαηα ή ζρέδηα πεξηβαιινληηθήο 
   ζεκαζίαο: 
   ...................................................................... 

     3) Ζ εθηίκεζε γηα ην αλ απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή επέθηαζε πθηζηάκελσλ 
   έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ησλ νπνίσλ έρνπλ αξκνδηφηεηα έγθξηζεο 
   πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε 
   κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ (άξζξν 8 παξ.1 θαη άξζξν 9 παξ.l 



   ΘΑ 69269/5387/1990 ΦΔΘ 678 Β')". 

    
       
     2. Γηα ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηαθαζία:  
    
     2.1. Ν ελδηαθεξφκελνο ηδηψηεο ή ν αξκφδηνο θνξέαο ππνβάιιεη ζηελ 

   αξκφδηα, ζχκθσλα κε ηηο θείλελεο δηαηάμεηο θεληξηθε ή πεξηθεξηαθή 
   ππεξεζία Σσξνηαμίαο ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη, 
   απφ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά ζε ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ αληίηππα. 
    
     α) Ρνπνγξαθηθφ δηάγξακκα (απφζπαζκα ράξηνπ Γ..Π.) ηεο επξχηεξεο 
   πεξηνρήο, θιίκαθαο απφ 1: 50.000 έσο 1: 20.000 κε ηδηαίηεξε επηζήκαλζε 

   ηεο ζέζεο ηνπ γεπέδνπ. 
    
     β) Ρνπνγξαθηθφ δηάγξακκα  ηνπ γεπέδνπ, θιίκαθα 1: 1000 έσο 1: 200. 
    
     γ) Πεηξά θσηνγξαθηψλ κε ηδηαίηεξε επηζήκαλζε ηνπ γεπέδνπ ηεο 

   εγθαηάζηαζεο. 
    

     δ) Δξσηεκαηνιφγην ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο παξνχζαο 
   απφθαζεο. 
    
     2.2. Ζ ππεξεζία ηεο πξνεγνχκελεο πξαγξάθνπ κεηά απφ εμέηαζε ηεο 
   αίηεζεο  ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη ησλ δηθαηνινηγεηηθψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ 
   δηαβηβάδεη  εληφο 20 εκεξψλ  ζηελ θεληξηθή ή πεξηθεξεηαθή ππεξεζία 
   άιινπ αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζε πνπξγείνπ θάθειιν κε αληίγξαθν ησλ 

   δηθαηνινγεηηθψλ, γηα λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηεο εληφο 20 εκεξψλ. Γηα ηηο 
   πεξηνρέο  Αζήλαο ή Θεζζαινλίθεο ε αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 
   απνζηέιινληαη θαη ζηνπο Νξγαληζκνχο  Αζήλαο ή Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα. 
    
     2.3. Γηα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο ΗΗ ηεο Α' ηεο θαηεγνξίαο 
   ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη θαη ζηελ αξκφδηα Θεληξηθή 

   πεξεζία πεξηβάιινληνο ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ., ε νπνία  νθείιεη εληφο 20 
   επίζεο εκεξψλ λα εθθξάζεη ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηεθκαίξεηαη φηη 
   ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο. Δθφζνλ θαηά ηελ 
   εμέηαζε απφ ηελ σο άλσ πεξεζία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  πξνθχςεη φηη ην 
   ζπγθεθξηκέλν έξγν ή δξαζηεξηφηεηα δελ πξνθαιεί ζεκαληηθέο  επηπηψζεηο 
   ζην πεξηβάιινλ ηφηε ην εξσηεκαηνιφγην απηφ κε ηηο απαληήζεηο απνηειεί 
   ηελ Κ.Ξ.Δ. γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

    
     Ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα αηηηνινγεί ηηο απαληήζεηο ζην 
   εξσηεκαηνιφγην εθφζνλ δεηεζεί απφ ηηο πάλσ ππεξεζίεο πξνζθνκίδνληαο θαη 
   πξφζζεηα ζηνηρεία. 
    
     2.4. Ζ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο γίλεηαη κε απφθαζε πνπξγνχ ΞΔΣΥΓΔ ή 
   ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Ξεξηθέξεηαο θαηά πεξίπησζε, χζηεξα απφ εηζήγεζε 

   ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ΞΔΣΥΓΔ, κέζα ζε πξνζεζκία 60 εκεξψλ απφ ηελ 
   ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Γηα ηηο πεξηνρέο Αζήλαο ή 

   Θεζζαινλίθεο  απαηηείηαη γλψκε ηνπ Νξγαληζκνχ Αζήλαο ή Θεζζαινλίθεο  
   αληίζηνηρα. 
    
     3. Ζ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο δελ απαηηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο 

   άδεηαο ιεηηνπξγίαο πθηζηακέλσλ βηνκεραληθψλ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
   θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο α, β, γ, δ, ε, ζη, δ,  γ, ζ , η, 
   ηεο παξαγξ. 2 ηεο νκάδαο ΗΗ  ηνπ άξζξνπ 4. Γηα γεσηξήζεηο πξνο 
   απνζήθεπζεο ππξεληθψλ θαηαινίπσλ απαηηείηαη πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο. 
      
     Γελ απαηηείηαη επίζεο πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο γηα έξγα θαη 
   δξαζηεξηφηεηεο  ηεο Β' θαηεγνξίαο, φπσο επίζεο θαη φπνπ θαηά ηηο 

   δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1650/1986 δελ απαηηείηαη ρσξνζέηεζε. 
    
     "Γελ απαηηείηαη πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε γξακκψλ 
   κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο κέρξη θαη 150 ΘV κε ελαέξηα 



   θαιψδηα ηνπ εδαθίνπ 3β ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, εθφζνλ δελ 

   δηέξρνληαη απφ πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (αξραηνινγηθέο, ηδηαηηέξνπ 
   θπζηθνχ θάιινπο, εζληθψλ δξπκψλ, απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο θ.ιπ.)." 
    
     ***Ρν εληφο " " ηειεπηαίν εδάθην πξνζηέζεθε απφ ην άξζξν 4 ηεο ππ' 
        αξηζκ. 30557/13.2-6.3.1996 απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη  

        ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ Β'136). 
    
     ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ: Βι. ζρεηηθά ηελ ππ'αξηζκ. 24635/23-31.8.1995 
        απφθαζε ησλ πνπξγψλ Ρνπξηζκνχ θαη ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ Β'755) θαη ηελ 
        ππ'αξηζκ. 82743/19-20.9.1995 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ ΞΔΣΥΓΔ θαη ηνπ  
        Αλαπιεξσηή πνπξγνχ ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ Β'811). 

    
    
   ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 πεξ.Γ' εδ.2 
                 ηνπ Λ.2647/1998 (Α' 237) νξίδεηαη φηη: 
        "1. Νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο, πνπ αζθνχληαη απφ πνπξγνχο 

   κεηαβηβάδνληαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο : 
   ..................................................................... 

        Γ. Αξκνδηφηεηεο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη  
           Γεκφζησλ Δξγσλ: 
   κεηαβηβάδνληαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο εθηφο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη κε 
   εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ κέζα ζε φξηα Ramsar, Γίθηπα Λatura 
   2000, εζληθνχο δξπκνχο, αηζζεηηθά δάζε θαη δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο 
   θχζεο, ζε θνηλνηηθφ ή εζληθφ πξνγξάκκαηα ή ζρέδηα πεξηβαιινληηθήο 
   ζεκαζίαο: 

   ...................................................................... 
        2) Ν εληνπηζκφο ρψξσλ δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ε πξνέγθξηνε 
   ρσξνζέηεζεο απηψλ δπλακηθφηεηαο κέρξη 100.000 ηζνδχλακνπ πιεζπζκνχ, 
   εμαηξνπκέλσλ ησλ νξγαλσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνξξηκάησλ πνπ 
   πεξηιακβάλνπλ εγθαηαζηάζεηο κεραληθήο δηαινγήο, παξαζθεπήο 
   εδαθνβειηησηηθψλ, παξαγσγήο βηναεξίνπ, θαζψο θαη θάζε άιιεο 

   εγθαηάζηαζεο θαχζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο (άξζξν 8 ΘΑ 69269/5387/ 
   1990 ΦΔΘ 678 Β')". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

    
    
    
    
                            Αξζξν 9 
    
              Γηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

               Α' Θαηεγνξίαο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
    

     1. Ζ δηαδηθαζία  έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αθνξά ζηελ 
   πξαγκαηνπνίεζε λέσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Α' θαηεγνξίαο. Αθνξά 
   επίζεο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ή επέθηαζε πθηζηακέλσλ, εθφζνλ επέξρνληαη 
   νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο  ηνπ ζην 

   πεξηβάιινλ. 
    
    
   ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 πεξ.Γ' εδ.2 
                 ηνπ Λ.2647/1998 (Α' 237) νξίδεηαη φηη: 
        "1. Νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο, πνπ αζθνχληαη απφ πνπξγνχο 
   κεηαβηβάδνληαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο : 

   ..................................................................... 
        Γ. Αξκνδηφηεηεο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη  
           Γεκφζησλ Δξγσλ: 
   κεηαβηβάδνληαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο εθηφο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη κε 



   εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ κέζα ζε φξηα Ramsar, Γίθηπα Λatura 

   2000, εζληθνχο δξπκνχο, αηζζεηηθά δάζε θαη δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο 
   θχζεο, ζε θνηλνηηθφ ή εζληθφ πξνγξάκκαηα ή ζρέδηα πεξηβαιινληηθήο 
   ζεκαζίαο: 
   ...................................................................... 
     3) Ζ εθηίκεζε γηα ην αλ απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή επέθηαζε πθηζηάκελσλ 

   έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ησλ νπνίσλ έρνπλ αξκνδηφηεηα έγθξηζεο 
   πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε 
   κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ (άξζξν 8 παξ.1 θαη άξζξν 9 παξ.l 
   ΘΑ 69269/5387/1990 ΦΔΘ 678 Β')". 
    
       

     2. Γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
   νκάδαο Η ηνπ άξζξνπ  4 ν ελδηαθεξφκελνο ή ν αξκφδηνο θνξέαο ππνβάιινπλ 
   ζηελ αξκφδηα Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. ζρεηηθή αίηεζε πνπ 
   ζπλνδεχεηαη :  
    

     α) Απφ ηελ θαηά ην άξζξν 6 Κειέηε Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ Κ.Ξ.Δ. 
   ζε ηέζζεξα αληίηππα εθ ησλ νπνίσλ ην έλα αλαπξάμηκν (δηαθάλεηεο θιπ.). 

   Αληίγξαθν ηεο παξαπάλσ κειέηεο απνζηέιιεηαη ζηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε 
   πνπξγεία. Γηα ηηο πεξηνρέο Αζήλαο ή Θεζζαινλίθεο ε παξαπάλσ κειέηε 
   απνζηέιιεηαη θαη ζηνπο νξγαληζκνχο Αζήλαο ή Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα θαη  
      
     β) Απφ ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο. 
    
     3. Γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

   Νκαδαο ΗΗ  ηεο Α'Θαηεγνξίαο ν ελδηαθεξφκελνο  ππνβάιιεη αίηεζε ε νπνία 
   ζπλνδεχεηαη απφ:  
    
     α) Ξξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο. 
    
     β) Ρν εξσηεκαηνιφγην ή Κ.Ξ.Δ., εθφζνλ ήζειε θξηζεί θαηά ην ζηάδην ηεο 

   πξνέγθξηζεο  ρσξνζέηεζεο, φηη πξέπεη λα ζπληαρζεί ηέηνηα κειέηε. Ρν 
   πεξηερφκελν ηεο Κ.Ξ.Δ. θαζνξίδεηαη ζηνλ Ξίλαθα 2,  ηνπ άξζξνπ 16. 
    
     4. Νη πεξηβαιινληηθνί φξνη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
   παξφλ άξζξν εγθξίλνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, 
   Σσξνηαμίαο  θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ θαη ηνπ αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζε 
   πνπξγνχ. Γηα ηηο πεξηνρέο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. Ζ απφθαζε αλαθέξεηαη 

   ηνπιάρηζηνλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα:  
    
     α) Πην είδνο θαη ζην κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
    
     β) Πηηο εηδηθέο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθψλ θνξηίσλ θαη 
   ζπγθεληξψζεσλ  ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
    

     γ) Πηηο εηδηθέο νξηαθέο ηηκέο  ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ ζχκθσλα 
   κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

    
     δ) Πηα ηερηθά έξγα  θαη κέηξα αληηξξχπαλζεο ή γεληθφηεξα 
   αληηκεηψπηζεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ επηβάιιεηαη λα 
   θαηαζθεπαζζνχλ ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο, 

   κε ηνλ φξν φηη ε εθαξκνγή ηέηνησλ κέηξσλ δελ ζπλεπάγεηαη ππεξβνιηθφ 
   θφζηνο. 
    
     ε) Πην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ηδηαίηεξα ζηα επαίζζεηα ζηνηρεία 
   ηνπ θαη ελδερνκέλσο ζηηο εηδηθά πξνζηαηεπφκελεο δψλεο θαη ζηνλ 
   θαζνξηζκφ αλαγθαίσλ γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο κέηξσλ θαη έξγσλ. 
    

     4. Πε πεξίπησζε αλαλέσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο άδεηαο ιεηνπξγίαο  ησλ 
   έξγσλ  ή βηνκεραληθψλ  θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε 
   αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ πνπξγείνπ, πξηλ ηελ 
   ρνξήγεζή ηεο, ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. γηα 



   ελδερφκελε  επαλεμέηαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθσλ φξσλ. 

    
    
   ***ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 πεξ.Γ' εδ.1 
                 ηνπ Λ.2647/1998 (Α' 237/22.10.1998) νξίδεηαη φηη: 
       "1. Νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο, πνπ αζθνχληαη απφ πνπξγνχο 

   κεηαβηβάδνληαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο: 
   ...................................................................... 
       Γ. Αξκνδηφηεηεο ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο,Σσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ 
          Δξγσλ: 
     κεηαβηβάδνληαη ζηηο Ξεξηθέξεηεο εθηφο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη κε 
   εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πνπ εκπίπηνπλ κέζα ζε φξηα Ramsar, Γίθηπα Λatura 

   2000, εζληθνχο δξπκνχο, αηζζεηηθά δάζε θαη δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο 
   θχζεο, ζε θνηλνηηθφ ή εζληθφ πξνγξάκκαηα ή ζρέδηα πεξηβαιινληηθήο 
   ζεκαζίαο: 
     1) Ζ πξνέγθξηνε ρσξνζέηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαηεγνξίαο ΑII 
   (άξζξν 8 ΘΑ 69269/5387/1990, ΦΔΘ 678 Β'). Δμαηξνχληαη ηα έξγα πνπ 

   έρνπλ ραξαθηήξα δηεζλή, εζληθφ ή δηαπεξηθεξεηαθφ θαη ηα έξγα πνπ 
   αθνξνχλ ηδησηηθέο πνιενδνκήζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

   1947/1991 θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί πεξηνρψλ εηδηθά ξπζκηδφκελεο 
   πνιενδφκεζεο (άξζξν 24 ηνπ λ. 2508/1997, ΦΔΘ 199 Α') θαη εηδηθφηεξα:  
   α) έξγα εζληθήο νδνπνηταο, β) θξάγκαηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πξνο 
   ζπγθξφηεζε ή κνληκφηεξε απνζήθεπζε πδάησλ ζπλνιηθήο απνζεθεπηηθήο 
   ηθαλφηεηαο λεξνχ κεγαιχηεξεο ησλ 500.000 θ.κ., θαζψο θαη κηθξφηεξσλ, 
   εθφζνλ δέρνληαη ή απνζθνπνχλ ζηε κεηαθνξά χδαηνο απφ κηα πδξνινγηθή 
   πεξηθέξεηα ζε άιιε ή θαηάληε απηψλ πθίζηαληαη πξννηαηεπφκελεο πεξηνρέο, 

   γ) κεηξφ θνη γξακκέο εηδηθνχ ηχπνπ, δ) γξακκέο κεηαθνξάο ελέξγεηαο 
   ηφζεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 150 KV, ε) αγσγνί πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ". 
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                  Δγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ ή  
                      δξαζηεξηνηήησλ Β' Θαηεγνξίαο 
    
     1. Ζ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ αθνξά ηελ πξαγκαηνπνίεζε λέσλ, 
   επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηεο Β' Θαηεγνξίαο. 
    
     2. Γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ, 

   ν ελδηαθεξφκελνο ή αξκφδηνο θνξέαο ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα Λνκαξρηαθή 
   πεξεζία ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. ζρεηηθή αίηεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ην 

   εξσηεκαηνιφγην ηνπ Ξίλαθα 3 ηνπ άξζξνπ 16. Αληίγξαθν ηνπ πην πάλσ 
   εξσηεκαηνινγίνπ δηαβηβάδεηαη ζηελ Λνκαξρηαθή πεξεζία ηνπ αξκφδηνπ θαηά 
   πεξίπησζε πνπξγείνπ θαζψο θαη ζηνλ Νξγαληζκφ Αζήλαο ή Θεζζαινλίθεο 
   φηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο πεξηνρέο απηέο. Ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη 

   εθφζνλ δεηεζεί λα αηηηνινγεί ηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 
    
     3. Νη πεξηβαιινληηθνί φξνη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
   παξφλ άξζξν εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ Λνκάξρε. Γηα ηηο 
   πεξηνρέο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, νη πεξηβαιινληηθνί φξνη εγθξίλνληαη 
   χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Νξγαληζκνχ Αζήλαο ή Θεζ/θεο. Ζ απφθαζε απηή 
   αλαθέξεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα: 

    
     α) Πην είδνο θαη ζην κέγεζνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
    
     β) Πηηο εηδηθέο νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθψλ θνξηίσλ θαη 



   ζπγθεληξψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

    
     γ) Πηηο εηδηθέο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξχβνπ θαη δνλήζεσλ ζχκθσλα κε 
   ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 
    
     δ) Πηα ζρεηηθά έξγα θαη κέηξα αληηξξχπαλζεο ή γεληθφηεξα 

   αληηκεηψπηζεο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ επηβάιιεηαη λα 
   θαηαζθεπαζζνχλ ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο 
   κε ηνλ φξν φηη ε εθαξκνγή ηέηνησλ κέηξσλ δελ ζπλεπάγεηαη ππεξβνιηθφ 
   θφζηνο. 
    
     ε) Πηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν ηζρχεη ε 

   ρνξεγνχκελε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 
    
    "4. Δάλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο θαηεγνξίαο 
   απηήο πξνθχπηεη, φηη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ, κε φκνηα 
   απφθαζε επηβάιινληαη πξφζζεηνη φξνη." 

    
       ***Ζ εληφο " " παξάγξαθνο 4 πξνζηέζεθε θαη ε επφκελε αλαξηζκήζεθε  

          ζε 5 κε ην άξζξν 2 ηεο ππ'αξηζκ. 1661/1994 απφθαζεο ησλ πνπξγψλ  
          Ρνπξηζκνχ θαη ΞΔΣΥΓΔ (ΦΔΘ Β'786). 
    
     "5". Πε πεξίπησζε αλαλέσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ 
   έξγσλ ή βηνκεραληθψλ θαη ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε 
   αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ πνπξγείνπ, πξηλ ηελ 
   ρνξήγεζή ηεο, ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ .ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. γηα 

   ελδερφκελε επαλεμέηαζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 
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   Αξζξν 11 
    
                         ΘΔΦΑΙΑΗΝ Δ' 

            Θαζνξηζκφο  πεξηνερνκέλνπ εηδηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 
               κειεηψλ (ΔΚΞ) θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο  
                          θαη έγθξηζήο ηνπο 
    
                            Αξζξν 11 
    
                   Θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ Δ.Ξ.Κ. 

    
     1. Ξεξηερφκελν ησλ Δ.Ξ.Κ.  ζπληζηνχλ νη πξνδξηαγξαθέο πνπ 

   πεξηγξάθνληαη  ζηνλ πίλαθα 4 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο απφθαζεο απηήο. 
    
     2. Θάζε Δ.Ξ.Κ. πεξηιακβάλεη θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ην πξνζηαηεπηέν 
   αληηθείκελν εθείλεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ θπξίσο απαηηνχληαη γηα ηελ 

   ηεθκεξίσζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ, ηεο έληαμήο ηνπ 
   ζε κηα απφ ηηο  θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 1650/86 θαη ηεο 
   ζθνπηκφηεηαο ησλ πξνηεηλνκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 
    
     3. Ζ επηινγή πξνδηαγξαθψλ γηα θάζε Δ.Ξ.Κ. πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ 
   θνξέα αλάζεζεο ή θαη θαηάξηηζήο ηεο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 12 
   ηεο παξνχζαο  απφθαζεο. Γηα ηελ επηινγή απηή απαηηείηαη ε γλψκε ησλ 

   αξκνδίσλ Γ/λζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο , Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 
   Δξγσλ, θαη ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο, ε νπνία πξέπεη λα παξέρεηαη εληφο 
   πξνζεζκίαο 20 εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζα πεξηέιζεη ζ'απηνχο ην ζρεηηθφ 
   εξψηεκα. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ε επηινγή ησλ 



   πξνδηαγξαθψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ρσξίο ηε γλψκε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ. Ν 

   θνξέαο αλάζεζεο  ή θαηάξηηζεο  ηεο Δ.Ξ.Κ. πνπ πξνβιέπεηαη  ζην άξζξν 12 
   (παξ. 1) ηεο παξνχζαο απφθαζεο ππνρξενχηαη ζε πξνεγνχκελε γλσζηνπνίεζε 
   πξνο ηα ζπλαξκφδηα πνπξγεία ηνπ ππφ κειέηε πξνζηαηεπηένπ αληηθεηκέλνπ. 
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   Αξζξν 12 
    
             Φνξείο αλάζεζεο ή θαη θαηάξηηζεο Δ.Ξ.Κ. 
    

     1. Αξκφδηνη θνξείο πνπ αλαζέηνπλ ή θαξαξηίδνπλ νη ίδηνη Δ.Ξ.Κ. είλαη 
   νη αθφινπζνη :  

    
     Ρν Γεκφζην, ηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, νη Νξγαληζκνί Ρνπηθήο 
   Απηνδηνίθεζεο, νη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη νη ινηπνί νξγαληζκνί 
   Γεκνζίνπ Ππκθέξνληνο. 
    
     2. Δ.Ξ.Κ. θαηαξηηδνπλ θαη αλαζέηνπλ  επίζεο θπζηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο 
   πξνζψπσλ θαη Λνκηθά Ξξφζσπα Ηδησηηθά Γηθαίνπ πνπ έρνπλ σο έδξα ηελ 

   Διιάδα ή άιιε ρψξα. 
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   Αξζξν 13 
    
              Ρξφπνο θαη δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο Δ.Ξ.Κ. 

    
     1. Γηα ηελ αλάζεζε Δ.Ξ.Κ. ν εξγνδφηεο πξνβαίλεη ζε δεκφζηα πξφζθιεζε 
   εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  πνπ δεκνζηεχεηαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο 
   εθεκεξίδεο ηεο πξσηεχνπζαο θαη ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα ηεο έδξαο ηνπ 
   Λφκνπ ή ησλ Λνκψλ πνπ αλαθέξεηαη  ε Δ.Ξ.Κ. θαζψο θαη ζην Δλεκεξσηηθφ 
   Γειηίν ηνπ Ρερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο. 
    

     2. Ρελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη 
   απαξαίηεηα ηα αθφινπζα ζηνηρεία :  

    
     α) Νλνκαζία ηνπ εξγνδφηε 
      
     β) Ρίηινο θαη αληηθείκελν ηεο κειέηεο 

    
     γ) Νη απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο επηζηεκφλσλ 
    
     δ) Ρξφπνο αλάζεζεο ηεο κειέηεο  θαη νη φξνη επηινγήο αλαδφρνπ 
    
     ε) Ζ πξνβιεπφκελε ακνηβή ηεο κειέηεο 
    

     ζη) Ξξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 20 εκεξψλ, θαη 
   αξκφδηα πεξεζία γηα ηελ θαηάζεζε ησλ αηηήζεσλ εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
    
     δ) Απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά ηεο αίηεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 



    

     3. Αλάδνρνο κπνξεί λα είλαη θπζηθφ πξφζσπν ή ελψζεηο πξνζψπσλ ή 
   Λ.Ξ.Η.Γ. πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα. 
    
     4. Ζ αλάζεζε Δ.Ξ.Κ. γίλεηαη κε ζχκβαζε πνπ ζπλνκνινγείηαη κε 
   απεπζείαο επηινγή, βάζεη αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηνπ εξγνδφηε κεηά απφ 

   αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εθφζνλ  θξηζεί φηη 
   αληαπνθξίλνληαη ζηνπο φξνπο πνπ εκπεξηέρνληαη  ζηελ πξφζθιεζε  
   εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Ππλεθηηκψληαη επίζεο  ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα 
   ηεο πξνζθνξάο. 
    
     5. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ζπλάπηεηαη ζχκβαζε πνπ 

   ππνγξάθνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ή ηνλ λφκηκα εμνπζηνδνηνχκελν  εθπξφζσπφ 
   ηνπ θαη ηνλ αλάδνρν. 
    
     6. Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αλάζεζεο ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηείαη κέζα 
   ζε πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε  ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

   ελδηαθέξνληνο  ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηνπ ΡΔΔ. 
    

     Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεη θαη κεηά ηελ 
   παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο εθφζνλ ζπκθσλεί ν αλάδνρνο, δηαθνξεηηθά 
   ε αλάζεζε ηεο κειέηεο επαλαπξνθεξχζζεηαη. 
    
     7. Θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αζθήζεη έλζηαζε θαηά νπνηαδήπνηε  
   πξάμεο ηνπ εξγνδφηε απφ ηε δεκνζίεπζε  ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 
   ελδαθέξνληνο κέρξη  θαη ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο  ηνπ γηα ηελ 

   αλάζεζε ηεο κειέηεο. 
    
     Ζ πξνζεζκία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο είλαη δέθα (10) εκέξεο  απφ ηε 
   αλαθνίλσζε  ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ηνπ εξγνδφηε. Ζ έλζηαζε αζθείηαη ζηνλ 
   εξγνδφηε επί ηεο νπνίαο ηειηθά θαη απνθαίλεηαη. 
    

     8. Ππζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ζεσξνχληαη: 
    
     α) Ππκθσλεηηθφ  ζπλαπνδνρήο  ησλ φξσλ εθπφλεζεο  ηεο κειέηεο. 
    
     β) Δηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ φπνπ ιεπηνκεξψο αλαθέξνληαη 
   ηνπιάρηζηνλ: ν ζθνπφο  ηεο Δ.Ξ.Κ., ε δηάξζξσζε θαη ην πεξηερφκελν  ηεο 
   κειέηεο, ν ηξνπνο  παξνπζίαζεο  ηεο κειέηεο, ν ηξφπνο θαηαβνιεο  ηεο 

   ακνηβήο ηεο κειέηεο, εγγπήζεηο, πξνζεζκίεο εθπφλεζεο θαη ππνβνιήο ηεο 
   κειέηεο, ν επηβιέπησλ ηηο εξγαζίεο θαηάξηηζεο ηεο κειέηεο θαη ν ηξφπνο 
   άζθεζεο ηεο επίβιεςεο, ππνρξεψζεηο  αλαδφρνπ - φξνη έθπησζήο ηνπ, 
   πνηληθέο ξήηξεο, ππεξεκεξίεο,  ππνρξεψζεηο εξγνδφηε - φξνη ιχζεο ηεο 
   ζχκβαζεο, ηξφπνο άζθεζεο ελζηάζεσλ, αηηήζεσλ ζεξαπείαο θαη επίιπζεο 
   ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ηξφπνο άζθεζεο ελζηάζεσλ, αηηήζεσλ ζεξαπείαο θαη 
   επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαζψο θαη ε πξνζεζκία παξαιαβήο  θαη έγθξηζε ηεο 

   κειέηεο. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

    
    
    
    
   
 
              Αξζξν 14 

    
              Ξαξαιαβή θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο 
    
    



     Ζ παξαιαβή ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε απφ ηνλ 

   εξγνδφηε βεβαίσζεο φηη ν αλάδνρνο ζπκκνξθψζεθε  κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
   ππνρξεψζεηο  θαη αθνινπζεί ε έγθξηζε ηεο κειέηεο. Ζ βεβαίσζε απηή θαη ε 
   εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ εξγνδφηε εθδίδνληαη κέζα ζε πξνζεζκία πνπ 
   θαζνξίδεηαη  ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 (παξ. 2) ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ΤΑ 1661/1994 / Β-786 !+Σποπ.ΤΑ 69269/5387/90 (Πεπιβαλλονηικέρ Κελέηερ,Δπγα)  

  

   
    Αξηζ.1661/Β'786/1994 
    Ρξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ 
    ηεο ππ' αξηζκ. 69269/5387 Θνηλήο Απφθαζεο 
    πνπξγψλ Ξεξηβάιινληνο. Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 
    Δξγσλ θαη Ρνπξηζκνχ. 
   
                         ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 

                         ΡΝΟΗΠΚΝ ΘΑΗ 
             ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚ. ΔΟΓΥΛ 
 
      'Δρνληαο ππφςε: 

 
      1. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3.4 θαη 5 ηνπ Λ.1650/1986 "Γηα ηελ 

    πξνζηαζία ηνπ Ξεξηβάιινληνο" (ΦΔΘ 160/Α/86) 
 
      2. Ρηο δηαηάμεηο ηεο ππ'αξηζκ.69269/5387/90 Θνηλήο πνπξγηθήο 
    Απφθαζεο (ΦΔΘ 678/Β/90). 
 
      3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Λ. 1538/1985 "Θπβέξλεζε θαη 
    Θπβεξλεηηθά Νξγαλα (ΦΔΘ 137/Α/85). 

 
      4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 459/93 "Αλαζχζηαζε ηνπ πνπξγείνπ Ρνπξηζκνχ 
    θαη θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ" (ΦΔΘ 193/Α/93). 
 
      5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29α ηνπ Λ.1558/85 φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε 
    ην άξζξν 27 ηνπ Λ.208/1992 θαη 
 

      6. Ρν γεγνλφο φηη απν ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο 
    δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
    απνθαζίδνπκε: 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      

 
 
 
                            Αξζξν 1 
 
      Ρν εδάθην 11α ηεο νκάδαο ΗΗ ηνπ Ξίλαθα ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππ' αξηζκ. 
    69269/53287/90 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 
      α. - Θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίσλ πφιεσλ 

    θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ αλεμαξηήησο δπλακηθφηεηαο. 
 
      - Θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα δπλακηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 
    1000 θιηλψλ εληφο ζρεδίνπ πφιεσλ ή νηθηζκψλ άλσ ησλ 20.000 θαηνίθσλ θαη 
    500 θιηλψλ αληίζηνηρα εληφο νξίσλ ζρεδίσλ πφιεσλ ή νηθηζκψλ θάησ ησλ 

    20.000 θαηνίθσλ. 
 
      - Λέα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ή επεθηάζεηο απηψλ ζε νηθηζκνχο 
    πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο παξαδνζηαθνί θαζψο θαη ζε ηκήκαηα πφιεσλ πνπ 
    έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηζηνξηθά θέληξα. 
 

      -Δγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο. 
 
      - Σψξνη νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαζθελψζεσλ. 
 



 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
                                

 
                              Αξζξν 2 
 
      Κεηά ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ππ' αξ. 69269/5387/90 Θνηλήο 
    πνπξγηθήο Απφθαζεο πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 4, ηεο ήδε ππαξρνχζεο 
    αξηζκνπκέλεο ζε 5, σο εμήο: 

 
      Δάλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο θαηεγνξίαο 
    απηήο πξνθχπηεη, φηη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ, κε φκνηα 
    απφθαζε επηβάιινληαη πξφζζεηνη φξνη. 
 

 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
                                Αξζξν 3 
 
      Νη πίλαθεο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο ππ'αξ.69269/5387/90 Θνηλήο 

    πνπξγηθήο Απφθαζεο εμεηδηθεχνληαη αληίζηνηρα φζνλ αθνξά έξγα θαη 
    δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία, ην 
    κέγεζνο θαη ην ζηάδην έγθξηζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα 
    κε ηα πεξηερφκελα ησλ πηλάθσλ 2α, 3α θαη 3β πνπ πξνζαξηψληαη θαη 
    απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
                                Αξζξν 4 
 

      Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ 
    Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
 
      Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο. 
 
                      Αζήλα, 5 Νθησβξίνπ 1994 
 

                            Ν ΞΝΟΓΝΗ 
 

                        ΣΝΟΝΡΑΗΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 
 
             ΡΝΟΗΠΚΝ                ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ 
             Γ. ΙΗΒΑΛΝΠ                 Θ. ΙΑΙΗΥΡΖΠ 

 
                           ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 
 
                           ΞΗΛΑΘΑΠ 2α 
 
      Δμεηδίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ( 
    Κ.Ξ.Δ ) πξνθεηκέλνπ γηα: 

 
      - Θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα δπλακηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 
    300 θιηλψλ θαη νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο ησλ 300 αηφκσλ 
    αληίζηνηρα ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδησλ πφιεσλ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ. 



 

      -Θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα δπλακηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 
    1.000 θιηλψλ εληφο ζρεδίσλ πφιεσλ ή νηθηζκψλ άλσ ησλ 20000 θαηνίθσλ θαη 
    500 θιηλψλ αληίζηνηρα εληφο νξίσλ πφιεσλ ή νηθηζκψλ θάησ ησλ 20000 
    Θαηνίθσλ. 
 

      - Λέα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ή επεθηάζεηο απηψλ ζε νηθηζκνχο 
    πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο παξαδνζηαθνί θαζψο θαη ζε ηκήκαηα πφιεσλ, 
    πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηζηνξηθά θέληξα. 
 
      - Δγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο. 
 

      ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
 
      1. ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΔΗΓΝΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 
 
      Δπσλπκία, είδνο ηνπξηζηηθνχ έξγνπ, κέγεζνο - δπλακηθφηεηα, δηεχζπλζε 

    έδξαο, ηειέθσλν έδξαο, αξκφδηνη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν 
    ηεο κειέηεο, θνξέαο πινπνίεζεο. Δθηαζε, ζέζε, δηνηθεηηθή ππαγσγή θαη 

    φξηα ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο. 
 
      - Σαξαθηεξηζκφο ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, ρξήζε θαη κνξθή γεο ηνπ 
    γεπέδνπ. 
 
      - Σάξηεο πξνζαλαηνιηζκνχ 1:200.000 ζε κέγεζνο ζειίδαο, κε ηε ζέζε ηνπ 
    ρψξνπ επέκβαζεο. 

 
      2. ΞΔΟΗΙΖΤΖ 
 
      - Ξεξηγξαθή θαη δηαλνκή ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Πηνηρεία γηα ηελ 
    ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ρχπνο, κέγεζνο, κέγηζηνο αξηζκφο θιηλψλ, 
    κέγηζηνο αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ, ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

    εγθαηάζηαζεο, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαζψο 
    θαη ησλ κέηξσλ θαη φξσλ αληηκεηψπηζήο ησλ. 
 
      3. ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ ΘΔΠΖ - ΣΟΖΠΔΗΠ ΓΖΠ 
 
      3.1. Ξεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ γεπέδνπ - Σξήζε - 
    κνξθή γεο ( γεσξγηθή έθηαζε - βνζθφηνπνο, δάζνο - δαζηθή έθηαζε - αγξφο 

    θηι). 
 
      - πάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο (θηίζκαηα, πεγάδηα, γεσηξήζεηο, δίθηπα 
    ππνδνκήο, θ.η.ι). 
 
      Ρα πξναλαθεξφκελα απεηθνλίδνληαη ζε ράξηε 1:5000. 
 

      3.2. Ξεξηγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ρξήζεσλ γεο ηεο επξχηεξεο ηνπ γεπέδνπ 
    πεξηνρήο ζε αθηίλα 1km πεξίπνπ απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ επέκβαζεο 

    (δαζηθέο εθηάζεηο, γεσξγηθέο αξδεπφκελεο εθηάζεηο, νηθηζκνί, δξφκνη, 
    βηνκεραληθέο πεξηνρέο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 
    πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο πεξηνρέο θιπ.) θαη εληνπηζκφο ησλ αμφλσλ 
    (δξφκσλ) πξνζπέιαζεο πξνο ην ρψξν επέκβαζεο (ππάξρνληεο κε ην 

    ραξαθηεξηζκφ ηεο θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ ή ηπρφλ πξνηεηλφκελνη). 
 
      Πε πεξίπησζε εγθαηαζηάζεσλ ζε παξαζαιάζζηα γήπεδα λα ζεκεηψλνληαη 
    ζε ράξηε νη γξακκέο αηγηαινχ θαη παξαιίαο. 
 
      Ρα πξναλαθεξφκελα ζηνηρεία ζα απεηθνλίδνληαη ζε ράξηε θαηάιιειεο 
    θιίκαθαο. 

 
      3.3. Θα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζεζκηθέο ή ινηπέο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ 
    φιε ή κέξνο ηεο πεξηνρήο (ΕΝΔ, ΒΗΞΔ, ΓΞΠ, θιπ.). 
 



      3.4. Λα δηεξεπλεζεί θαη λα αλαθεξζεί ηπρφλ ραξαθηεξηζκφο ηεο πεξηνρήο 

    επέκβαζεο ή κέξνο απηήο ζαλ πξνζηαηεπηέα πεξηνρή κε Ξ.Γ. ζχκθσλα κε ην 
    άξζξν 21 ηνπ Λ. 1650/86 ή βάζε άιιεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ή δηεζλνχο 
    ζπλζήθεο. 
 
      3.5. Ξεξηγξαθή πθηζηάκελσλ έξγσλ ηεο πεξηνρήο (εγθαηαζηάζεηο 

    δηακνξθσκέλνη ρψξνη θ.η.ι), θαζψο θαη έξγα ππνδνκήο (δξφκνη, ιηκάληα, 
    αεξνδξφκηα θιπ.) ζην γήπεδν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
 
      4. ΦΗΠΡΑΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 
 
      4.1. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ πεγψλ ξχπαλζεο θαη 

    εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζήο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
      4.2. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο 
    κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο (ηχπνο, βάζνο, ΟΖ), θιίζεηο εδάθνπο. 
 

      4.3. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ, πδάηηλνη 
    ζρεκαηηζκνί (αλαθέξνληαη πεγέο, ξέκκαηα, αξδεπηηθά ή απνζηξαγγηζηηθά 

    έξγα, ιίκλεο φρζεο, παξαιίεο, πγξφηνπνη θιπ). 
 
      4.4. Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ γεσινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο. 
 
      4.5. Ξεξηγξαθή ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζηνηρείσλ - ζηνηρείσλ αηκφζθαηξαο 
    θ.ιπ. 
 

      Ξαξέρνληαη ηα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία απφ ηνλ πιεζηέζηεξν 
    κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ γηα φ,ηη αθνξά ζεξκνθξαζίεο, βξνρνπηψζεηο, άλεκνο. 
 
      5. ΣΙΥΟΗΓΑ - ΞΑΛΗΓΑ 
 
      5.1. Σισξίδα 

 
      Ξεξηγξάθνληαη νη πθηζηάκελεο θπηνθνηλσληθέο ελψζεηο θαζψο θαη ηα 
    απαληψκελα βιαζηεηηθά είδε, ν βαζκφο ππθλφηεηάο ηνπο θαη ε γεληθψηεξε 
    θαηάζηαζή ηνπο (ειηθία - πγεία θιπ.). 
 
      Ρπρφλ ελδεκηθά είδε ζα επηζεκαίλνληαη θαζψο θαη ηα ζεκαληηθά 
    νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. 

 
      Ρα παξαπάλσ ζα απνδίδνληαη ζε ράξηε θιίκαθαο 1:5000 
 
      5.2. Ξαλίδα 
 
      ζα γίλεηαη κηα γεληθή αλαθνξά ζηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο κε εηδηθφηεξε 
    κλεία ζε ηπρφλ ζπάληα ή πξνζηαηεπφκελα είδε. 

 
      6. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΡΝ ΔΟΓΝ ΘΑΗ ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ ΠΡΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

 
      6.1. Ξεξηγξαθή ησλ θάζεσλ θαηαζθεπήο θαη εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο 
    επεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ (π.ρ. πξνζσξηλέο επηρσκαηψζεηο, πξνζπέιαζε, 
    δάπεδα εξγαζίαο) θαη γεληθά είδε θαη πξντφληα φθιεζεο (π.ρ. απφβιεηα, 

    απνξξίκκαηα, ζφξπβνο θ.ιπ.). 
 
      6.2. Ξεξηγξαθή θαη δηαλνκή ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
 
      - Ξιήξε ζηνηρεία γηα ηελ ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζην γήπεδν, 
    πεξηγξαθή θαη ζρέδηα γηα ηηο επί κέξνπο εγθαηαζηάζεηο (ζηεγαζκέλεο ή 
    ειεχζεξεο) θαζψο θαη άιινπο αλνηθηνχο ρψξνπο άζιεζεο ή αλαςπρήο κε ηελ 

    επηθάλεηα πνπ θαηαιακβάλνπλ. 
 
      - Σξήζε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, κέγηζηνο 
    αξηζκφο θιηλψλ, κέγηζηνο αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ, ηχπνο, 



    κέγεζνο). 

 
      - Κεγέζε/επηηξεπφκελε θάιπςε, επηηξεπφκελε δφκεζε, επηηξεπφκελε 
    ππθλφηεηα πιηθψλ /ζηξέκκα, πξαγκαηηθή θάιπςε. 
 
      - Πρέδην πνπ ζα ζεκεηψλνληαη: 

 
      α) γεληθή δηάηαμε ησλ θηηζκάησλ ζε θιίκαθεο 1:500 ή 1:400 ή 1:200 
    (αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ γεπέδνπ). 
 
      β) Ρα ζεκεία εθπνκπήο αεξίσλ, πγξψλ, ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ζνξχβνπ 
    ηεο εγθαηάζηαζεο πξνο νπνηνδήπνηε απνδέθηε. 

 
      6.3. Σξήζε λεξνχ θαη ελέξγεηαο 
 
      α) Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ χδξεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο (πεγή θαη 
    ζεκεία) πδξνιεςίαο, απαηηνχκελεο παξνρέο, ζχζηεκα χδξεπζεο. 

 
      β) Δθηθηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηνλ ηξφπν χδξεπζεο ηεο 

    εγθαηάζηαζεο. 
 
      γ) Γεληθά ζηνηρεία λεξνχ, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ (είδνο 
    θαη πνζφηεηα). 
 
      6.4. Δπηπηψζεηο 
 

      6.4.1 Κεηαβνιέο ζηελ γεσκνξθνινγία θαη ηπρφλ κφληκεο αιινηψζεηο 
    (θιίζεσλ θ.ι.π.). 
 
      6.4.2 Δπηπηψζεηο ζηε βιάζηεζε (πνζφηεηα βιάζηεζεο πνπ απνκαθξχλεηαη, 
    έθηαζε εθρέξζσζεο, πνζνζηφ κεηαβνιήο ζηελ πθηζηάκελε ρξήζε γεο). 
 

      6.4.3 Δπηπηψζεηο ζηελ παλίδα ζα γίλεηαη εθηίκεζε ηεο επίπησζεο ηνπ 
    εξγνπ ζηελ παλίδα δει. κείσζε ή πεξηνξηζκφο βνζθήζηκσλ εθηάζεσλ, 
    θαηαζηξνθή ρψξνπ πεξάζκαηνο απνδεκεηηθψλ ή θαηαζηξνθή πδξφβηαο παλίδαο. 
 
      6.4.4 Δπηπηψζεηο ζηελ θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο 
 
      - Δπηπηψζεηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζηελ θνηλσληθή θαη αλαπηπμηαθή 

    θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο (π.ρ. ζέζεηο εξγαζίαο, έξγα ππνδνκήο). 
 
      - Δπίπησζε αηζζεηηθή ηεο επέκβαζεο (ζεηηθή ή αξλεηηθή) ζηνλ άκεζν θαη 
    επξχηεξν ρψξν. 
 
      Ζ αηζζεηηθή επίπησζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο ηνπ 
    ηνπίνπ, ζε θαηαζθεπέο εθηφο θιίκαθνο, ρξσκαηηζκνχο θ.η.ι.).. 

 
      6.5 Απφβιεηα 

 
      6.5.1. Αέξηα Απφβιεηα: 
 
      Πηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο πεγέο, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

    αεξίσλ απνβιήησλ ηεο εγθαηάζηαζεο πξηλ απφ ηπρφλ επεμεξγαζία ηνπο. 
 
      (π.ρ. Γελλήηξηεο, εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, καγεηξείν, 
    θιεηζηνί ρψξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, θαχζε απνξξηκκάησλ θ.ι.π.). 
 
      6.5.2. γξά απφβιεηα 
 

      - Ξνζφηεηεο λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε κε αλαιπηηθή 
    πεξηγξαθή ησλ ρξήζεσλ θαη ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ λεξνχ ρσξηζηά γηα 
    θάζε Ρκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο (πηζίλεο, δσκάηηα, θνηλφρξεζηνη ρψξνη 
    θ.ι.π), θαζψο επίζεο θαη πνζφηεηεο ησλ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ. 



 

      - Πηνηρεία πγξψλ απνβιήησλ ρσξηζηά γηα θάζε ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο 
    πξηλ απφ ηπρφλ επεμεξγαζία (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία). 
     
      Νλνκαζηηθά, ν πξψηνο, ν ελδηάκεζνο θαη ν ηειηθφο απνδέθηεο θάζε 
    εθβνιήο πγξψλ απνβιήησλ θαη επηζήκαλζε ζην ράξηε ηεο παξ. 10. 

     
      - Ξξαγκαηνπνηνχκελεο ή πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο λεξνχ ησλ δηαθφξσλ 
    απνδεθηψλ. 
     
      6.5.3. Πηεξεά απφβιεηα - ηιχεο - απνξξίκκαηα 
     

      - Ρχπνη, πνηφηεηα θαη πνζφηεηεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηιχσλ θαη 
    απνξξηκκάησλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε. 
     
      - Απφδνζε ζην ράξηε ηεο παξ 10 ησλ ζέζεσλ απφξξηςεο ησλ ζηεξεψλ 
    απνβιήησλ. 

     
      6.5.4. ζφξπβνο 

     
      - Αλακελφκελα επίπεδα ζνξχβνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία (θαλνληθή θαη 
    εληαηηθή, εκέξα θαη λχθηα) ηεο εγθαηάζηαζεο ζε πηζαλά ζεκεία εθπνκπψλ 
    ζνξχβνπ (π.ρ. αληιηνζηάζηα, εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ, εμαεξηζηήξαο 
    βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, δηζθνζήθε, ηαβέξλα, λπθηεξηλφ θέληξν. 
    δηαζθέδαζεο). 
     

      - Γεπηεξνγελείο αηηίεο αχμεζεο ηνπ ζνξχβνπ (π.ρ. θίλεζε νρεκάησλ 
    θιπ). 
 
      7. ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΡΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΔΞΗΞΡΥΠΔΥΛ 
 
      Ξεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ πξνηείλνληαη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πξφιεςε  

    εμάιεηςε ηπρφλ ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 
 
      7.1. Πχλζεζε απνθαηάζηαζε 
 
      7.1.1. Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ηπρφλ κειεηήζεθαλ θαη αηηηνιφγεζε ηεο 
    ιχζεο πνπ ηειηθά πξνηηκήζεθε. 
 

      7.1.2. Απνθαηάζηαζε θαη δηακφξθσζε αιινησζέλησλ ρψξσλ απφ κφληκεο ή 
    πξνζσξηλέο επεκβάζεηο (πξνζαξκνγή ζηηο ηνπηνινγηθέο θαη νηθνινγηθέο 
    ζπλζήθεο, θαη πεξηγξαθή). 
 
      7.1.3 Φπηεχζεηο 
 
      Ξεξηγξαθή ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο κεζφδνπ ησλ θπηεχζεσλ θαη θαηάινγνο ησλ 

    επηιεθηηθά πξνηεηλφκελσλ θπηηθψλ εηδψλ γηα θχηεπζε. 
 

      Πθνπνί ησλ θπηεχζεσλ θαη ηξφπνη θάιπςεο θπηεπηηθνχ θαη άιινπ πιηθνχ. 
 
      7.1.4 Ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε κε ηνλ επξχηεξν ρψξν. Ξεξηγξαθή ηπρφλ 
    αλαγθαίσλ έξγσλ θαη εξγαζηψλ πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 
      7.1.5. Ππληήξεζε απνθαηαζηαζέλησλ ρψξσλ. Θχξηα αθνξά ηηο θπηεχζεηο 
    θαη ηηο δηακνξθψζεηο ρψξσλ (άξδεπζε, ιίπαλζε, ζπκπιήξσζε, θιάδεκα, 
    πεξίθξαμε θ.η.ι.). 
 
      7.1.6. Κέηξα πξνζηαζίαο (αληηππξηθή πξνζηαζία, δψλεο νκβξνδεμακελψλ 
    θηι.). 

 
      7.1.7. Αέξηα απφβιεηα 
 
      - Κέηξα πξνζηαζίαο (είδε ζπζηεκάησλ αληηξξχπαλζεο θαη αθξηβήο ζέζε 



    ηνπο). 

 
      - Απφδνζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη 
 
      - Ρερληθή πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 
 

      7.1.8. γξά απφβιεηα 
 
      - Κέηξα πξνζηαζίαο (είδε ζπζηεκάησλ αληηξξχπαλζεο θαη αθξηβήο ζέζε 
    ηνπο). 
 
      - Απνδφζεηο ησλ κέηξσλ ειέγρνπ θαη παξάκεηξνη πνηφηεηαο ησλ πγξψλ 

    απνβιήησλ κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο (πνηφηεηα θαη πνζφηεηεο εθθξαζκέλεο 
    ζε θαηάιιειεο κνλάδεο m3/h/mg/1 θ.ιπ.). 
 
      - Ξιήξε ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ αληηξξχπαλζεο κε ηνπο 
    αληίζηνηρνπο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο. 

 
      7.1.9. Πηεξεά απφβιεηα - Ηιχεο - Απνξξίκκαηα 

 
      - Κέηξα πξνζηαζίαο 
 
      - Ξνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 
 
      - Δθηθηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δηάζεζήο ηνπο 
 

      - Σαξαθηεξηζηηθά δηάζεζεο (ηξφπνο κεηαθνξάο, ζέζε δηάζεζεο ή 
    αλαθχθισζεο) γηα θάζε ιχζε. 
 
      Ξξέπεη λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε βηνινγηθή ηιχ πνπ πξνέξρεηαη 
    απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ. 
 

      7.1.10. ζφξπβνο 
 
      - Κέηξα πξνζηαζίαο αλά πεγή ζνξχβνπ (ηερληθή πεξηγξαθή) 
 
      - Απνδφζεηο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 
 
      - πνινγηζκέλε ζηάζκε ζνξχβνπ ζε ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο 

    εγθαηάζηαζεο (φξηα νηθνπέδνπ) κεηά ηελ θαηαζθεπή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο. 
 
      7.2. Σξνλνδηάγξακκα απνθαηάζηαζεο 
 
      Αλαθνξά ζηνλ ρξφλν έλαξμεο ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ζηελ 
    ηκεκαηηθή ρξνληθή πξνηεηλφκελε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο. 
 

      7.3. Ξξνυπνινγηζκφο απνθαηάζηαζεο θαη θφζηνο ζπληήξεζεο. 
 

      Αθνξά θχξηα δηακφξθσζε ρψξσλ, θπηεχζεηο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ 
    θπηεχζεσλ. 
 
      8. Ξξνηεηλφκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη. 

 
      Δπηγξακκαηηθή αλαθνξά ζηνπο πξνηεηλφκελνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
 
      9. ΝΓΖΓΗΔΠ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΑΛΡΗΟΟΞΑΛΠΖΠ 
 
      Πηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζπζηήκαηα 
    αληηξξχπαλζεο δίλνληαη νη νδεγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαιήο 

    ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
     
      10. ΡΣΝΛ ΠΚΞΙΖΟΥΠΖ ΔΗΓΗΘΥΛ ΔΛΡΞΥΛ ΞΝ ΣΝΟΖΓΝΛΡΑΗ ΑΞΝ ΡΗΠ 
    ΞΖΟΔΠΗΔΠ. 



     

      Ππκπιήξσζε εηδηθψλ εληχπσλ θαη πξνζθφκηζε θάζε άιινπ ζηνηρείνπ, πνπ ν 
    κειεηεηήο θξίλεη αλαγθαίν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο επέκβαζεο θαη 
    απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
     
      11 Ξαξνπζίαζε 

     
      1.1. Σάξηεο 
     
      11.1.α Σάξηεο πξνζαλαηνιηζκνχ ζε θιίκαθα 1:200.000 ζε κέγεζνο ζειίδαο 
    κε ην ρψξν επέκβαζεο θαη ππφκλεκα γηα πφιεηο, νηθηζκνχο, δξφκνπο, 
    ρψξνπο κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θ.ι.π. 

     
      11.1 β. Σάξηεο 1:5000 
     
      Ππζρέηηζε κε ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ζε 
    αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 1000 κέηξσλ γχξσ απφ ηνλ ρψξν επέκβαζεο (δαζηθέο 

    εθηάζεηο, γεσξγηθέο αξδεπφκελεο εθηάζεηο, νηθηζκνί, δξφκνη, 
    βηνκεραληθέο πεξηνρέο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

    πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θ.ι.π) θαη ζπληνληζκφο ησλ αμφλσλ (δξφκσλ) 
    πξνζπέιαζεο πξνο ην ρψξν επέκβαζεο (ππάξρνληεο κε ην ραξαθηεξηζκφ ηεο 
    θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ ή ηπρφλ πξνηεηλφκελνη). 
     
      Πε πεξίπησζε εγθαηαζηάζεσλ ζε παξαζαιάζζηεο εθηάζεηο λα ζεκεηψλνληαη 
    θαη νη γξακκέο αηγηαινχ θαη παξαιίαο. 
     

      11.1 γ. Ρνπνγξαθηθφο ράξηεο κε πςνκεηξηθέο θακπχιεο ζηνλ νπνίν ζα 
    θαίλνληαη ηα φξηα ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο. 
     
      Ζ θιίκαθα ηνπ ράξηε ζα είλαη αλάινγε κε ηελ έθηαζε φπσο παξαθάησ: 
 
      'Δθηαζε κηθξφηεξε ησλ 50 ζηξεκκ. θιίκαθα 1:200 

 
      'Δθηαζε κέρξη 50 ζηξέκκαηα θιίκαθα 1:5Λ 
 
      'Δθηαζε απφ 51 ζηξέκκαηα κέρξη 100 ζηξεκ. θιηκ. 1:1000 
 
      'Δθηαζε απφ 101 ζηξέκκαηα κέρξη 500 ζηξεκ. θιηκ. 1:2000 
 

      'Δθηαζε απφ 501 ζηξέκκαηα κέρξη 1000 ζηξεκ. θιηκ. 1:5000 
 
      'Δθηαζε απφ 1001 ζηξέκκαηα θαη άλσ θιηκ. 1:10000 
 
      Δπί ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ζα αλαγξάθνληαη νη ηζρχνληεο φξνη δφκεζεο νη 
    νπνίνη ζα έρνπλ ηελ ζεψξεζε ηνπ αξκφδηνπ Ξνιενδνκηθνχ γξαθείνπ θαη ζα 
    θαίλεηαη ε γεληθή δηάηαμε ησλ θηηξίσλ ηεο Κνλάδαο θαη ησλ ελ γέλεη 

    δηακνξθψζεσλ ηνχ ειεχζεξνπ ρψξνπ. 
  

      11.1δ. Σάξηεο θιίζεσλ ζε θιίκαθα αληίζηνηρε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ. 
     
      Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εγθαηαζηάζεσλ νξεηλψλ θαηαθπγίσλ, ρηνλνδξνκηθψλ 
    θέληξσλ θιπ., νη θαηεγνξίεο θιίζεσλ ζα είλαη 0-10, 11-20, 21-30, 31-50, 

    51-60, 61 -80, 80 θαη άλσ. 
     
      11.1 ε. Απφδνζε ζε ράξηε 1/25000 έσο 1/50000 ησλ ζέζεσλ απφξξηςεο ησλ 
    ζηεξεψλ απνβιήησλ κε αληίζηνηρε ζεψξεζε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο ζηα 
    δηνηθεηηθά φξηα ηνπ νπνίνπ αλήθνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο (βιέπε 
    παξ.10.2δ) 
 

      11.1 ζη. Σάξηεο 1:25000 νδνηπνξηθφ 
 
      11.2 . Δγθξίζεηο-βεβαηψζεηο 
 



      11.2α. Ξξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο (φπνπ απαηηείηαη). 

 
      11.2β. Νηθνδνκηθή άδεηα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΝΡ γηα ηα 
    λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα μελνδνρεηαθφ θαηαιχκαηα θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο 
    εγθαηαζηάζεηο. 
 

      11.2γ. Σαξαθηεξηζκφο έθηαζεο απφ δαζηθή ππεξεζία (Λ.998/79) 
 
      11.2δ. Σαξαθηεξηζκφο έθηαζεο απν Λνκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Σσξνηαμίαο 
    Ξεξηβάιινληνο πνπξγείνπ Γεσξγίαο (Λ.Δ.ΣΥ.Ξ.) ζχκθσλα κε ην ππ' αξηζκ. 
    71966/ 8.4.93...έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο. 
 

      11.2ε. Σαξαθηεξηζκφο νδνχ πξνζπέιαζεο απφ Γήκν ή 
   Θνηλφηεηα θαη βεβαίσζε γηα ην πιάηνο απηήο. 
 
      1 1.2ζη. Βεβαίσζε πδξνδφηεζεο απφ Γήκν ή Θνηλφηεηα γηα ηηο πνζφηεηεο 
    λεξνχ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΝΡ ΦΔΘ 557/Β/87. 

 
      Πε πεξίπησζε γεψηξεζεο απαηηείηαη έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, φηη 

    επηηξέπεηαη λα γηλεη γεψηξεζε γηα ηνπξηζηηθή ρξήζε ή φηη επηηξέπεηαη λα 
    ρξεζηκνπνηεζεί ην λεξφ πθηζηάκελεο γεψηξεζεο ή παιαηνχ πεγαδηνχ γηα 
    ηνπξηζηηθή ρξήζε. 
 
      11.2δ. Βεβαίσζε, έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ δήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο επί ηνπ 
    ράξηνπ 1:25000 - 1:50000 γηα ηε ζέζε απφξξηςεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 
 

      11.2ε. Βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Ξνιενδνκηθνχ γξαθείνπ γηα ηνπο ηζρχνληεο 
    φξνπο δφκεζεο επί ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ράξηε ηεο παξ.10.1γ. 
 
      11 .2ζ. Βεβαίσζε αξραηνινγηθήο ππεξεζίαο. 
 
      11.2η. Θαζνξηζκφο Αηγηαινχ θαη Ξαξαιίαο (ζα πξνζθνκηζζεί ην ΦΔΘ ζην 

    νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ν θαζνξηζκφο ή ε ηειηθή απφθαζε ηεο Λνκαξρηαθήο 
    Δπηηξνπήο). 
 
      11.3. Φσηνγξαθίεο (έγρξσκεο) ηεο πεξηνρήο επέκβαζεο θαη ηνπ επξχηεξνπ 
    ρψξνπ. 
 
      12. Νη πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο πίλαθα ηζρχνπλ θαη θαηά ην ζηάδην 

    ηεο πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΘΑ 11 69269/5387/24.1 
    0.90 (ΦΔΘ 678/Β/90), ηα δε απαηηνχκελα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 
    ηνπ άξζξνπ απηνχ δηθαηνινγεηηθά πξνζαξκφδνληαη ζηηο θαηά ηα αλσηέξσ 
    πξνδηαγξαθέο. 
 
      13. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΘΑ 
    69269/5387/24.10.90 (ΦΔΘ 678). 

 
                               ΞΗΛΑΘΑΠ 3α 

 
      Δμεηδίθεπζε πεξηερνκέλνπ Κειεηψλ Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Κ.Ξ.Δ) 
    πξνθεηκέλνπ γηα: Θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα δπλακηθφηεηαο κηθξφηεξεο 
    ησλ 300 θιηλψλ θαη νξγαλσκέλεο ηνπξ. θαηαζθελψζεηο κηθξφηεξεο ησλ 300 

    αηφκσλ ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδησλ πφιεσλ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ. 
 
      ΓΔΛΗΘΑ 
 
      α)  νλνκαζία θαη είδνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ έξγνπ 
 
      - Σαξαθηεξηζκφο, νλνκαζία ηεο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο, κέγεζνο 

    (δπλακηθφηεηα), δηεχζπλζε έδξαο, κνξθή ζπγθξνηήκαηνο, θαηεγνξία. 
 
      β) Γεσγξαθηθή ζέζε θαη έθηαζε ηνπ έξγνπ 
 



      - 'Δθηαζε γεπέδνπ, ζέζε, δηνηθεηηθή ππαγσγή θαη φξηα ηνπ ρψξνπ 

    επέκβαζεο, πςνκεηξηθέο θακπχιεο γεπέδνπ, ηνπνγξαθηθφο ράξηεο ζηνλ νπνίν 
    ζα απνδίδνληαη ηα αλσηέξσ θιίκαθαο 1:1000 έσο 1:200. 
 
      - Ξεξηγξαθή θαη ζπζρέηηζε κε ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ζηελ επξχηεξε 
    πεξηνρή ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 1000 κέηξα γχξσ απφ ην ρψξν επέκβαζεο 

    π.ρ. δαζηθέο εθηάζεηο, γεσξγηθέο, αξδεπφκελεο, βηνκεραληθέο πεξηνρέο, 
    αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο 
    πεξηνρέο, ππάξρνλ θαη πξνηεηλφκελν νδηθφ δίθηπν, άιιεο πθηζηάκελεο 
    ρξήζεηο. 
 
      Ρα αλσηέξσ ζα απνδίδνληαη θαη ζε ράξηε ρξήζεσλ γήο 1:5000. 

 
      - Ξεξηγξαθή παξαιίαο - αμηνιφγεζε γηα παξαζαιάζζηεο εθηάζεηο θαη 
    θαζνξηζκφο νηθνδνκηθήο γξακκήο πξνο ηελ ζάιαζζα απφ ην αξκφδην 
    Ξνιενδνκηθφ γξαθείν. 
 

      - Ξεξηγξαθή ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο - χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, νδηθφ 
    δίθηπν, ΝΡΔ, ΓΔΖ. 

 
      - Φσηνγξαθίεο γεπέδνπ θαη επξχηεξεο πεξηνρήο. 
 
      Νη ράξηεο θαη νη θσηνγξαθίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν 
    απαηηνχληαη κφλν θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 
 
      Θαηά ηε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο απαηηνχληαη νη ράξηεο (κε 

    ηηο θαηάιιειεο απεηθνλίζεηο) θαη θσηνγξαθίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
    "απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά" γηα ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο. 
 
      
 
      γ) Νλνκα - Γ/λζε Αξκφδηνπ 

 
      - Αξκφδηνη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο θαη ηνπ 
    θνξέα πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (πιήξε ζηνηρεία, δηεχζπλζε). 
 
      δ) Πχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 
 
      - Ξεξηγξαθή θαη δηαλνκή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

 
      Θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απαηηείηαη 
    αλαιπηηθψηεξε πεξηγξαθή θαη θαηφςεηο γηα ηηο επη κέξνπο εγθαηαζηάζεηο 
    (ζηεγαζκέλεο ή ειεχζεξεο) θαζψο θαη αιινπο αλνηθηνχο ρψξνπο άζιεζεο ή 
    αλαςπρήο κε ηηο επηθάλεηεο πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ. 
 
      Ρα αλσηέξσ ζα απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε ηνπ γεπέδνπ ηεο β' παξαγξάθνπ 

    ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 
 

      - Σξήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο (ηχπνο, κέγεζνο, αξηζκφο, 
    ηξφπνο ιεηηνπξγίαο - επνρηαθή ή δηαξθήο - κέγηζηνο αξηζκφο 
    εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ, κέγηζηνο αξηζκφο θιηλψλ. 
 

      - Ξεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ θαη 
    απνξξηκκάησλ. 
 
      ΗΗ. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΔΠ ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ 
 
      1. 'Δδαθνο: Πχληνκε πεξηγξαθή 
      ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ 

      (αλάγιπθν, πςφκεηξν, θιίζεηο, 
      έδαθνο - ηχπνο εδάθνπο). 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθα- 
      ιέζεη: 



                                            ΛΑΗ    ΗΠΥΠ    ΝΣΗ 

 
      α) αζηαζείο θαηαζηάζεηο εδάθνπο ή 
      αιιαγέο ζηελ γεσινγηθή δηάηαμε 
      ησλ πεηξσκάησλ.                       ΛΑΗ    ΗΠΥΠ    ΝΣΗ 
 

      β) δηαζπάζεηο, κεηαηνπίζεηο, ζπ- 
      κπηέζεηο ή ππεξθαιχςεηο ηνπ επη- 
      θαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηνπ εδά- 
      θνπο:                               -      -      - 
 
      γ) αιιαγέο ζηελ ηνπνγξαθία ή ζηα 

      αλάγιπθα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επη- 
      θάλεηαο ηνπ εδάθνπο:                -      -      - 
 
  δ) θαηαζηξνθή, επηθάιπςε ή αι- 
  ιαγή νπνηαδήπνηε κνλαδηθνχ γεσ- 

  ινγηθνπ ή θπζηθνπ ραξαθηεξηζηηθνχ       ΛΑΗ      ΗΠΥΠ     ΝΣΗ 
 

  ε) νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο δηάβξσ- 
  ζεο ηνπ εδάθνπο απφ ηνλ άλεκν ή 
  ην λεξφ, επί ηφπνπ ή καθξάλ ηνπ ηφ- 
  πνπ απηνχ:                             -      -      - 
 
  ζη) αιιαγέο ζηελ ελαπφζεζε ή δηά- 
  βξσζε ηεο ακκνπ ησλ αθηψλ ή αιια- 

  γέο ζηε δεκηνπξγία ιάζπεο, ζηελ 
  ελαπφζεζε ή δηάβξσζε πνπ κπν- 
  ξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ θνίηε ελφο 
  πνηακνχ ή ξπαθηνπ ή ηνλ ππζκέλα 
  ηεο ζάιαζζαο ή νπνηνπδήπνηε θφι- 
  πνπ, αξκηζθνπ ή ιίκλεο:                -      -      - 

 
  
 δ) θηλδπλν έθζεζεο αλζξψπσλ ή πε- 
  ξηνπζηψλ ζε γεσινγηθέο θαηαζηξν- 
  θέο φπσο ζεηζκνί, θαηνιηζζήζεηο 
  εδαθψλ ή ιάζπεο, θαζηδήζεηο ή πα- 
  ξφκνηεο θαηαζηξνθέο: 

 
  2. Αέξαο: Θιίκα (πεξηγξαθή θιηκα- 
    ηνινγηθψλ ζπλζεθψλ). 
 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 
 
  α) ζεκαληηθέο εθπνκπέο ζηελ αηκφ- 

  ζθαηξα ή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 
  ηεο αηκφζθαηξαο:                          -     -     - 

 
  β) δπζάξεζηεο νζκέο: 
 
  γ) αιιαγή ησλ θηλήζεσλ ηνπ αέξα, 

  ηεο πγξαζίαο ή ηεο ζεξκνθξαζίαο ή 
  νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην θιίκα είηε 
  ηνπηθά είηε ζε κεγαιχηεξε έθηαζε.          -     -     - 
 
      3. Λεξά: Ξεξηγξαθή πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ: 
 
  - πεγέο, ξεχκαηα, αξδεπηηθά ή απν- 

  ζηξαγγηζηηθά έξγα, ιίκλεο, φρζεο 
  παξαιίαο, πγξφηνπνο 
 
  - πνζφηεηεο επεμεξγαζκέλσλ 



  πγξψλ απνβιήησλ. 

 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 
 
  α) αιιαγέο ζηα ξεχκαηα, ή αιιαγέο 
  ζηελ πνξεία ή θαηεχζπλζε ησλ θηλή- 

  ζεσλ ησλ πάζεο θχζεσο επηθα- 
  λεηαθψλ πγξψλ.                           -       -      - 
 
  β) αιιαγέο ζην ξπζκφ νπνξξφθε- 
  ζεο ζηηο νδνχο απνζηξάγγηζεο, ή 
  ζην ξπζκφ θαη ηελ πνζφηεηα απφ- 

  πιπζεο ηνπ εδάθνπο:                      -       -      - 
 
  γ) κεηαβνιέο ζηελ πνξεία ξνήο ησλ 
  λεξψλ απφ πιεκκχξεο:                     -       -      - 
 

  δ) αιιαγέο ζηελ πνζφηεηα ηνπ επη- 
  θαλεηαθνχ λεξνχ ζε νπνηνλδήπνηε 

  πδάηηλν φγθν:                             -       -      - 
 
  ε) απνξξίςεηο πγξψλ απνβιήησλ ζε 
  επηθαλεηαθά ή ππφγεηα λεξά κε κε- 
  ηαβνιή ηεο πνηφηεηάο ησλ:                 -       -      - 
 
  ζη) κεηαβνιή ζηελ θαηεχζπλζε ή 

  ζηελ παξνρή ησλ:                          -       -      - 
 
                                           ΛΑΗ    ΗΠΥΠ     ΝΣΗ 
 
     δ) αιιαγή ζηελ πνζφηεηα ησλ ππν- 
     γείσλ πδάησλ είηε δη' απεπζεηαο 

     πξνζζήθεο λεξνχ ή απφιεςεο νπ- 
     ηνχ, είηε δηα παξεκπνδίζεσο ελφο 
     ππνγείνπ ηξνθνδφηε ησλ πδάησλ 
     απηψλ ζε ηνκέο ή αλνζθαθέο:           -      -       - 
 
     ε) ζεκαληηθή κείσζε ηεο πνζφηεηνο 
     ηνπ λεξνχ πνπ ζα ήηαλ θαηά ηα άιια 

     δηαζέζηκν γηα ην θνηλφ:               -      -       - 
 
     ζ) θίλδπλν έθζεζεο αλζξψπσλ ή πε- 
     ξηνπζηψλ ζε θαηαζηξνθέο απφ λεξφ, 
     φπσο πιεκκχξεο ή παιηξξνηαθά θχ- 
     καηα:                                 -       -       - 
 

      4. Σισξίδα: Ππλνπηηθή πεξηγξαθή 
      ησλ πθηζηάκελσλ θπηνθνηλσλη- 

      θψλ ελψζεσλ, ησλ βιαζηεηηθψλ 
      εηδψλ, ηνλ βαζκφ ππθλφηεηάο 
      ησλ, αλνθνξά ζπάλησλ ή ππν 
      εμαθάληζε εηδψλ θπηψλ, αγξνηη- 

      θέο θαιιηέξγεηεο. 
 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη : 
 
     α) αιιαγή ζηελ πνηθηιία ησλ εηδψλ ή 
     ζην βαζκφ νπνησλδήπνηε εηδψλ θπ- 
     ηψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη δέλ- 

     δξσλ, ζάκλσλ θιπ):                     -       -      - 
 
     β) κείσζε ηνπ αξηζκνχ νπνησλδή- 
     πνηε κνλαδηθψλ ζπαλίσλ ή ππν εμα- 



     θάληζε εηδψλ θπηψλ:                    -       -      - 

 
     γ) εηζαγσγή λέσλ εηδψλ θπηψλ ζε 
     θάπνηα πεξηνρή ή παξεκπφδηζε ηεο 
     θπζηνινγηθήο αλαλέσζεο ησλ ππαξ- 
     ρφλησλ εηδψλ:                          -       -      - 

 
     δ) κείσζε ηεο έθηαζεο νπνηαζδή- 
     πνηε αγξνηηθήο θαιιηέξγεηαο:           -       -      - 
 
     5. Ξαλίδα: Γεληθή αλαθνξά ζηελ 
     παλίδα ηεο πεξηνρήο κε εηδηθφ- 

     ηεξε κλεία ζε ηπρφλ ζπάληα ή 
     πξνζηαηεπφκελα είδε. Ρν πξν- 
     ηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη:          -        -      - 
 
     α) αιιαγή ζηελ πνηθηιία ησλ εηδψλ ή 

     ζηνλ αξηζκφ νπνησλδήπνηε εηδψλ 
     δψσλ (πηελψλ, δψσλ, πεξηιακβαλν- 

     κέλσλ ησλ εξπεηψλ, ςαξηψλ θαη ζα- 
     ιαζζηλψλ, βελζηθψλ νξγαληζκψλ ή 
     εληνκσλ);                               -       -       - 
 
     β) κείσζε ηνπ νξηζκνχ νπνησλδή- 
     πνηε κνλαδηθψλ ζπαλίσλ ή ππφ εμα- 
     θάληζε εηδψλ δψσλ;                      -       -       - 

 
     γ) εηζαγσγή λέσλ εηδψλ δψσλ ζε θά- 
     πνηα πεξηνρή ή παξεκπφδηζε ηεο 
     απνδεκίαο ή ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ 
     δψσλ;                                    -      -        - 
 

     δ) ρεηξνηέξεπζε ηνπ θπζηθνχ πεξη- 
     βάιινληνο ησλ ππαξρφλησλ ςαξηψλ 
     ή άγξησλ δψσλ;                           -       -       - 
 
     6. ζφξπβνο: Αλαθνξά ησλ εγθαηα- 
     ζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο κν- 
     λάδαο (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, 

     αληιηνζηάζηα, εμαεξηζηήξεο) πνπ 
     πξνθαινχλ ζφξπβν. 
     Αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ζν- 
     ξχβνπ 
 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 
 

     α) αχμεζε ηεο ππάξρνπζαο ζηάζκεο 
     ηνπ ζνξχβνπ                           ΛΑΗ    ΗΠΥΠ     ΝΣΗ 

 
     β) έθζεζε αλζξψπσλ ζε πςειή 
     ζηάζκε ζνξχβνπ:                        -      -      - 
 

     7. Σξήζεηο γεο: Ρν πξνηεηλφκελν 
        έξγν ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή 
        κεηαβνιή ηεο παξνχζαο ή ηεο 
        πξνγξακκαηηζκέλεο γηα ην κέι- 
        ινλ ρξήζεο γεο;                     -      -       - 
 
      8. Φπζηθνί Ξφξνη: Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 

 
     α) αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ρξήζεο/ 
     αμηνπνίεζεο νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ 
     πφξνπ;                                 -      -        - 



 

     β) ζεκαληηθή εμάληιεζε νπνηνπδή- 
     πνηε κε αλαλεψζηκνπ θπζηθνχ πφ- 
     ξνπ;                                   -       -       - 
 
      9. Θίλδπλνο αλσκάισλ θαηαζηάζεσλ: 

 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ελέρεη: 
 
     -θίλδπλν έθξεμεο ή δηαθπγήο επη- 
     θίλδπλσλ νπζηψλ (πεξηιακβαλνκέ- 
     λσλ, εθηφο ησλ άιισλ, θαη πεηξε- 

     ιαίνπ, εληνκνθηφλσλ, ρεκ. νπζηψλ ή 
     αθηηλνβνιίαο) ζε πεξίπησζε αηπρή- 
     καηνο ή αλψκαισλ ζπλζεθψλ;              -       -       - 
 
      10. Ξιεζπζκφο: 

 
     Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αλζξψπη- 

     λνπ πιεζπζκνχ ζηελ άκεζε θαη επ- 
     ξχηεξε ηνπ ηνπξηζηηθνχ εξγνπ πε- 
     ξηνρή (ππθλφηεηα, αζρνιίεο, θνηλσ- 
     ληθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε). 
 
     Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα αιιάμεη 
     ηελ εγθαηάζηαζε, δηαζπνξά, ππθλφ- 

     ηεηα ή ξπζκφ αχμεζεο ηνπ νλζξψπη- 
     λνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο Ηδξπ- 
     ζεο ηνπ έξγνπ;                            -      -      - 
 
      11. Θαηνηθία: 
 

     Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα επεξεά- 
     ζεη ηελ ππάξρνπζα θαηνηθία ή ζα δε- 
     κηνπξγήζεη αλάγθε γηα πξφζζεηε 
     θαηνηθία ζηελ πεξηνρή ηδξπζεο ηνπ 
     εξγνπ;                                    -      -       - 
 
      12. Κεηαθνξέο/θπθινθνξία: 

 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 
 
      
     α) δεκηνπξγία ζεκαληηθήο επηπξφ- 
     ζζεηεο θηλενεο ηξνρνθφξσλ;                -       -      - 
 

     β) επηπηψζεηο ζηηο ππάξρνπζεο ζέ- 
     ζεηο ζηάζκεπζεο ή ζηελ αλάγθε γηα 

     λέεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο;                   -       -      - 
 
     γ) ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα ππάξρν- 
     ληα ζπζηήκαηα ζπγθνηλσλίαο;               -       -      - 

 
     δ) κεηαβνιέο ζηνπο ζεκεξηλνχο 
      ηξφπνπο θπθινθνξίαο ή θίλεζεο αλ- 
      ζξψπσλ θαη/ή αγαζψλ;                     ΛΑΗ     ΗΠΥΠ    ΝΣΗ 
 
      ε) κεηαβνιέο ζηε ζαιάζζηα, ζηδεξν- 
      δξνκηθή ή αέξηα θπθινθνξηαθή θί- 

      λεζε;                                     -      -      - 
 
      ζη) αχμεζε ησλ θπθινθνξηαθψλ θηλ- 
      δχλσλ;                                    -      -      - 



 

      13. Δλέξγεηα: 
 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 
 
      α) ρξήζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ 

      θαπζίκσλ ή ελέξγεηαο;                     -      -      - 
 
      β) ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο 
      ησλ ππνξρνπζψλ πεγψλ ελέξγεηαο ή 
      απαίηεζε γηα δεκηνπξγία λέσλ πε- 
      γψλ ελεξγείαο                             -       -      - 

 
      14. Θνηλή σθέιεηα: 
 
      Πχληνκε πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφ- 
      κελσλ δηθηχσλ ππνδνκήο (ειεθηξη- 

      ζκνχ, νδηθνχ, χδξεπζεο, βηνινγηθφο 
      θαζαξηζκφο, δεμακελέο) 

 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα ζπληειέ- 
      ζεη ζηελ αλάγθε γηα ζεκαληηθέο αι- 
      ιαγέο ζηνπο εμήο ηνκείο θνηλήο 
      σθέιεηαο;                                 -        -      - 
 
      α) ειεθηξηζκφ;                            -        -      - 

 
      β) ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ;                -        -      - 
 
      γ) χδξεπζε;                               -        -      - 
                    
      δ) ππνλφκνπο ή ζεπηηθνχο βφζξνπο;         -        -      - 

 
      ε) απνρέηεπζε λεξνχ βξφρηλνπ;             -        -      - 
 
      ζη) ζηεξεά απφβιεηα θαη δηάζεζε 
      απηψλ;                                    -        -      - 
 
      15. Αλζξψπηλε πγεία: 

 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 
 
       
 
 
 

     α) δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε θηλδχ- 
      λνπ ή πηζαλφηεηαο θηλδχλνπ γηα 

      βιάβε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο (κε 
      ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςπρηθήο 
      πγείαο);                                   -        -      - 
 

      β) έθζεζε αλζξψπσλ ζε πηζαλνχο 
      θηλδχλνπο βιάβεο ηεο πγείαο ηνπο;          -        -      - 
 
      16. Αηζζεηηθή: 
 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέ- 
      ζεη παξεκπφδηζε νπνηαζδήπνηε 

      ζέαο ηνπ νξίδνληα ή νπνηαζδήπνηε 
      θνηλήο ζέαο ή ζα θαηαιήμεη ζηε δε- 
      κηνπξγία ελφο κε απνδεθηνχ αηζζε- 
      ηηθά ηνπίνπ πξνζηηνχ ζηελ θνηλή 



      ζέα;                                        -       -       - 

 
      17. Αλαςπρή: 
 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα έρεη επη- 
      πηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ή πνζφηεηα 

      ησλ ππαξρνπζψλ δπλαηνηήησλ αλα- 
      ςπρήο;                                      -      -       - 
    
       18. Ξνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 
     Πχληνκε πεξηγξαθή αξραηνινγηθψλ 
     ρψξσλ ην πξνηεηλφκελν έξγν ζα θα- 

     ηαιήμεη ζε αιιαγή ή θαηαζηξνθή 
     θάπνηαο αξραηνινγηθήο πεξηνρήο;            ΛΑΗ    ΗΠΥΠ    ΝΣΗ 
 
      19. Ξξνζηαηεπηέεο πεξηνρέο: 
    Λα αλαθεξζεί ν ραξαθηεξηζκφο ηεο 

    πεξηνρήο ζε πεξίπησζε πνπ απηή 
    πξνζηαηεχεηνη κε ηνλ 1650/86. 

    Ρν πξνηεηλφκελν έξγν βξίζθεηαη ζε 
    πξνζηαηεπηέα πεξηνρή ζχκθσλα κε 
    ην άξζξν 21 ηνπ Λ. 1650/86;               -      -      - 
 
      20. Ππλαγσγή ζεκαληηθψλ πνξηζκάησλ; 
 
      Δληνπηζκφο ησλ νηαζδήπνηε κνξθήο επηπηψζεσλ ζην ρψξν επέκβαζεο θαη 

    ζηνλ πεξηβάιινληα απηφλ ρψξν. Δρεη ην ππφ εθηέιεζε έξγν ηε δπλαηφηεην 
    λα πξνθαιέζεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ; 
 
      Ππλνςίδνληαο ηα αλσηέξσ θαη εληνπίδνληαο ηηο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη 
    ε επέκβαζε, πεξηγξάθνληαη ηα αθφινπζα: 
 

      α) Νη πηζαλέο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ (π.ρ. είδε θαη 
    πνζφηεηεο εθπεκπνκέλσλ ξχπσλ, επηπηψζεηο ζην ηνπίν ηεο πεξηνρήο ηνπ 
    εξγνπ). Πχληνκε αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 
 
      β) Ρερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη 
    αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Πχληνκε πεξηγξαθή ησλ 
    κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε, κείσζε ή απνθαηάζηαζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

    ζην πεξηβάιινλ. 
 
      γ) Ξεξηγξαθή ησλ ηπρφλ πθηζηακέλσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Δμέηαζε 
    ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ππφδεημε ησλ θχξησλ ιφγσλ ηεο επηινγήο ηεο 
    πξνηεηλφκελεο ιχζεο. Ξεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο απνθαηάζηαζεο θαη 
    δηακφξθσζεο ησλ αιινησζέλησλ ρψξσλ απφ κφληκεο ή πξνζσξηλέο επεκβάζεηο 
    θπηεχζεηο-ζρεδηαζκφο αληηξξππαληηθψλ κεζφδσλ. 

 
      Αληηκεηψπηζε ζνξχβνπ απφ αληιηνζηάζηα, εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ, 

    εμαεξηζηήξεο, δηζθνζήθε, ηαβέξλα, λπθηεξηλά θέληξν θ.ιπ. 
 
      Αληηκεηψπηζε θπθινθνξηαθήο θφξηηζεο θαη έληαμεο ζην δνκεκέλν 
    πεξηβάιινλ. 

 
      Θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απαηηνχληαη 
    επηπιένλ: 
     
      - Ξιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή, ζρέδηα θαη ππνινγηζκνί γηα ηηο 
    εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ε απφδνζε ηνπ 
    ζπζηήκαηνο. (Δθφζνλ δελ αεαηηείηαη έγθξηζε κειέηεο επεμεξγαζίαο θαη 

    δηάζεζεο πγξψλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο 
    δηαηάμεηο). 
     
      - Κέζνδνο θαη ηξφπνο δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ. 



     

      - Ρερληθή πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ κείσζεο ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ απφ ηηο 
    ζνξπβψδεηο εγθαηαζηαζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο κνλάδνο (π.ρ. 
    εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, αληιηνζηάζηα, εμαεξηζηήξεο, 
    εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ - ρψξνη ςπραγσγίαο - ρνξεπηηθά θέληξα θ.ιπ.). 
     

      Δγθξίζεηο-Βεβαηψζεηο 
     
      1. Ξξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο, φπνπ απαηηείηαη. 
     
      2. Νηθνδνκηθή άδεηα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΝΡ γηα ηα λνκίκσο 
    ιεηηνπξγνχληα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα. 

 
      3. Σαξαθηεξηζκφο έθηαζεο απφ δαζηθή ππεξεζία Λ.998/79. 
 
      4. Σαξαθηεξηζκφο έθηαζεο απφ Λνκαξρηαθέο Δπηηξνπέο Σσξνηαμίαο, 
    Ξεξηβάιινληνο πνπξγείνπ Γεσξγίαο (Λ.Δ.ΣΥ.Ξ.) ζχκθσλα κε ην ππ' αξηζκ. 

    71966/8.4.93 έγγξαθν ηνπ πνπξγείνπ Γεσξγίαο. 
 

      5. Σαξαθηεξηζκφο νδνχ πξνζπέιαζεο απφ Γήκν ή Θνηλφηεηα θαη βεβαίσζε 
    γηα ην πιάηνο απηήο. 
 
      6. Βεβαίσζε πδξνδφηεζεο απφ Γήκν ή Θνηλφηεηα γηα ηηο πνζφηεηεο λεξνχ, 
    φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΝΡ ΦΔΘ 
    557/Β/87. Πε πεξίπησζε γεψηξεζεο απαηηείηαη έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο 
    φηη επηηξέπεηαη λα γίλεη γεψηξεζε γηα ηνπξηζηηθή ρξήζε ή φηη 

    επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην λεξφ πθηζηάκελεο γεψηξεζεο ή παιαηνχ 
    πεγαδηνχ γηα ηνπξηζηηθή ρξήζε. 
 
      7. Βεβαίσζε-έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο επί ηνπ 
    ράξηνπ 1:25000 - 1:50000 γηα ηε ζέζε απφξξηςεο ησλ ζηεξψλ απνβιήησλ. 
 

      8. Βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ πνιενδνκηθνχ γξαθείνπ γηα ηνπο ηζρχνληεο 
    φξνπο δφκεζεο επί ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ράξηε ηεο παξ. 10.1γ. 
 
      9. Νη πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο πίλαθα ηζρχνπλ θαη θαηά ην ζηάδην ηεο 
    πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΘΑ 69269/5387/24.10.90 (ΦΔΘ 
    678/Β/90), ηα δε απαηηνχκελα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
    απηνχ δηθαηνινγεηηθά πξνζαξκφδνληαη ζηηο θαηά ηα αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο. 

 
      10. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ΘΑ 
    69269/5387/24.10.90 (ΦΔΘ 678/Β/90). 
 
      ΗΗ. ΣΑΟΡΔΠ 
 
      1. Σάξηεο πξνζαλαηνιηζκνχ ζε θιίκαθα 1:200000 ζε κέγεζνο ζειίδαο κε 

    ην ρψξν επέκβαζεο θαη ππφκλεκα γηα πφιεηο, νηθηζκνχο, δξφκνπο, ρψξνπο 
    κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θ.ιπ. 

 
      2. Σάξηεο 1/25000 νδνηπνξηθφ. 
 
       

   3. Σάξηεο 1:5000 ζπζρέηηζε κε ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο ζηελ 
    επξχηεξε πεξηνρή ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 1000κ. γχξσ απφ ην ρψξν 
    επέκβαζεο (δαζηθέο εθηάζεηο, γεσξγηθέο αξδεπφκελεο εθηάζεηο, δξφκνη, 
    βηνκεραληθέο πεξηνρέο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
    πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θ.ιπ.) θαη εληνπηζκφο ησλ αμφλσλ (δξφκσλ) 
    πξνζπέιαζεο πξνο ην ρψξν επέκβαζεο (ππάξρνπζεο κε ην ραξαθηεξηζκφ ηεο 
    θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ ή ηπρφλ πξνηεηλφκελνη). 

 
      4. Ρνπνγξαθηθφ 1:200 - 1:500 κε πςνκεηξηθέο θακπχιεο, φπνπ ζα 
    θαίλεηαη ε γεληθή δηάηαμε ησλ θηηζκάησλ θαη ινηπέο δηακνξθψζεηο ηνπ 
    ειεχζεξνπ ρψξνπ. Δπί ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ζα αλαγξάθνληαη νη ηζρχνληεο φξνη 



    δφκεζεο, νη νπνίνη ζα έρνπλ ηε ζεψξεζε ηνπ αξκφδηνπ πνιενδνκηθνχ 

    γξαθείνπ. 
 
                                  ΞΗΛΑΘΑΠ 3β 
 
      Δμεηδίθεπζε πεξηερνκέλνπ Κειεηψλ Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Κ.Ξ.Δ) 

    πξνθεηκέλνπ γηα : Θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα δπλακηθφηεηαο 
    κηθξφηεξεο ησλ 1000 θιηλψλ εληφο ζρεδίσλ πφιεσλ ή νηθηζκψλ άλσ ησλ 
    20000 θαηνίθσλ θαη δπλακηθφηεηαο κηθξφηεξεο ησλ 500 θιηλψλ αληίζηνηρα 
    εληφο νξησλ ζρεδησλ πφιιεσλ ή νηθηζκψλ θάησ ησλ 20000 θαηνίθσλ. 
 
      ΓΔΛΗΘΑ 

 
      α) Νλνκαζία θαη είδνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ έξγνπ 
 
      - Σαξαθηεξηζκφο, νλνκαζία ηεο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο, κέγεζνο 
    (δπλακηθφηεηα), δηεχζπλζε έδξαο, κνξθή ζπγθξνηήκαηνο, θαηεγνξία. 

 
      β) Γεσγξαθηθή ζέζε θαη έθηαζε ηνπ έξγνπ 

 
      - Δθηαζε γεπέδνπ, ζέζε, δηνηθεηηθή ππαγσγή θαη φξηα ηνπ ρψξνπ 
    επέκβαζεο, πςνκεηξηθέο θακπχιεο γεπέδνπ, ηνπνγξαθηθφο ράξηεο ζηνλ νπνίν 
    ζα απνδίδνληαη ηα αλσηέξσ θιίκαθαο 1:1000 έσο 1:200. 
 
      - Ξεξηγξαθή θαη ζπζρέηηζε κε ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ζηελ επξχηεξε 
    πεξηνρή ζε αθηίλα ηνπιάρηζηνλ 1000 κέηξα γχξσ απφ ην ρψξν επέκβαζεο 

    π.ρ. δαζηθέο εθηάζεηο, γεσξγηθέο, αξδεπφκελεο, βηνκεραληθέο πεξηνρέο, 
    αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο 
    πεξηνρέο, ππάξρνλ θαη πξνηεηλφκελν νδηθφ δίθηπν, άιιεο πθηζηάκελεο 
    ρξήζεηο. 
 
      Ρα αλσηέξσ ζα απνδίδνληαη θαη ζε ράξηε ρξήζεσλ γήο 1:5000. 

 
      - Ξεξηγξαθή παξαιίαο - αμηνιφγεζε γηα παξαζαιάζζηεο εθηάζεηο θαη 
    θαζνξηζκφο νηθνδνκηθήο γξακκήο πξνο ηελ ζάιαζζα απφ ην αξκφδην 
    Ξνιενδνκηθφ γξαθείν. 
 
      - Ξεξηγξαθή ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο - χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, νδηθφ 
    δίθηπν, ΝΡΔ, ΓΔΖ. 

 
      - Φσηνγξαθίεο γεπέδνπ θαη επξχηεξεο πεξηνρήο. 
 
      Νη ράξηεο θαη νη θσηνγξαθίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν 
    απαηηνχληαη κφλν θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 
 
      Θαηά ηε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο απαηηνχληαη νη ράξηεο (κε 

    ηηο θαηάιιειεο απεηθνλίζεηο) θαη θσηνγξαθίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
    ααπαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά" γηα ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο. 

 
      γ) Νλνκα - Γ/λζε Αξκφδηνπ 
 
      - Αξκφδηνη γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο θαη ηνπ 

    θνξέα πινπνίεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (πιήξε ζηνηρεία, δηεχζπλζε). 
     
      δ) Πχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 
     
      - Ξεξηγξαθή θαη δηαλνκή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 
     
      Θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απαηηείηαη 

    αλαιπηηθψηεξε πεξηγξαθή θαη θαηφςεηο γηα ηηο επη κέξνπο εγθαηαζηάζεηο 
    (ζηεγαζκέλεο ή ειεχζεξεο) θαζψο θαη άιινπο αλνηθηνχο ρψξνπο άζιεζεο ή 
    αλαςπρήο κε ηηο επηθάλεηεο πνπ ζα θαηαιακβάλνπλ. 
     



      Ρα αλσηέξσ ζα απεηθνλίδνληαη ζην ράξηε ηνπ γεπέδνπ ηεο β' παξαγξάθνπ 

    ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο. 
     
      - Σξήζεηο ηεο ηνπξηζηηθήο εγθαηάζηαζεο (ηχπνο, κέγεζνο, αξηζκφο, 
    ηξφπνο ιεηηνπξγίαο - επνρηαθή ή δηαξθήο - κέγηζηνο αξηζκφο 
    εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ, κέγηζηνο αξηζκφο θιηλψλ. 

     
      - Ξεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ιπκάησλ θαη 
    απνξξηκκάησλ. 
     
      ΗΗ. ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΔΠ ΔΞΗΞΡΥΠΔΗΠ 
   

     1. Δδαθνο: Πχληνκε πεξηγξαθή 
     ησλ ηνπνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ 
     (αλάγιπθν, πςφκεηξν, θιίζεηο, 
     έδαθνο - ηχπνο εδάθνπο ). 
     

      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθα- 
      ιέζεη: 

                                            ΛΑΗ      ΗΠΥΠ     ΝΣΗ 
 
      α) αζηαζείο θαηαζηάζεηο εδάθνπο ή 
      αιιαγέο ζηε γεσινγηθή δηάηαμε ησλ 
      πεηξσκάησλ.                           ΛΑΗ      ΗΠΥΠ     ΝΣΗ 
 
      β) δηαζπάζεηο, κεηαηνπίζεηο, ζπ- 

      κπηέζεηο ή ππεξθαιχςεηο ηνπ επη- 
      θαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηνπ εδά- 
      θνπο:                                -         -        - 
 
      γ) αιιαγέο ζηελ ηνπνγξαθία ή ζηα 
      αλάγιπθα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επη- 

      θάλεηαο ηνπ εδάθνπο:                 -         -        - 
 
      δ) θαηαζηξνθή, επηθάιπςε ή αι- 
      ιαγή νπνηνπδήπνηε κνλαδηθνχ γεσ- 
      ινγηθνχ ή θπζηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ    -         -        - 
 
      ε) νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο δηάβξσ- 

      ζεο ηνπ εδάθνπο απφ ηνλ άλεκν ή 
      ην λεξφ, επη ηφπνπ ή καθξάλ ηνπ ηφ- 
      πνπ απηνχ:                           -         -         - 
 
      ζη) αιιαγέο ζηελ ελαπφζενε ή δηά- 
      βξσζε ηεο άκκνπ ησλ αθηψλ ή αιια- 
      γέο ζηε δεκηνπξγία ιάζπεο, ζηελ 

      ελαπφζεζε ή δηάβξσζε πνπ κπν- 
      ξνχλ λα αιιάμνπλ ηελ θνίηε ελφο 

      πνηακνχ ή ξπαθίνπ ή ηνλ ππζκέλα 
      ηεο ζάιαζζαο ή νπνηνπδήπνηε θφι- 
      πνπ, αξκίζθνπ ή ιίκλεο:                -        -         - 
 

      δ) θίλδπλν έθζεζεο αλζξψπσλ ή πε- 
      ξηνπζηψλ ζε γεσινγηθέο θαηαζηξν- 
      θέο φπσο ζεηζκνί, θαηνιηζζήζεηο 
      εδαθψλ ή ιάζπεο, θνζηδήζεηο ή πα- 
      ξφκνηεο θαηαζηξνθέο: 
 
       2. Αέξαο: Θιίκα (πεξηγξαθή θιηκα- 

       ηνινγηθψλ ζπλζεθψλ). 
 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 
 



      α) ζεκαληηθέο εθπνκπέο ζηελ αηκφ- 

      ζθαηξα ή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 
      ηεο αηκφζθαηξαο:                         -         -         - 
 
      β) δπζάξεζηεο νζκέο: 
 

      γ) αιιαγή ησλ θηλήζεσλ ηνπ αέξα, 
     ηεο πγξαζίαο ή ηεο ζεξκνθξαζίαο ή 
     νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην θιίκα είηε 
     ηνπηθά είηε ζε κεγαιχηεξε έθηαζε.         -         -         - 
 
      3. Λεξά: Ξεξηγξαθή πδξνινγηθψλ ζπλζεθψλ: 

 
    - πεγέο, ξεχκαηα, αξδεπηηθά ή απν- 
    ζηξαγγηζηηθά έξγα, ιίκλεο, φρζεο 
    παξαιίαο, πγξφηνπνο 
 

      - πνζφηεηεο επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ. 
 

      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 
 
   α) αιιαγέο ζηα ξεχκαηα, ή αιιαγέο 
   ζηελ πνξεία ή θαηεχζπλζε ησλ θηλή- 
   ζεσλ ησλ πάζεο θχζεσο επηθα- 
   λεηαθψλ πγξψλ.                            -       -        - 
 

   β) αιιαγέο ζην ξπζκφ απνξξφθε- 
   ζεο, ζηηο νδνχο απνζηξάγγηζεο, ή 
   ζηξ ξπζκφ θαη ηελ πνζφηεηα απφ- 
   πιπζεο ηνπ εδάθνπο:                       -       -        - 
 
   γ) κεηαβνιέο ζηελ πνξεία ξνήο ησλ 

   λεξψλ απφ πιεκκχξεο:                      -       -        - 
 
      δ) αιιαγέο ζηελ πνζφηεηα ηνπ επη- 
      θαλεηαθνχ λεξνχ ζε νπνηνλδήπνηε 
      πδάηηλν φγθν:                          ΛΑΗ    ΗΠΥΠ     ΝΣΗ 
 
      ε) απνξξίςεηο πγξψλ απνβιήησλ ζε 

      επηθαλεηαθά ή ππφγεηα λεξά κε κε- 
      ηαβνιή ηεο πνηφηεηάο ησλ:             -       -       - 
 
      ζη) κεηαβνιή ζηελ θαηεχζπλζε ή 
      ζηελ παξνρή ησλ:                      -       -       - 
 
      δ) αιιαγή ζηελ πνζφηεηα ησλ ππν- 

      γείσλ πδάησλ εηηε δη' απεπζείαο 
      πξνζζήθεο λεξνχ ή απφιεςεο απ- 

      ηνχ, είηε δηα παξεκπνδίζεσο ελφο 
      ππνγείνπ ηξνθνδφηε ησλ πδάησλ 
      απηψλ ζε ηνκέο ή αλαζθαθέο:           -       -       - 
 

      ε) ζεκαληηθή κείσζε ηεο πνζφηεηνο 
      ηνπ λεξνχ πνπ ζα ήηαλ θαηά ηα άιια 
      δηαζέζηκν γηα ην θνηλφ:               -       -       - 
 
      ζ) θίλδπλν έθζεζεο αλζξψπσλ ή πε- 
      ξηνπζηψλ ζε θαηαζηξνθέο απν λεξφ, 
      φπσο πιεκκχξεο ή παιηξξνηαθφ θχ- 

      καηα:                                 -       -       - 
 
      4. Σισξίδα: Ππλνπηηθή πεξηγξαθή 
      ησλ πθηζηάκελσλ θπηνθνηλσληθψλ 



      ελψζεσλ, ησλ βιαζηεηηθψλ εηδψλ, 

      ην βαζκφ ππθλφηεηάο ησλ, αλαθνξά 
      ζπάλησλ ή ππν εμαθάληζε εηδψλ θπ- 
      ηψλ, αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο. 
 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη : 

 
      α) αιιαγή ζηελ πνηθηιία ησλ εηδψλ ή 
      ζην βαζκφ νπνησλδήπνηε εηδψλ θπ- 
      ηψλ (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη δέλ- 
      δξσλ, ζάκλσλ θιπ):                     -       -       - 
 

      β) κείσζε ηνπ αξηζκνχ νπνησλδή- 
      πνηε κνλαδηθψλ ζπαλίσλ ή ππν εμα- 
      θάληζε εηδψλ θπηψλ:                    -       -       - 
 
    γ) εηζαγσγή λέσλ εηδψλ θπηψλ ζε 

    θάπνηα πεξηνρή ή παξεκπφδηζε ηεο 
    θπζηνινγηθήο αλαλέσζεο ησλ ππαξ- 

    ρφλησλ εηδψλ: 
 
      δ) κείσζε ηεο έθηαζεο νπνηαζδήπνηε αγξνηηθήο θαιιηέξγεηαο: 
 
    5. Ξαληδα: Γεληθή αλαθνξά ζηελ 
    παλίδα ηεο πεξηνρήο κε εηδηθφ- 
    ηεξε κλεία ζε ηπρφλ ζπάληα ή 

    πξνζηαηεπφκελα είδε. Ρν πξν- 
    ηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη:            -        -       - 
 
    α) αιιαγή ζηελ πνηθηιία ησλ εηδψλ ή 
    ζηνλ αξηζκφ νπνησλδήπνηε εηδψλ 
    δψσλ (πηελψλ, δψσλ, πεξηιακβαλν- 

    κέλσλ ησλ εξπεηψλ, ςαξηψλ θαη ζα- 
    ιαζζηλψλ, βελζηθψλ νξγαληζκψλ ή 
    εληφκσλ);                                -        -       - 
 
    β) κείσζε ηνπ αξηζκνχ νπνησλδή- 
    πνηε κνλαδηθψλ ζπαλησλ ή ππφ εμα- 
    θάληζε εηδψλ δψσλ;                       -        -       - 

 
    γ) εηζαγσγή λέσλ εηδψλ δψσλ ζε θά- 
    πνηα πεξηνρή ή παξεκπφδηζε ηεο 
    απνδεκίαο ή ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ 
     δψσλ; 
                                            ΛΑΗ     ΗΠΥΠ      ΝΣΗ 
 

      δ) ρεηξνηέξεπζε ηνπ θπζηθνχ πεξη- 
      βάιινληνο ησλ ππαξρφλησλ ςαξηψλ 

      ή άγξησλ δψσλ;                         -        -        - 
 
      6. ζφξπβνο: Αλαθνξά ησλ εγθαηα- 
      ζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο κν- 

      λάδαο (βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, 
      αληιηνζηάζηα, εμαεξηζηήξεο) πνπ 
      πξνθαινχλ ζφξπβν. 
 
      Αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ζνξχβνπ 
 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 

 
      α) αχμεζε ηεο ππάξρνπζαο ζηάζκεο 
      ηνπ ζνξχβνπ                           -         -       - 
 



      β) έθζεζε αλζξψπσλ ζε πςειή 

      ζηάζκε ζνξχβνπ:                       -         -       - 
 
      7. Σξήζεηο γεο: Ρν πξνηεηλφκελν 
          έξγν ζα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή 
          κεηαβνιή ηεο παξνχζαο ή ηεο 

          πξνγξακκαηηζκέλεο γηα ην κέι- 
          ινλ ρξήζεο γεο;                    -        -       - 
 
      8. Φπζηθνί Ξφξνη: Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 
 
       α) αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ρξήζεο/ 

       αμηνπνίεζεο νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ 
       πφξνπ;                                 -       -       - 
 
       β) ζεκαληηθή εμάληιεζε νπνηνπδή- 
       πνηε κε αλαλεψζηκνπ θπζηθνχ πφ- 

       ξνπ;                                   -       -       - 
 

      9. Θίλδπλνο αλσκάισλ θαηαζηάζεσλ: 
 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ελέρεη: 
 
       -θίλδπλν έθξεμεο ή δηαθπγήο επη- 
       θίλδπλσλ νπζηψλ (πεξηιακβαλνκέ- 
       λσλ, εθηφο ησλ άιισλ, θαη πεηξε- 

       ιαίνπ, εληνκνθηφλσλ, ρεκ. νπζηψλ ή 
       αθηηλνβνιίαο) ζε πεξίπησζε αηπρή- 
       καηνο ή αλψκαισλ ζπλζεθψλ;             -       -        - 
 
       10. Ξιεζπζκφο: 
 

       Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αλζξψπη- 
       λνπ πιεζπζκνχ ζηελ άκεζε θαη επ- 
       ξχηεξε ηνπ ηνπξηζηηθνχ εξγνπ πε- 
       ξηνρή (ππθλφηεηα, αζρνιίεο, θνηλσ- 
       ληθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε). 
 
       Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα αιιάμεη 

       ηελ εγθαηάζηαζε, δηαζπνξά, ππθλφ- 
       ηεηα ή ξπζκφ αχμεζεο ηνπ αλζξψπη- 
       λνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ίδξπ- 
       ζεο ηνπ έξγνπ;                          -        -      - 
 
      11. Θαηνηθία: 
 

       Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα επεξεά- 
       ζεη ηελ ππάξρνπζα θαηνηθίν ή ζα δε- 

       κηνπξγήζεη αλάγθε γηα πξφζζεηε 
       θνηνηθία ζηελ πεξηνρή ίδξπζεο ηνπ 
       εξγνπ;                                   -       -      - 
 

      12. Κεηαθνξέο/θπθινθνξία: 
 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 
 
       α) δεκηνπξγία ζεκαληηθήο επηπξφ- 
   ζζεηεο θίλεζεο ηξνρνθφξσλ;              ΛΑΗ    ΗΠΥΠ    ΝΣΗ 
 

   β) επηπηψζεηο ζηηο ππάξρνπζεο ζέ- 
   ζεηο ζηάζκεπζεο ή ζηελ αλάγθε γηα 
   λέεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο;                  -      -      - 
 



   γ) ζεκαληηθή επίδξαζε ζην ππάξρν- 

   ληα ζπζηήκαηα ζπγθνηλσλίαο;              -      -      - 
 
   
  δ) κεηαβνιέο ζηνπο ζεκεξηλνχο 
   ηξφπνπο θπθινθνξίαο ή θίλεζεο αλ- 

   ζξψπσλ θαη/ή αγαζψλ;                      -      -      - 
 
   ε) κεηαβνιέο ζηε ζαιάζζηα, ζηδεξν- 
   δξνκηθή ή αέξηα θπθινθνξηαθή θί- 
   λεζε;                                     -      -      - 
 

   ζη) αχμεζε ησλ θπθινθνξηαθψλ θηλ- 
   δχλσλ;                                    -      -      - 
 
      13. Δλέξγεηα: 
 

      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 
 

   α) ρξήζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ 
   θαπζίκσλ ή ελέξγεηαο;                      -      -      - 
 
   β) ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο 
   ησλ ππαξρνπζψλ πεγψλ ελέξγεηαο ή 
   απαίηεζε γηα δεκηνπξγία λέσλ πε- 
   γψλ ελεξγείαο                              -     -       - 

 
   14. Θνηλή σθέιεηα: 
   Πχληνκε πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφ- 
   κελσλ δηθηχσλ ππνδνκήο (ειεθηξη- 
   ζκνχ, νδηθνχ, χδξεπζεο, βηνινγηθφο 
   θαζαξηζκφο, δεμακελέο) 

 
   Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα ζπληειέ- 
   ζεη ζηελ αλάγθε γηα ζεκαληηθέο αι- 
   ιαγέο ζηνπο εμήο ηνκείο θνηλήο 
   σθέιεηαο;                                  -      -      - 
 
      α) ειεθηξηζκφ;                          -      -      - 

 
      β) ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ;              -      -      - 
 
      γ) χδξεπζε;                             -      -      - 
 
      δ) ππνλφκνπο ή ζεπηηθνχο βφζξνπο;       -      -      - 
 

      ε) απνρέηεπζε λεξνχ βξφρηλνπ;           -      -      - 
 

      ζη) ζηεξεά απφβιεηα θαη δηάζεζε 
     απηψλ;                                     -      -      - 
 
      15. Αλζξψπηλε πγεία: 

 
      Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέζεη: 
 
     α) δεκηνπξγία νπνηνπδήπνηε θηλδχ- 
     λνπ ή πηζαλφηεηαο θηλδχλνπ γηα 
     βιάβε ηεο αλζξψπηλεο πγείαο (κε 
     ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Τπρηθήο 

     πγείαο);                                 -      -       - 
 
     β) έθζεζε αλζξψπσλ ζε πηζνλνχο 
     θηλδχλνπο βιάβεο ηεο πγείαο ηνπο;         -      -      - 



 

      16. Αηζζεηηθή: 
 
     Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθαιέ- 
     ζεη παξεκπφδηζε νπνηαζδήπνηε 
     ζένο ηνπ νξίδνληα ή νπνηαζδήπνηε 

     θνηλήο ζέαο ή ζα θαηαιήμεη ζηε δε- 
     κηνπξγία ελφο κε απνδεθηνχ αηζζε- 
     ηηθά ηνπίνπ πξνζηηνχ ζηελ θνηλή 
     ζέα;                                       -     -     - 
 
      17. Αλαςπρή: 

 
       Ρν πξνηεηλφκελν έξγν ζα έρεη επη- 
       πηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ή πνζφηεηα 
       ησλ ππαξρνπζψλ δπλαηνηήησλ αλα- 
       ςπρήο;                               ΛΑΗ    ΗΠΥΠ      ΝΣΗ 

 
       18. Ξνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 

       Πχληνκε πεξηγξαθή αξραηνινγηθψλ 
       ρψξσλ ην πξνηεηλφκελν έξγν ζα θα- 
       ηαιήμεη ζε αιιαγή ή θαηαζηξνθή 
       θάπνηαο αξραηνινγηθήο πεξηνρήο;       -      -      - 
 
       19. Ξξνζηαηεπηέεο πεξηνρέο: 
       Λα αλαθεξζεί ν ραξαθηεξηζκφο ηεο 

       πεξηνρήο ζε πεξίπησζε πνπ απηή 
       πξνζηαηεχεηαη κε ηνλ 1650/86. 
       Ρν πξνηεηλφκελν έξγν βξίζθεηαη ζε 
       πξνζηνηεπηέα πεξηνρή ζχκθσλα κε 
       ην άξζξν 21 ηνπ Λ. 1650/86;          -      -      - 
 

      20. Ππλαγσγή ζεκαληηθψλ πνξηζκάησλ; 
 
      Δληνπηζκφο ησλ νηαζδήπνηε κνξθήο επηπηψζεσλ ζην ρψξν επέκβαζεο θαη 
    ζηνλ πεξηβάιινληα απηφλ ρψξν. Δρεη ην ππφ εθηέιεζε έξγν ηε δπλαηφηεηα 
    λν πξνθαιέζεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ; 
 
      α) Ξηζαλέο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ (πρ είδε θαη 

    πνζφηεηεο εθπεκπνκέλσλ ξχπσλ, επηπηψζεηο ζην ηνπίν ηεο πεξηνρήο ηνπ 
    εξγνπ). Πχληνκε αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 
 
      β) Ρερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ πξφιεςεο θαη 
    αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Πχληνκε πεξηγξαθή ησλ 
    κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε, κείσζε ή απνθαηάζηαζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 
    ζην πεξηβάιινλ. 

 
      γ) Ξεξηγξαθή ησλ ηπρφλ πθηζηακέλσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Δμέηαζε 

    ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ππφδεημε ησλ θχξησλ ιφγσλ ηεο επηινγήο ηεο 
    πξνηεηλφκελεο ιχζεο. Ξεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο απνθαηάζηαζεο θαη 
    δηακφξθσζεο ησλ αιινησζέλησλ ρψξσλ απφ κφληκεο ή πξνζσξηλέο επεκβάζεηο 
    θπηεχζεηο- ζρεδηαζκφο αληηξξππαληηθψλ κεζφδσλ. 

 
      Αληηκεηψπηζε ζνξχβνπ απφ αληιηνζηάζηα, εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ, 
    εμαεξηζηήξεο, δηζθνζήθε, ηαβέξλα, λπθηεξηλφ θέληξν θιπ. 
 
      Αληηκεηψπηζε θπθινθνξηαθήο θφξηηζεο θαη έληαμεο ζην δνκεκέλν 
    πεξηβάιινλ. 
 

      Θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απαηηνχληαη επί 
    πιένλ: 
 
      - πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή, ζρέδηα θαη ππνινγηζκνί γηα ηηο 



    εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαζψο θαη ε απφδνζε ηνπ 

    ζπζηήκαηνο. 
 
      - Κέζνδνο θαη ηξφπνο δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ. Δθηφο εάλ ε κνλάδα 
    είλαη ζπλδεδεκέλε κε πθηζηάκελν δίθηπν απνρέηεπζεο ή πξφθεηηαη λα 
    ζπλδεζεί νπφηε απηφ αλαθέξεηαη ζαθψο ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 

 
      -Ρερληθή πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ κείσζεο ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ απφ ηηο 
    ζνξπβψδεηο εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο ηεο κνλάδνο (π.ρ. 
    εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θα- ζαξηζκνχ, αληιηνζηάζηα, εμαεξηζηήξεο, 
    εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ- ρψξνη ςπραγσγίαο- ρνξεπηηθά θέληξα θιπ. 
 

      Δγθξίζεηο-βεβαηψζεηο. 
 
      1. Νηθνδνκηθή άδεηα θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ ΔΝΡ γηα ηα λνκίκσο 
    ιεηηνπξγνχληα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο θαηεγνξίαο Β. 
 

      2. Σαξαθηεξηζκφο ηεο νδνχ πξνζπέιαζεο απφ Γήκν ή Θνηλφηεηα θαη 
    βεβαίσζε γηα ην πιάηνο απηήο. 

 
      3. Βεβαίσζε πδξνδφηεζεο απν Γήκν ή Θνηλφηεηα γηα ηηο πνζφηεηεο λεξνχ 
    φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΔΝΡ ΦΔΘ 
    557/Β/87. 
 
      4. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο. 
 

      5. Γηα παξαζαιάζζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα εληφο νηθηζκψλ άλεπ 
    ζρεδίνπ απαηηείηαη θαζνξηζκφο νηθνδνκηθήο αθηνγξακκήο σο πξνο ηε 
    ζάιαζζα απφ ηελ αξκφδηα Ξνιενδνκηθή πεξεζία. 
 
      6. Βεβαίσζε Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο γηα ηνλ ηξφπν απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ 
    θαη ζχλδεζεο κε θεληξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο (φπνπ απηφ πθίζηαηαη). 

 
      7. Θαηά ηα ινηπά, ηζρχεη ε δηαδηθαζία Δγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ 
    ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο 69269/5387/24.10.90 ΘΑ (ΦΔΘ 678/Β/90) γηα 
    έξγα Β' θαηεγνξίαο. 
 
      Η. ΣΑΟΡΔΠ 
 

      1. Σάξηεο πξνζαλαηνιηζκνχ ζε θιίκαθα 1:200000 ζε κέγεζνο ζειίδαο κε 
    ην ρψξν επέκβαζεο θαη ππφκλεκα γηα πφιεηο, νηθηζκνχο, δξφκνπο, ρψξνπο 
    κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θιπ. 
 
      2. Σάξηεο 1/25000 νδνηπνξηθφ. 
 
      3. Σάξηεο 1:5000 ζπζρέηηζε κε ηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο ζηελ 

    επξχηεξε πεξηνρή ζε αθηηλα ηνπιάρηζηνλ 1000 κ. γχξσ απφ ηνλ ρψξν 
    επέκβαζεο (δαζηθέο εθηάζεηο, γεσξγηθέο αξδεπφκελεο εθηάζεηο, δξφκνη, 

    βηνκεραληθέο πεξηνρέο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
    πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θιπ) θαη εληνπηζκφο ησλ αμφλσλ (δξφκσλ) 
    πξνζπέιαζεο πξνο ηνλ ρψξν επέκβαζεο (ππάξρνπζεο κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο 
    θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ ή ηπρφλ πξνηεηλφκελνη). 

 
      4. Ρνπνγξαθηθφ 1:200-1:500 κε πςνκεηξηθέο θακπχιεο νπνπ ζα θαίλεηαη ε 
    γεληθή δηάηαμε ησλ θηηζκάησλ θαη ινηπέο δηακνξθψζεηο ηνπ ειεχζεξνπ 
    ρψξνπ. Δπί ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ζα αλαγξάθνληαη νη ηζρχνληεο φξνη δφκεζεο, 
    νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ ζεψξεζε ηνπ αξκφδηνπ πνιενδνκηθνχ γξαθείνπ. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΦ ΓΠ///1994 / Γ-305 Πεπ."ΔΙΟΤ" Θοςθαλιών Θεζζαλονίκηρ.Δπιηπεπ.σπήζ.παπαγ.ζκςποδ.  
  

   
    Αξηζ. ΓΞ/ΞΚ/61661/2133/(93)/94 
    Θαζνξηζκφο επηηξεπφκελεο ρξήζεο γηα εγθαηαζηάζεηο 
    παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ζην ηεκάρην κε 
    αξηζκφ 272β πεξηνρήο "ΔΙΝΠ" Θνπθαιησλ Λνκνχ 
   Θεζζαινλίθεο  
 

 
                           
       
           
           
           
                      Ν ΛΝΚΑΟΣΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

              
    'Δρνληαο ππφςε: 
           
      1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 1512/85 "Ρξνπνπνίεζε θαη 
    ζπκπιήξσζε πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ θ.ιπ." (ΦΔΘ 4Α).                          
        

           
      2. Ρα έγγξαθα α) 4370/πε/15.1.93 ηεο Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο θαη 
    Σσξνηαμίαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, β) 1481/5.5.93 ηνπ Νξγαληζκνχ 
    Θεζζαινλίθεο, γ) 13079/ 16.10.90 ηεο Γ/λζεο Γεσξγίαο, δ) Φ 10.1/11471/ 
    26.11.90 ηνπ Δ.Ν.Ρ./Γ/λζεο Ρνπξηζκνχ Κεθδνλίαο ζξάθεο, γ) 
    8003/14.12.90 ηεο ΗΠΡ' Δθνξείαο Ξξντζηνξηθψλ θαη Θιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ, 
    δ) Γ.Γ 27/7.1.91 ηεο Γ/λζεο Γαζψλ, ε) ΓΒ 9258/17.11.93 ηεο Γ/λζεο 

    Βηνκεραλίαο, ζη) ΓΞ/5037/3.2.94 ηνπ Γξαθείνπ Ξεξηβάιινληνο ηεο Γ/λζεο 
    Ξνιενδνκίαο Θεζζαινλίθεο. 

           
      3. Ρελ απφθαζε κε αξηζκφ 130/93 ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θνπθαιησλ. 
     
      4. Ρε ζρεηηθή κε ην ζέκα ΞΚ/168/11.2.94 εηζήγενε ηνπ Ρκήκαηνο 
    Ξνιενδνκηθψλ Κειεηψλ ηεο Γ/λζεο Ξνιενδνκίαο. 

     
      5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. ηεο 6/17.10.78 (ΦΔΘ 538 Γ') "πεξί 
    θαζνξηζκνχ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δνκήζεσο ησλ γεπέδσλ ησλ θεηκέλσλ εθηφο 
    ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ησλ πφιεσλ θαη εθηφο ησλ νξίσλ ησλ λνκίκσο 
    πθηζηακέλσλ πξν ηνπ έηνπο 1923 νηθηζκψλ" (ΦΔΘ 538 Γ'), φπσο 
    ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ξ.Γ. 24/31.5.85 "Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη 

    πεξηνξηζκψλ δνκήζεσο θ.ιπ." (ΦΔΘ 270 Γ'), απνθαζίδνπκε: 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      



 

 
 
                                  'Αξζξν 1 
                                   
                                 Οπζκίζεηο 

      
      1. Θαζνξίδεηαη επηηξεπφκελε ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο εηνίκνπ 
    ζθπξνδέκαηνο ζην ηεκάρην κε αξηζκφ 272β πεξηνρήο "ΔΙΝΠ" Θνπθαιησλ Λ. 
    Θεζζαινλίθεο, φπσο απηφ ζεκεηψλεηαη κε ζηνηρεία Α-Β-Γ-Γ-Δ-Ε-Α ζην 
    δηάγξακκα θιηκαθαο 1:5.000 πνπ ζεσξήζεθε απφ ηνλ Ξξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο 
    Ξνιενδνκίαο θαη ζπλνδεχεη απηή ηελ απφθαζε. 

     
      2. Πην πην πάλσ ηεκάρην εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ 
    δηέπνπλ ηε δφκεζε έμσ απφ νηθηζκνχο (Ξ.Γ. ηεο 6/17.10.78 φπσο 
    ηξνπνπνηεζεθε κε ην Ξ.Γ. ηεο 24/ 31.5.85). 
 

 
_____________________________________________________________________ 

                                                                      
 
 
 
 
 
                       'Αξζξν 2 

                             
                     Θάιπςε δαπάλεο 
     
      Απφ ηηο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο δελ 
    πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Θξαηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ ή ηνπ 
    Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Θνπθαιησλ. 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

 
 
                                 'Αξζξν 3 
                           
                             Γεκνζίεπζε ηζρχνο 
     
      Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηε δεκνζηεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

    Θπβεξλήζεσο. 
     

      Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζην Γ' ηεχρνο ηεο Δθεκεξίδα ηεο 
    Θπβεξλήζεσο καδί κε ην δηάγξακκα πνπ ηε ζπλνδεχεη. 
               
         Θεζζαινλίθε, 24 Φεβξνπαξίνπ 1994 

                               
                    Ν Λνκάξρεο 
                         
                  Θ. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ΠΓ 256/1998 / Α-190 ςμπλήπωζη ΠΓ 541/78 (Θαηηγοπίερ Κελεηών)  

  

   
 
 
   ΞΟΝΔΓΟΗΘΝ ΓΗΑΡΑΓΚΑ Ξ' ΑΟΗΘ. 256 ΦΔΘ Α' 190/12.8.98 
   Ππκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 541/1978 (Α' 116) 
   "Ξεξί θαηεγνξηψλ κειεηψλ". 
    
 

                                Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
                         ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 
 
      Δρνληαο ππφςε: 

 
      1. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 παξ. 1, 8 παξ. 7 θαη 24 παξ. 1 ηνπ Λ. 

    716/1977 "Ξεξί Κεηξψνπ Κειεηεηψλ θαη αλαζέζεσο θαη εθπνλήζεσο κειεηψλ" 
    (Α' 295). 
 
      2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ξ.Γ/ηνο 456/85 (ΦΔΘ Α' 163). 
 
      3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29Α' ηνπ Λ. 1558/1985 (Α' 137),ην νπνίν 
    πξνζηέζεθε κεην άξζξν 27 ηνπ Λ. 2081/1992 (Α' 154) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 

    ην άξζξν 1 παξαγξ. 2α ηνπ Λ. 2469/97 (Α' 38). 
 
      4. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο δελ 
    πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 
 
      5. Ρν αξηζ. 823/18-2-1998 Ξξαθηηθφ ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο Κειεηψλ 
    (ΓΔΚ). 

 
      6. Ρελ αξηζ. 320/1998 Γλσκνδφηεζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε 
    πξφηαζε ηνπ πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ, 
    απνθαζίδνπκε: 
 
 

 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

 
 

                                Αξζξν 1 
 
      1. Πηηο θαηεγνξίεο κειεηψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν κφλν ηνπ 
    Ξ.Γ. 541/1978 πξνζηίζεηαη θαη ε θαηεγνξία 27 κε ηίηιν "Ξεξηβαιινληηθέο 
    Κειέηεο". 

 
      2. Ρν αληηθείκελν ηεο θαηεγνξίαο 27 πεξηιακβάλεη: 
 
      α) ηηο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ 
    θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε 
    69289/5387/1990 (Β' 678). 

 
      β) ηηο εηδηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Θνηλή 
    πνπξγηθή Απφθαζε 69269/5387/1990 (Β' 678). 
 



      γ) ηηο κειέηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο (π.ρ. 

    δηαρείξηζεο αηκφζθαηξαο, αεξίσλ απνβιήησλ, δηαρείξηζεο πδάησλ, πγξψλ 
    απνβιήησλ, απνξξηκκάησλ, ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ζνξχβσλ 
    δνλήζεσλ θαη θξαδαζκψλ, βηνηφπσλ, νηθνηφπσλ, επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ 
    θαη γεληθψηεξα ζπλφισλ ή ζηνηρείσλ θχζεο). 
 

       
      δ) ηηο κειέηεο απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο θαη ξππαζκέλσλ απνδεθηψλ 
    (π.ρ. επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ, εδάθνπο). 
 
      3. Ζ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
    αλαηίζεηαη: 

 
      α) Γηα κειέηεο πνπ απαηηνχλ ηάμεηο πηπρίσλ Α, Β θαη Γ ηεο  
    πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίαο 27 ζε Κειεηεηή ή Γξαθείν Κειεηψλ ή ζε 
    ζπκπξάμεηο Κειεηεηψλ ή Γξαθείσλ Κειεηψλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. 
 

      β) Γηα κειέηεο κε ηάμε ππρίνπ Γ ζε Γξαθεία Κειεηψλ, ηα νπνία 
    ζπγθξνηνχληαη απφ αηνκηθά πηπρία Κειεηεηψλ ηεο πξνηεηλφκελεο θαηεγνξίαο 

    27 εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ηνπιάρηζηνλ αλήθεη ζε επηζηήκνλα ηεο 
    εηδηθφηεηαο ηνπ κεραληθνχ κε ηάμε πηπρίνπ Β ή Γ θαη έλα ζε επηζηήκνλα 
    άιιεο εηδηθφηεηαο (θπζηθνχ ή ρεκηθνχ ή γεσιφγνπ, ή δαζνιφγνπ, ή 
    γεσπφλνπ, ή ηρζπνιφγνπ, ή πεξηβαιινληνιφγνπ, ή βηνιφγνπ, ή νηθνιφγνπ ή 
    άιιεο ζπλαθνχο επηζηεκνληθήο εηδηθφηεηαο) κε ηάμε πηπρίνπ Β ή Γ. 
 
      γ) Γηα κειέηεο πνπ απαηηνχλ ηάμε πηπρίνπ Δ ζε Γξαθεία Κειεηψλ ηα 

    νπνία ζπγθξνηνχληαη απφ αηνκηθά πηπρία Κειεηεηψλ ηεο πξνηεηλφκελεο 
    θαηεγνξίαο 27, εθ ησλ νπνίσλ, ηα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ αλήθνπλ ζε 
    επηζηήκνλεο ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ κεραληθνχ, (έλα εμ απηψλ ζε ηάμε 
    πηπρίνπ Γ θαη έλα ζε ηάμε πηπρίνπ Β ή Γ) θαη ην έλα (1) ζε επηζηήκνλα 
    άιιεο εηδηθφηεηαο (θπζηθνχ ή ρεκηθνχ ή γεσιφγνπ, ή δαζνιφγνπ, ή 
    γεσπφλνπ, ή ηρζπνιφγνπ, ή πεξηβαιινληνιφγνπ, ή βηνιφγνπ, ή νηθνιφγνπ ή 

    άιιεο ζπλαθνχο επηζηεκνληθήο εηδηθφηεηαο) κε ηάμε πηπρίνπ Β ή Γ. 
 
      4. Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε θχζε θαη ηα εηδηθφηεξα πξνβιήκαηα 
    Ξεξηβαιινληηθψλ Κειεηψλ νξηζκέλσλ έξγσλ ηεο παξαγξ. 2 ηνπ παξφληνο 
    άξζξνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ κε 
    αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο, ν εξγνδφηεο δεηεί θαηά ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο 
    ελδηαθέξνληνο ηελ ζχκπξαμε ησλ ζπλεξγαηψλ απηψλ ζηελ θαηάξηηζε ηεο 

    Κειέηεο. 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 

 
 

 
 
                                Αξζξν 2 
 

      1. Ρα φξηα ακνηβήο γηα θάζε ηάμε πηπρίνπ κειεηψλ ηεο θαηεγνξίαο 27 
    είλαη απηά ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ξ.Γ. 798/1978 (Α' 185) "πεξί θαζνξηζκνχ 
    νξίσλ πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο κειεηψλ θαηά ηάμε πηπρίνπ" 
    αλαπξνζαξκνδφκελα θαηά ην άξζξν 5 ηνπ ηδίνπ Ξ.Γ. 
 
      2. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ γηα ηηο κειέηεο ηεο θαηεγνξίαο 27 
    (Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο) ηα φζα ηζρχνπλ γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο 

    κειεηψλ, ζχκθσλα κε ην Λ. 716/1977 θαη ηα Ξ.Γ. πνπ εθδφζεθαλ ζε 
    εθηέιεζή ηνπ. 
 
 



 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

 
 
                                  
 
                                            Αξζξα 3 
 

      Ζ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ζηηο αλαζέζεηο ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ άξρεηαη 
    δχν (2) κήλεο απφ ηεο δεκνζηεχζεσο απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  
    Θπβεξλήζεσο. 
 
      Πηνλ πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο Γεκνζίσλ Δξγσλ αλαζέηνπκε ηε 

    δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 
 

                          Αζήλα, 15 Ηνπιίνπ 1998 
 
                        Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ 
 
                        ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΠΡΔΦΑΛΝΞΝΙΝΠ 
 
                         Ν ΞΝΟΓΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, 

                       ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ 
 
                          ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ ΙΑΙΗΥΡΖΠ 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ΑΠΟΦ οικ//1998 / Β-0 Υωποθέηηζη-πεπιβαλ.όποι βιομησ.-βιοηεσ.δπαζηηπιοηήηων  

  

   
   Γηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο θαη έγθξηζεο 
   πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα βηνκεραληθέο-βηνηερληθέο 
   δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
   1650/86 (Α160) ηεο ΘΑ 69269/5387/90 (Β678) θαη  
   ηεο ΘΑ 95209/94 (Β871). 
    
   ΑΦΗΔΟΥΚ.ΡΔΔ/Ρεχρ.1997-Γεπηέξα 30 Καξηίνπ 1998 

   ΔΓΘΘΙΗΝΠ Γ.Φ./Αξηζκ. πξση.: νηθ. 60570         
     
      ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  
      ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΔ.ΣΥ.ΓΔ.  

      ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ  
      ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΑΟΘ  

      TMHMA ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΥΛ  
      Ραρ. Γ/λζε: Ξαηεζίσλ 147  
      Ραρ. Θψδηθαο: 112 51  
      TELEFAX: 8652.493  
      Ξιεξνθνξίεο: Ξ. ΘΑΠΠΑΟΖΠ  
      Ρειέθσλν: 8652.493  
      Αζήλα 10-2-1998 

     
     
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

      Γηα ηελ εληαία εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ  
    πξνέγθξηζε  ρσξνζέηεζεο θαη ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κεηά ηε 
    ζηαδηαθή  κεηαβίβαζε ησλ  ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθέο θαη 
    λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο,  ζπλνςίδνληαο  ηελ εκπεηξία ησλ θεληξηθψλ 
    ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο,  Σσξνηαμίαο  θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ 
    ζηα ζέκαηα απηά, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:  

 
      I. Ξεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ηήξεζε δηαδηθαζίαο  
    πξνέγθξηζεο  ρσξνζέηεζεο:  
 
      1. Βηνκεραληθέο - βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ θαηαηαγεί  
    ζηελ A  θαηεγνξία θαη εκπίπηνπλ ζηελ B θαηεγνξία (KYA 69269/90, άξζξν 
    8, παξ.  3,  ηειεπηαίν εδάθην).  

 
      2. Βηνκεραληθέο - βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε  

    εγθεθξηκέλεο  BI.ΞΔ., BI.ΞΑ., BIO.ΞΑ., NA.BI.ΞΔ. θαη ζε άιιεο πεξηνρέο, 
    φπνπ απφ ηελ  θείκελε  λνκνζεζία επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηέηνησλ 
    δξαζηεξηνηήησλ (λ.  1650/1986, άξζξν  4, παξ. 6, ηειεπηαίν εδάθην).  
 
      Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο,  

    Σσξνηαμίαο θαη  Γεκνζίσλ Δξγσλ ή ηεο Ξεξηθέξεηαο πνπ είλαη αξκφδηα γηα 
    ηελ ηήξεζε ηεο  δηαδηθαζίαο πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο νθείιεη λα ρνξεγεί 
    ζρεηηθή  βεβαίσζε, εθφζνλ  ηεο δεηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επελδπηή.  
 
      3. Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ  ρψξνπ 
    ηεο  δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ζπζηήκαηα πεξηνξηζκνχ αέξηαο ξχπαλζεο (π.ρ.  

    θπθιψλεο,  ζαθφθηιηξα, ειεθηξφθηιηξα, πιπληξίδεο θιπ.) ζπζηήκαηα 
    επεμεξγαζίαο  πγξψλ  απνβιήησλ θιπ.  
 
      4.α. Δπέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο ή ηξνπνπνίεζε ησλ κεραλνινγηθψλ  



    εγθαηαζηάζεσλ,  εθφζνλ απφ απηέο δελ απμάλεηαη ε δπλακηθφηεηα 

    παξαγσγήο, θαζψο θαη ε  εθπνκπή  απνβιήησλ.  
 
      β. Δπέθηαζε ή δεκηνπξγία λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ζα  
    ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ ή πξντφλησλ (εμαηξνπκέλσλ 
    ησλ  εγθαηαζηάζεσλ  απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη LPG) 

    γξαθείσλ, ρψξσλ  εζηηάζεσο  θαη ρψξσλ πγηεηλήο, ζηεγάζηξσλ γηα ηε 
    ζηάζκεπζε νρεκάησλ.  
 
      γ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ απαηηείηαη νχηε  
    έγθξηζε  πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, δηφηη δελ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ  
    ζπλεπάγνληαη  ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ.  

 
      5. Ρα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ, εθφζνλ νη πξναλαθεξφκελεο  δξαζηεξηφηεηεο 
    βξίζθνληαη  κέζα ζε πξνζηαηεπφκελεο ή πξνζηαηεπηέεο ή επαίζζεηεο 
    νηθνινγηθά  πεξηνρέο ζχκθσλα  κε ηελ ειιεληθή ή θνηλνηηθή λνκνζεζία ή 
    ζρεηηθέο δηεζλείο ζπκβάζεηο  (π.ρ.   Ramsar, Natura 2000).  

 
      II. Ξξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο πθηζηακέλσλ βηνκεραληθψλ - βηνηερληθψλ  

    δξαζηεξηνηήησλ  AI θαη AII θαηεγνξίαο.  
 
      Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο - βηνηερληθέο  
    δξαζηεξηφηεηεο ηεο  AI θαη AII θαηεγνξίαο πξνβαίλνπλ ζε επέθηαζε, 
    εθζπγρξνληζκφ,  ηξνπνπνίεζε ησλ  κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή 
    κεραλνινγηθή αλαζπγθξφηεζε,  απαηηείηαη εθπφλεζε  κειέηεο πξνέγθξηζεο 
    ρσξνζέηεζεο ή θαη Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ  Δπηπηψζεσλ, εθφζνλ  

    επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο  ηνπο 
    ζην  πεξηβάιινλ (KYA 69269/90 άξζξν 8 παξ. 1).  
 
      H πηζηνπνίεζε γηα ην γεγνλφο απηφ γίλεηαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε  
    αξκφδηα γηα ηελ  έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ππεξεζία (θεληξηθή 
    ππεξεζία,  πεξηθεξεηαθή ή  λνκαξρηαθή).  

 
      Γηα ην ζθνπφ απηφ ππνβάιιεηαη ηερληθή πεξηγξαθή πνπ πεξηιακβάλεη:  
 
      - Νλνκαζία θαη είδνο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  
 
      - Γεσγξαθηθή ζέζε θαη έθηαζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ.  
    πεξηγξαθή ηεο  πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε γεσγξαθηθή 

    ζέζε πνπ  πξφθεηηαη λα  πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα).  
 
      - Νλνκα θαη δηεχζπλζε αξκνδίνπ.  
 
      - Πχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ (π.ρ. κέγεζνο, είδε θαη πνζφηεηεο  
    πξψησλ πιψλ,  είδε θαη πνζφηεηεο παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ζχληνκε 
    πεξηγξαθή ηεο  παξαγσγηθήο  δηαδηθαζίαο κε αληίζηνηρε παξάζεζε 

    ζπλνπηηθνχ δηαγξάκκαηνο ξνήο,  φπνπ ζα  εκθαίλνληαη ηα πξνηεηλφκελα 
    κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ  επηπηψζεσλ ζην  πεξηβάιινλ).  

 
      - Δληνπηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ.  
 
      - Ξεξηγξαθή ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε, κείσζε ή απνθαηάζηαζε ησλ  

    αξλεηηθψλ  επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ.  
 
      - Δμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ππφδεημε θχξησλ ιφγσλ επηινγήο ηεο  
    πξνηεηλφκελεο ιχζεο.  
 
      - Ρεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε φισλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ Θεθαιαίνπ II ηνπ  
    πίλαθα 3 ηνπ  άξζξνπ 8 ηεο KYA 69269/5387/1990.  

 
      O θάθεινο δηαβηβάδεηαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ πινπνίεζε θαη  
    ιεηηνπξγία ηεο  εγθαηάζηαζεο θνξέα ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε πεξεζία  
    Ξεξηβάιινληνο (ηνπ  πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 



    Δξγσλ, ηεο  Ξεξηθέξεηαο ή ηεο  Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο) κε ην εξψηεκα 

    αλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε  εγθαηάζηαζε  επέξρνληαη νπζηαζηηθέο 
    δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηεο  ζην πεξηβάιινλ  θαη σο εθ 
    ηνχηνπ αλ απαηηείηαη  ε εθπφλεζε θαθέινπ Ξξνέγθξηζεο  Σσξνζέηεζεο θαη  
    Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Ρειηθά, ε αξκφδηα πεξεζία ζα  
    απνθαίλεηαη  επί ηνπ ζέκαηνο κε ζρεηηθφ έγγξαθφ ηεο.  

 
      O ΞΝΟΓΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ KAI ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ 
 
      K. ΙΑΙΗΥΡΖΠ 
  

 

 

 



 
ΤΑ 341//2002 / Β-712 Κέηπα και όποι για ηιρ λιμενικέρ εγκαηαζηάζειρ παπαλαβήρ αποβλήηων πος παπάγονηαι ζηα πλοία  

  

   
 
 
Αξηζ. 3418/07/2002 (ΦΔΘ Β΄ 712/11-6-2202) 
Κέηξα θαη φξνη γηα ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο απνβιήησλ πνπ  
παξάγνληαη ζηα πινία θαη θαηαινίπσλ θνξηίνπ. 
 
                                      ΝΗ ΞΝΟΓΝΗ 

                         ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ - ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, 
                           ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ 
                         ΑΛΑΞΡΜΖΠ - ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ, ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ ΘΑΗ 
                           ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΔΟΓΥΛ - ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΛΑΡΗΙΗΑΠ  
Δρνληαο ππφςε: 
 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Λ. 2077/1992 "Θχξσζε Ππλζήθεο  
γηα ηελ Δπξ. Δλσζε" (Α' 136) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 (παξ. 1δ θαη  
2) ηνπ Λ. 1338/1983 "Δθαξκνγή ηνπ Θνηλνηηθνχ Γηθαίνπ" (Α' 34) φπσο  
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ Λ. 1440/1984 "Ππκκεηνρήηεο Διιάδαο ζην  
θεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξ. Ρξάπεδαο  
Δπελδχζεσλ θ.ιπ." (Α' 70) θαη ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 1892/1990 (Α' 101). 
 

2. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23 (παξ. 1) θαη 24 ηνπ Λ. 1558/1985  
"Θπβέξλεζε θαη Θπβεξλεηηθά φξγαλα" (Α' 137). 
 
3. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 4, 5 θαη 9 ηνπ Λ. 743/1977 (Α' 319) φπσο  
θσδηθνπνηήζεθε κε ην ΞΓ 55/98 "Ξξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο"  
(Α' 58). 
 

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1269/1982 "Θχξσζε ηεο ΓΠ MARΟΝL 73/78 - πξφιεςε  
ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ πινία 1973 θαη ηνπ Ξξσηνθφιινπ 1978" (Α'  

89). 
 
5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 1650/1986 "Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ  
πεξηβάιινληνο" (Α' 160). 

 
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2218/1994 "Ίδξπζε λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο,  
ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε θαη ηελ  
πεξηθέξεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α' 90) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην Λ.  
2240/1994 "Ππκπιήξσζε δηαηάμεσλ γηα ηε Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θ.α" (Α'  
153). 
 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηεο 69269/5387/1990 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο  
"Θαηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο πεξηερφκελν κειέηεο  
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΚΞΔ), θαζνξηζκφο πεξηερνκέλνπ εηδηθψλ  
πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ (ΔΚΞ) θαη ινηπέο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην Λ.  
1650/86" (Β' 678). 

 
8. Ρελ 69728/824/1996 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε "Κέηξα θαη φξνη γηα ηε  

δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ" (Β' 358). 
 
9. Ρελ Νηθ. 98012/2001/1996 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε "Θαζνξηζκφο κέηξσλ  
θαη φξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ" (Β' 40). 
 
10. Ρελ 113944/1997 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε "Δζληθφο ζρεδηαζκφο  

δηαρείξηζεο απνβιήησλ" (Β' 1016) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ  
14312/1302/2000 θνηλή πνπξγηθή απφθαζε "Ππκπιήξσζε θαη εμεηδίθεπζε ηεο  
113944/1997 ΘΑ .........." (Β' 723). 
 
11. Ρελ 114218/1997 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε "Θαηάξηηζε πιαηζίνπ ηερληθψλ  
πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ" (Β' 
1016). 



 

12. Ρελ Νηθ. 19396/1546/1997 Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε "Κέηξα θαη φξνη γηα  
ηε δηαρείξηζε ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ" (Β' 604). 
 
13. Ρελ νδεγία 2000/59/ΔΘηνπ EπξσπqτKνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ  
ηεο 27εο Λνεκβξίνπ 2000 ζρεηηθά κε ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο  

απνβιήησλ πινίνπ θαη θαηαινίπσλ θνξηίνπ πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε  
Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ CL 332 ηεο 28.12.2000. 
 
14. Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Λ. 2738/99  
"Ππιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε κνληκνπνηήζεηο  
ζπκβαζηνχρσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο" φπσο απηέο  

ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο φκνηεο ηεο παξ.11 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ. 2839/2000  
"Οπζκίζεηο ζεκάησλ ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη  
Απνθέληξσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο" (Α' 196). 
 
15. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 Α ηνπ Λ. 1558/1985 (Α' 137) "Θπβέξλεζε  

θαη Θπβεξλεηηθά φξγαλα" (Α' 137) φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 27  
ηνπ Λ. 2081/1992 (Α' 154) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 (παξ. 2α)  

ηνπ Λ. 2469/1997 (Α' 38). 
 
16. Ρν Ξ.Γ. 27/96 "Ππγρψλεπζε ησλ πνπξγείσλ Ρνπξηζκνχ, Βηνκεραλίαο,  
Δλέξγεηαο θαη Ρερλνινγίαο θαη Δκπνξίνπ ζην πνπξγείν Aλάπηπμεο". 
 
17. Ρελ 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηνπ  
πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ "Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ ζηνπο  

θππνπξγνχο" (Β' 1485). 
 
18. Ρελ ΓΗΓΘ/Φ.1/2/22875/30.10.2001 Θνηλή Απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη  
ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκ. Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο "Αλάζεζε  
αξκνδηνηήησλ ζηνπο θππνπξγνχο Δζσηεξηθψλ, Γεκ. Γηνίθεζεο θαη  
Απνθέληξσζεο" (Β' 1480). 

 
19. Ρελ 6/31.10.2001 Θνηλή Απφθαζε ηνπ Ξξσζππνπξγνχ θαη ηεο πνπξγνχ  
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκ. Δξγσλ "Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο  
θππνπξγνχο Ξεξηβάιινληνο Σσξνηαμίαο θαη Γεκ. Δξγσλ" (Β' 1484). 
 
20. Ρν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε  
ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: 
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                                     ʼ ξζξν 1 
                                     Πθνπφο 
 
Κε ηελ παξνχζα απφθαζε απνζθνπείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία  
2000/59/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Λνεκβξίνπ 2000 ησλ Δπξσπατθψλ  

Θνηλνηήησλ "ζρεηηθά κε ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο απνβιήησλ  
πνπ παξάγνληαη ζηα πινία θαη θαηαινίπσλ θνξηίνπ πνπ έρεη δεκνζηεπζεί  
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξ. Θνηλνηήησλ (L 332/81/28.12.2000)" ψζηε  
λα πεξηνξηζζεί ε απφξξηςε ζηε ζάιαζζα θαη ηδίσο ε παξάλνκε απφξξηςε  
απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα πινία θαη θαηαιoίπσλ θνξηίνπ απφ πινία πνπ  
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ιηκέλεο ηεο Θνηλφηεηαο, κε ηε βειηίσζε ηεο δηάζεζεο  
θαη ηεο ρξήζεο ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ παξαιαβήο απνβιήησλ πνπ  

παξάγνληαη ζηα πινία θαη θαηαινίπσλ θνξηίνπ, ψζηε λα εληζρπζεί ε  
πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 
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                                    ʼ ξζξν 2 
                                     Νξηζκνί 
 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο απφθαζεο απηήο λννχληαη σο: 
 
(α) "πινίν": ην ζθάθνο θάζε ηχπνπ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ζαιάζζην  

πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πδξνπηέξπγσλ, ησλ αεξνιηζζαηλφλησλ  
ζθαθψλ, ησλ θαηαδπνκέλσλ θαη ησλ πισηψλ λαππεγεκάησλ, 
 
 "(β) "ζχκβαζε MARPOL 73/1978": ε δηεζλήο ζχκβαζε γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο  
ηεο ζάιαζζαο απφ πινία, 1973, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ζρεηηθφ πξνο απηή  

πξσηφθνιιν ηνπ έηνπο 1978, ζηελ ελεκεξσκέλε έθδνζε". 
 

*** Ρν εδάθην β΄αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 10 ΞΓ 3/2005, 
    ΦΔΘ Α 2/5.1.2005. (ΝΓΖΓ 2002/84/ΔΘ) 
 
(γ) "απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηα πινία": φια ηα απφβιεηα,  
ζπκπεξηιακβαλoκέλσλ ησλ ιπκάησλ, θαη θαηάινηπα πιελ ησλ θαηαινίπσλ  
θνξηίνπ, ηα νπνία παξάγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ελφο πινίνπ θαη  
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Ξαξαξηεκάησλ Η, IV θαη V ηεο ζχκβαζεο  

ΚΑRΟΝL 73/78, θαζψο θαη ηα ζπλδεφκελα κε ην θνξηίν απνξξίκκαηα, φπσο  
νξίδνληαη ζηηο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο V ηεο ζχκβαζεο  
ΚΑRΟΝL 73/78, 
 
(δ) "θαηάινηπα θνξηίνπ": ηα ππνιείκκαηα νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ηνπ θνξηίνπ,  
πνπ παξακέλνπλ επί ηνπ πινίνπ ζηνπο ρψξνπο ή ζηηο δεμακελέο θνξηίνπ κεηά  

ηελ πεξάησζε ησλ δηαδηθαζηψλ εθθφξησζεο θαη ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξρεηιίζεσλ θαη ησλ δηαξξνψλ θαηά ηε  
θφξησζε/εθθφξησζε, 
 
(ε) "ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο": θάζε ζηαζεξή, πισηή ή θηλεηή  
εγθαηάζηαζε πνπ είλαη ηθαλή λα δέρεηαη απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηα πινία  
ή θαηάινηπα θνξηίνπ, 

 
(ζη) "αιηεπηηθφ ζθάθνο": θάζε πινίν πνπ είλαη εμνπιηζκέλν ή  
ρξεζηκνπνηείηαη εκπνξηθά γηα ηελ αιίεπζε Ταξηψλ ή άιισλ έκβησλ ελάιησλ  
πφξσλ, 
 
(δ) "ζθάθνο αλαςπρήο": θάζε ηχπνο πινίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα  
αζιεηηθνχο ή ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο, αλεμάξηεηα απφ ην κέζν πξφσζήο ηνπ, 

 
(ε) "ιηκέλαο": ζέζε ή γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ  

βειηησηηθά έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο ψζηε λα επηηξέπεη, θπξίσο, ηελ ππνδνρή  
πινίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη ησλ ζθαθψλ  
αλαςπρήο. 
 

(ζ) "θνξέαο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ": νπνηνζδήπνηε θνξέαο δηαρεηξίδεηαη ηνπο  
ιηκέλεο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηνπ (π.ρ. Νξγαληζκνί Ιηκέλσλ Α.Δ,  
Ιηκεληθά Ρακεία, 
Λνκαξρηαθά Ιηκεληθά Ρακεία, Γεκνηηθά Ιηκεληθά Ρακεία, Ν.Ρ.Α, Διιεληθά  
Ρνπξηζηηθά Αθίλεηα Α.Δ, Ηδησηηθέο Δπηρεηξήζεηο). Πηνλ φξν απηφ  
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ  
ηδησηηθέο παξάθηηεο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηαπιένπλ πινία ζηα νπνία  

εθαξκφδεηαη ε απφθαζε απηή. 
 
Νη κηθξνί ιηκέλεο (π.ρ. αιηεπηηθά θαηαθχγηα, αγθπξνβφιηα - θαηαθχγηα  
ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ θάζε κνξθήο θ.ιπ.) πνπ δελ δηαζέηνπλ θνξέα  



δηαρείξηζεο ιηκέλα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο απφθαζεο απηήο, ππάγνληαη ζηνλ  

πιεζηέζηεξν θνξέα δηαρείξηζεο ιηκέλα ηεο πεξηνρήο ησλ πνπ είλαη  
απαξαίηεηα Ν.Ρ.Α ή Γεκνηηθφ Ιηκεληθφ Ρακείν ή Νξγαληζκφο Ιηκέλα ή  
Αλψλπκνο Δηαηξεία. 
 
Ρα "απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηα πινία" θαη ηα "θαηάινηπα θνξηίνπ", φπσο  

νξίδνληαη ζηα εδάθηα (γ) θαη (δ), ζεσξνχληαη θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ σο  
απφβιεηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 εδάθην (α) ηεο νδεγίαο 75/442/ΔΝΘ  
ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 15εο Ηνπιίνπ 1975 πεξί απνβιήησλ.  
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                                     ʼ ξζξν 3 
                                 Ξεδίν εθαξκνγήο 
 

Ζ απφθαζε απηή εθαξκφδεηαη: 
 
(α) ζε φια ηα πινία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη ησλ  
ζθαθψλ αλαςπρήο, αλεμαξηήησο ηεο ζεκαίαο πνπ θέξνπλ, ηα νπνία θαηαπιένπλ  
ή ιεηηνπξγνχλ ζε ειιεληθφ ιηκέλα, πιελ ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ ή βνεζεηηθψλ  
ζθαθψλ ή άιισλ πινίσλ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο ή πνπ ηα εθκεηαιιεχεηαη ην  
θξάηνο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο ην παξφλ απνθιεηζηηθά γηα θπβεξλεηηθή  

κε εκπνξηθή ππεξεζία, θαη 
 
(β) ζε φινπο ηνπο ειιεληθνχο ιηκέλεο, ζηνπο νπνίνπο ζπλήζσο θαηαπιένπλ  
πινία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εδαθίνπ (α). 
 
Ρα πινία, ηνπ εδαθίνπ (α) ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηα νπνία εμαηξνχληαη απφ ην  

πεδίν εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο απηήο παξαδίδνπλ ηα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη  
ζηα πινία απηά θαη ηα θαηάινηπα θνξηίνπ θαηά ηξφπν ζχκθσλν κε ηελ  
απφθαζε απηή, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη ινγηθφ θαη εθηθηφ.  
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                                     ʼ ξζξν 4 
                        Ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο 
 
1. Νη θνξείο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ εμαζθαιίδνπλ ηε δηάζεζε ιηκεληθψλ  

εγθαηαζηάζεσλ παξαιαβήο, θαηαιιήισλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πινίσλ  
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο ηνλ ιηκέλα, ρσξίο λα γίλνληαη αηηία  

αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ησλ πινίσλ. 
 
2. Ξξνο επίηεπμε ηεο θαηαιιειφηεηαο, νη εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο πξέπεη  
λα είλαη ηθαλέο λα δερζνχλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ  

απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα πινία θαη θαηαινίπσλ θνξηίνπ πνπ  
πξνέξρνληαη απφ πινία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο ηνλ ιηκέλα,  
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ιηκέλα, ην  
κέγεζνο θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ιηκέλα, ηνπο ηχπνπο ησλ πινίσλ πνπ  
θαηαπιένπλ ζε απηφλ θαη ηηο εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9. 
 
3. Κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο  

Λαπηηιηαθνχ Νξγαληζκνχ (ΗΚΝ), γλσζηνπνηνχληαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία  
Ιηκέλσλ θαη Ιηκεληθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο,  
ηπρφλ θαηαγγειιίεο αλεπάξθεηαο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ παξαιαβήο.  
 



 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 

                                     ʼ ξζξν 5 
                    Πρέδηα παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
 
1. Γηα ηελ παξαιαβή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ ηηο σο άλσ  
ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαηαξηίδεηαη θαη εθαξκφδεηαη θαηάιιειν ζρέδην,  
κε γλψκνλα ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 4, 6, 7, 10 θαη 12. Πην παξαπάλσ  

ζρέδην παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ ην νπνίν νλνκάδεηαη, ζην  
εμήο, ράξηλ ζπληνκίαο, "ζρέδην", ζα πεξηγξάθνληαη ππνρξεσηηθψο φιεο νη  
θάζεηο παξαιαβήο κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, πηζαλήο επεμεξγαζίαο  
θαη νξηζηηθήο λφκηκεο δηάζεζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζηα ιηκάληα, κε  
ηελ ηήξεζε, θπζηθά, ηεο ζρεηηθήο ηεισλεηαθήο δηαδηθαζίαο, φπσο απηή  

νξίδεηαη απφ ηηο ηεισλεηαθέο δηαηάμεηο (Ξαξάξηεκα Η). 
 

2. Ρα ζρέδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, θαηαξηίδνληαη θαη  
ππνβάιινληαη εληφο ηεηξακήλνπ, απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο παξνχζαο  
Απφθαζεο, κε επζχλε ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ιηκέλσλ ζε επίπεδν  
δηαρείξηζεο απνβιήησλ πινίσλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ιηκέλεο, ππφ ηελ  
επνπηεία θαη ην ζπληνληζκφ ηεο νηθείαο Ξεξηθέξεηαο ε νπνία γηα ηνλ ζθνπφ  
απηφ ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α'  
θαη Β΄ Βαζκνχ θαη πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε επί κέξνπο ιηκέλα πνηεο  

εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο είλαη απαξαίηεηεο θαη πνηεο είλαη δηαζέζηκεο. 
 
3. Ζ θάζε Ξεξηθέξεηα ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Λνκαξρηαθή  
Απηνδηνίθεζε εγθξίλεη ην ζρέδην παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ,  
κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιηκέλσλ θαη Ιηκεληθήο  
Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο, γηα ηελ πεξηνρή  

αξκνδηφηεηάοηεο. Δπηπιένλ ε θάζε Ξεξηθέξεηα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή  
ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ, επαλεθηηκά ηελ απφδνζή ηνπ ηνπιάρηζηνλ αλά ηξηεηία  
θαη θάζε θνξά κεηά απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα. 
 
4. Ρα ζρέδηα παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ ησλ ιηκέλσλ απνηεινχλ  
αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ησλ. 
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                                     ʼ ξζξν 6 
                                   Θνηλνπνίεζε 
 

1. Νη πινίαξρνη ησλ πινίσλ, πιελ ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη ησλ ζθαθψλ  
αλαςπρήο κε άδεηα κεηαθνξάο 12 επηβαηψλ ην πνιχ, νη νπνίνη πξφθεηηαη λα  
θαηαπιεχζνπλ ζε ειιεληθφ ιηκέλα, ζπκπιεξψλνπλ επηκειψο ην έληππν ηνπ  
Ξαξαξηήκαηνο IΗ θαη θνηλνπνηνχλ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ ζηνλ  

θνξέα δηαρείξηζεο ιηκέλα πνπ ζα θαηαπιεχζεη ην πινίν, ηνλ θνξέα  
εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ παξαιαβήο, εάλ δελ είλαη ν  
ίδηνο κε ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο ιηκέλα θαη ηελ αξκνδία Ιηκεληθή Αξρή: 
 
(α) ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ άθημε, εάλ είλαη γλσζηφο ν ιηκέλαο  
θαηάπινπ, ή 
 

(β) κφιηο γίλεη γλσζηφο ν ιηκέλαο θαηάπινπ, εάλ ε πιεξνθνξία απηή είλαη  
δηαζέζηκε ζε ιηγφηεξεο απφ 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ άθημε, ή (γ) ην αξγφηεξν  
θαηά ηελ αλαρψξεζε απφ ηνλ πξνεγνχκελν ιηκέλα, εάλ ε δηάξθεηα ηνπ  
ηαμηδηνχ είλαη κηθξφηεξε απφ 24 ψξεο. 



 

2. Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θπιάζζνληαη ζην πινίν  
ηνπιάρηζηνλ έσο ηνλ επφκελν ιηκέλα θαηάπινπ θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ  
αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
                                     ʼ ξζξν 7 
                   Ξαξάδνζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα πινία 
 
1. Νη πινίαξρνη ησλ πινίσλ πνπ θαηαπιένπλ ζε ειιεληθφ ιηκέλα, πξηλ  
απνπιεχζνπλ απφ ην ιηκέλα, παξαδίδνπλ φια ηα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηα  
πινία ζε ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο. 

 
2. Αλεμάξηεηα απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, έλα πινίν κπνξεί λα  

απνπιεχζεη γηα ηνλ επφκελν ιηκέλα θαηάπινπ ρσξίο λα έρεη παξαδψζεη ηα  
παξαπάλσ απφβιεηά, εάλ, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζηελ αξκφδηα  
Ιηκεληθή Αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 θαη ην Ξαξάξηεκα IΗ, πξνθχπηεη φηη  
ην πινίν δηαζέηεη επαξθή ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο φισλ ησλ απνβιήησλ πνπ  
παξάγνληαη ζ' απηφ πνπ έρνπλ ζπζζσξεπζεί θαη ζα ζπζζσξεπζνχλ θαηά ην  
πξνγξακκαηηζκέλν ηαμίδη ηνπ έσο ηνλ ιηκέλα παξάδνζεο. 
 

Δάλ ζηνλ πξνβιεπφκελν ιηκέλα παξάδνζεο δελ δηαηίζεληαη θαηάιιειεο  
εγθαηαζηάζεηο, ή εάλ ν ιηκέλαο απηφο δελ είλαη γλσζηφο, θαη σο εθ ηνχηνπ  
ππάξρεη θίλδπλνο ηα παξαπάλσ απφβιεηα λα απνξξηθζνχλ ζηε ζάιαζζα,  
ιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Ιηκεληθή Αξρή φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ  
πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο απαηηψληαο, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, απφ ην  
πινίν λα ηα παξαδψζεη πξηλ απνπιεχζεη απφ ηνλ ιηκέλα. 

 
3. Ζ παξάγξαθνο 2 εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε απζηεξφηεξσλ απαηηήζεσλ  
παξάδνζεο γηα πινία, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζηεί ζχκθσλα κε ην δηεζλέο  
δίθαην. 
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                                     ʼ ξζξν 8 
                    Ρέιε γηα ηα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηα πινία 
 

1. Νη θνξείο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ κεξηκλνχλ ψζηε ην θφζηνο ησλ ιηκεληθψλ  
εγθαηαζηάζεσλ παξαιαβήο απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα πινία,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο ηειηθήο δηάζεζεο ησλ  
απνβιήησλ, λα θαιχπηεηαη κε ηελ είζπξαμε ηέινπο απφ ηα πινία. Ρν ηέινο  
απηφ γηα θάζε ιηκέλα εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ιηκέλσλ θαη  
Ιηκεληθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο. 

 
2. Ρα ζπζηήκαηα θάιπΤεο η.νπ θφζηνπο ρξήζεο ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ  
παξαιαβήο πξέπεη λα κελ παξέρνπλ θίλεηξν ζηα πινία λα απνξξίmνπλ ηα  
παξαπάλσ απφβιεηα ζηε ζάιαζζα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθαξκφδνληαη νη  
αθφινπζεο αξρέο ζηα πινία, πιελ ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη ησλ ζθαθψλ  
αλαςπρήο κε άδεηα κεηαθνξάο 12 επηβαηψλ ην πνιχ: 
 

(α) φια ηα πινία πνπ θαηαπιένπλ ζε ειιεληθφ ιηκέλα ζπλεηζθέξνπλ  
ζεκαληηθά ζην θφζηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, αλεμαξηήησο ηνπ  
εάλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ή φρη Πηηο ζρεηηθέο ξπζκίζεηο είλαη  
δπλαηφλ λα ζπγθαηαιέγεηαη ε ελζσκάησζε ηνπ ηέινπο ζηα ιηκεληθά ηέιε ή ε  



επηβνιή ηδηαίηεξνπ ζηαζεξνχ ηέινπο ησλ παξαπάλσ απνβιήησλ. Ρα ηέιε  

κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζπλάξηεζε, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ  
θαηεγνξία, ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ,  
 
(β) ην κέξνο ηνπ θφζηνπο πνπ δελ θαιχπηεηαη, ελδερνκέλσο, απφ ην ηέινο  
πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (α), θαιχπηεηαη κε βάζε ηνπο ηχπνπο θαη ηηο  

πνζφηεηεο πνπ παξαδίδνληαη πξαγκαηηθά, ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα  
πινία, 
 
(γ) επηηξέπεηαη ,ε κείσζε ησλ ηειψλ, εάλ ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ηνπ  
πινίνπ, ν ζρεδηαζκφο, ν εμνπιηζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ηέηνηα  
ψζηε ν πινίαξρνο λα κπνξεί λα απνδείμεη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο  

δηαρείξηζεο ιηκέλσλ φηη ην πινίν παξάγεη κεησκέλεο πνζφηεηεο απνβιήησλ. 
 
3. Ρα αιηεπηηθά ζθάθε θαη ηα ζθάθε αλαςπρήο κε άδεηα κεηαθνξάο 12  
επηβαηψλ ην πνιχ ππνρξενχληαη ζηελ παξάδνζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη  
ζηα πινία απηά θαη ζηελ θαηαβνιή αλαιφγνπ ηέινπο. 

 
4. Ρα επηβαιιφκελα ηέιε ζα πξέπεη λα είλαη δίθαηα, λα θαζνξίδνληαη κε  

δηαθάλεηα, λα κελ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο, θαη λα αληηζηνηρνχλ ζην θφζηνο  
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη θαη, θαηά πεξίπησζε,  
ρξεζηκνπνηνχληαη. Ρν χςνο ησλ ηειψλ θαη ε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπο ζα  
πξέπεη λα δηεπθξηλίδνληαη ζηνπο ρξήζηεο ησλ ιηκέλσλ, απφ ηνπο θνξείο  
δηαρείξηζεο, φηαλ δεηνχληαη. 
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                                     ʼ ξζξν 9 
                                   Δμαηξέζεηο 
 
1. Νηαλ πινία εθηεινχλ πξνγξακκαηηζκέλα δξνκνιφγηα κε ζπρλνχο θαη  
ηαθηηθνχο ειιηκεληζκνχ ο θαη εθφζνλ ππάξρνπλ επαξθείο απνδείμεηο γηα ηελ  
χπαξμε δηαθαλνληζκνχ πνπ εγγπάηαη ηελ παξάδνζε ησλ απνβιήησλ πνπ  
παξάγνληαη ζηα πινία θαη ηελ θαηαβνιή ηειψλ ζε ιηκέλα πνπ βξίζθεηαη επί  
ηεο δηαδξνκήο ηνπο, νη θνξείο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε  

ηεο ηεξαξρηθά αξραηφηεξεο Ιηκεληθήο Αξρήο ζε ιηκέλα δηθαηνδνζίαο ηεο  
νπνίαο θαηαπιένπλ ηα πινία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ απηψλ,  
κπνξνχλ λα ηα απαιιάζζνπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην άξζξν  
6, ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 1 θαη ην άξζξν 8. 
 
2. Νη θνξείο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ ελεκεξψλνπλ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία  
Ιηκέλσλ θαη Ιηκεληθήο Ξνιηηηθήο ηνπ πνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο  

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θαη' έηνο γηα ηηο εμαηξέζεηο πνπ παξαρσξνχληαη  
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, πξνθεηκέλνπ ελεκεξσζνχλ ζηελ ζπλέρεηα νη  

αξκφδηεο πεξεζίεο ηεο Δ. Δπηηξνπήο. 
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                                     ʼ ξζξν 10 
                         Ξαξάδνζε ησλ θαηαινίπσλ θνξηίνπ 
 

Νη πινίαξρνη ησλ πινίσλ πνπ θαηαπιένπλ ζε ειιεληθνχο ιηκέλεο  
εμαζθαιίδνπλ ηελ παξάδνζε ησλ θαηαινίπσλ θνξηίνπ ζε ιηκεληθέο  
εθαηαζηάζεηο παξαιαβήο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε ΚΑRΟΝL 73/78  
(Λ. 1269/82 (Α' 89) φπσο ηζρχεη). Νηνδήπνηε ηέινο γηα ηελ παξάδνζε  



θαηαινίπσλ θνξηίνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ηεο εγθαηάζηαζεο  

παξαιαβήο. 
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                                     ʼ ξζξν 11 
                                    
                                   Δπηζεσξήζεηο 

 
1. Ρα θιηκάθηα επηζεψξεζεο πινίσλ ησλ Ιηκεληθψλ Αξρψλ κεξηκλνχλ ψζηε φια  
ηα πινία λα κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζε επηζεψξεζε γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο  
ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα άξζξα 7 θαη 10, ε δε ζπρλφηεηα ησλ επηζεσξήζεσλ  
απηψλ λα είλαη επαξθήο. 

 
 

2. Γηα επηζεσξήζεηο πνπ αθνξνχλ πινία πιελ ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ θαη ησλ  
ζθαθψλ αλαςπρήο κε άδεηα κεηαθνξάο 12 επηβαηψλ ην πνιχ: 
 
(α) θαηά ηελ επηινγή πινίσλ πξνο επηζεψξεζε, δίδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή: 
 
 
.ζηα πινία πνπ δελ ζπκκνξθνχληαη πξνο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ θνηλνπνίεζε  

απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 6, 
 
.ζηα πινία γηα ηα νπνία, απφ ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνπλ νη  
πινίαξρνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, δηαπηζηψζεθαλ ελδείμεηο φηη απηά δελ  
ζχκκνξθνχληαη κε ηελ Απφθαζε απηή, 
 

(β) ε επηζεψξεζε απηή κπνξεί λα δηελεξγείηαη ζην πιαίζην ηεο νδεγίαο  
95/21/ΔΘ (ΞΓ 88/97 (Α' 90)) φηαλ απηή εθαξκφδεηαη, αλεμαξηήησο ηνπ  
πιαηζίνπ ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ζα εθαξκφδεηαη ε απαίηεζε, πνπ νξίδεηαη  
ζηελ αλσηέξσ νδεγία, γηα ηελ επηζεψξεζε ηνπ 25% ησλ πινίσλ, 
 
(γ) εάλ ε Ιηκεληθή Αξρή δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηα απνηειέζκαηα  
απηήο ηεο επηζεψξεζεο, κεξηκλά ψζηε ην πινίν λα κελ απνπιεχζεη κέρξηο  

φηνπ ηα απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ζην πινίν θαη ηα θαηάινηπα θνξηίνπ  
παξαδνζνχλ ζε εγθαηαζηάζεηο παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 10  
αληίζηνηρα, 
 
(δ) φηαλ ππάξρνπλ ζαθείο απνδείμεηο φηη έλα πινίν απέπιεπζε ρσξίο λα  
έρνπλ ηεξεζεί νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ή ηνπ άξζξνπ 1 Ν, ελεκεξψλεηαη  
ζρεηηθά ε αξκφδηα αξρή ηνπ επφκελνπ ιηκέλα θαηάπινπ θαη, κε ηελ  

επηθχιαμε ηεο επηβνιήο ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη, δελ επηηξέπεηαη ν  
απφπινπο ηνπ πινίνπ απηνχ απφ ηνλ ιηκέλα θαηάπινπ, κέρξηο φηνπ  

δηελεξγεζεί ιεπηνκεξέζηεξε αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πινίνπ πξνο  
ηελ απφθαζε απηή (νδεγία 2000/59/ΔΘ), φπσο ε αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ  
παξέρνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6. 
 

3. Νη Ιηκεληθέο Αξρέο ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ησλ νπνίσλ θαηαπιένπλ  
αιηεπηηθά ζθάθε θαη ζθάθε αλαςπρήο κε άδεηα κεηαθνξάο 12 επηβαηψλ ην  
πνιχ, ιακβάλνπλ κέηξα, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη, γηαλα δηαζθαιηζηεί φζν  
είλαη δπλαηφλ ε ζπκκφξθσζε ησλ ζθαθψλ απηψλ πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο  
ηεο απφθαζεο απηήο. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 

                                     ʼ ξζξν 12 
                                Ππλνδεπηηθά κέηξα 
 
1. Νη θνξείο δηαρείξηζεο ιηκέλσλ: 
 

(α) ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη  
πινίαξρνη, ην πξνζσπηθφ ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ παξαιαβήο θαη ηα  
ινηπά ελδηαθεξφκελα πξφζσπα ελεκεξψλνληαη δεφλησο γηα ηηο ππνρξεψζεηο  
ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο θαη φηη εθπιεξψλνπλ  
ηηο ππνρξεψζεηο απηέο, 
 

(β) ιακβάλνπλ κέηξα ψζηε θαηά ηε ζπλεξγαζία ησλ κε εκπνξηθνχο  
νξγαληζκνχο, λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ  
ηεο παξνχζαο Θ..Α, 
 
(γ) δηαζθαιίδνπλ ηε δένπζα εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ θνηλνπνηνχλ νη  

πινίαξρνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, 
 

(δ) κεξηκλνχλ ψζηε νη δηαηππψζεηο ηα ηε ρξήζε ησλ ιηκεληθψλ  
εγθαηαζηάζεσλ παξαιαβήο λα είλαη απιέο θαη λα δηεθπεξαηψλνληαη κε  
ηαρχηεηα πξνθεηκέλνπ λα δνζεί θίλεηξν ζηνπο πινηάξρνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ  
απηέο ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη λα απνθεχγνληαη αδηθαηνιφγεηεο  
θαζπζηεξήζεηο ησλ πινίσλ, 
 
(ε) κεξηκλνχλ ψζηε λα δηαβηβάδεηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Ιηκέλσλ θαη  

Ιηκεληθήο Ξνιηηηθήο ηνπ γπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο αληίγξαθν ησλ  
θαηαγγειηψλ γηα αλεπάξθεηα ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ παξαιαβήο, νη  
νπνίεο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 3, 
 
(ζη) κεξηκλνχλ ψζηε ε επεμεξγαζία, αλάθηεζε θαη ηειηθή δηάζεζε ησλ  
απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα πινία θαη ησλ θαηαινίπσλ θνξηίνπ λα  

δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Λφκν 2939/01 (Α΄ 179) "Ππζθεπαζίεο θαη  
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ - Ίδξπζε  
Δζληθνχ Νξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Ππζθεπαζηψλ θαη άιισλ  
Ξξντφλησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" ηελ ΘΑ 69728/824/1996 (Β' 358) "Κέηξα  
θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ" (νδεγία 5/442/ΔΝΘ) θαη  
κε ηε ινηπή ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηελ  
ΘΑ 98012/2001/1996 (Β΄ 40) "Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηε  

δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηειαίσλ" (νδεγία ηνπ Ππκβνπιίνπ  
75/439/ΔΝΘ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 1975 πεξί δηα 
ζέζεσο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ  
νξπθηειαίσλ)2 θαη ηελ ΘΑ 19396/1546/1997 (Β' 604) "Κέηξα θαη φξνη γηα  
ηε δηαρείξηζε ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ" (νδεγία ηνπ Ππκβνπιίνπ  
91/689/ΔΝΘ ηεο 21εο Γεθεκβξίνπ 1991 γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα), θαη  
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο αξκφδηαο  Ξεξηθέξεηαο, 

 
(δ) είλαη ππφρξενη ζηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ιφγσ αδηθαηνιφγεηεο  

θαζπζηέξεζεο ζηελ παξάδνζε ή ηελ παξαιαβή απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα  
πινία ή θαηαινίπσλ θνξηίνπ. 
 
2. Ζ παξάδνζε απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα πινία θαη θαηαινίπσλ θνξηίνπ  

ζεσξείηαη σο ζέζε ζε ειεχζεξε θπθινθνξία θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 79  
ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΝΘ) αξηζ. 2913/92 ηεο 12εο Νθησβξίνπ  
1992 πεξί ζεζπίζεσο θνηλνηηθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα. Νη ηεισλεηαθέο αξρέο  
δελ απαηηνχλ ηελ θαηάζεζε ζπλνπηηθήο δηαζάθεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 45  
ηνπ Θνηλνηηθνχ Ρεισλεηαθνχ Θψδηθα. 
 
 

_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 

                                     ʼ ξζξν 13 
                  Ξαξαιαβή πεηξειαηνεηδψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη 
                ζηα πινία θαη πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ θνξηίνπ απφ 
                   δεμακελφπινηα (ζιέπηα) θαη βπηηνθφξα νρήκαηα 
 

 
Ζ παξαιαβή πεηξειαηνεηδψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηα πινία θαη  
πεηξειαηνεηδψλ θαηαινίπσλ θνξηίνπ απφ δεμακελφπινηα (ζιέπηα), βπηηνθφξα  
νρήκαηα θαη πισηέο επθνιίεο ππνδνρήο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο  
πξνυπνζέζεηο θαη ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ Θαλνληζκψλ Ιηκέλσλ πνπ ηζρχνπλ. 
 

 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 

 
                                     ʼ ξζξν 14 
                  Ξαξαιαβή απνξξηκκάησλ θαη ιπκάησλ πινίσλ απφ άιια 
                                      πινία 
 
1. Νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο πινίσλ θαη θνξηεγίδσλ ή πισηψλ  
γεληθά λαππεγεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επθνιίεο ππνδνρήο ζηεξεψλ  
απνξξηκκάησλ πινίσλ θαζνξίδνληαη ζηελ .Α. 181051/1090/82 (Β' 266). 
 

2. Νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο ζε πινία θαη πισηά  
λαππεγήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επθνιίεο ππνδνρήο ιπκάησλ πινίσλ  
θαζνξίδνληαη ζηελ .Α. 3221.2/2/89 (Β' 435). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΔΣΥΓΔ 59862/1687/Δγθ.17/94 : <Νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο   

ΘΑ 69269/5387/24-10-90 (ΦΔΘ 678 8/90)>. 

  

 

Πρεη. α) Ζ ππ'αξηζκ. 1520/93 Απφθαζε ηνπ ΠηΔ.  

β) Ρν ππ'αξηζκ. 509/21-2-94 πφκλεκα ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 

ππ'αξηζκ. 825/26/27-1-94 Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ  ΞΔΣΥΓΔ. 

γ) Ρν ζρέδην εγθπθιίνπ  πνπ επεμεξγάζηεθε ε Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 

ππ'αξηζκ. νηθ. 1975/132/3-3-94 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ΞΔΣΥΓΔ.  

  

 

Κε αθνξκή ηελ ππ'αξηζκ. 1520/93 Απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο πνπ 

αληηκεησπίδεη ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ άξζ. 8 ηεο ΘΑ 69269/5387/24-10-90 (ΦΔΘ 

678 Β/90) ζε ζρέζε κε ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1650/86, ζαο 

γλσξίδνπκε φηη :  

Κε ηελ ππ'αξηζκ. 1520/93 Απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θξίζεθε  φηη 

ε ξχζκηζε ηνπ άξζ. 8 ηεο πξναλαθεξφκελεο ΘΑ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, γηα ηε 

ρσξνζέηεζε  έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλήθεη ζηελ πξψηε θαηεγνξία, αξθεί ε 

ππνβνιή εξσηεκαηνινγίνπ, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

ησλ παξ. 6 θαη 10 ηνπ άξζ. 4 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζ. 5 ηνπ λ. 1650/86 θαη είλαη, 

θαηά  ζπλέπεηα, αλίζρπξε, δηφηη ζην εξσηεκαηνιφγην απηφ, ελφςεη θαη ηνπ 

κνλνιεθηηθνχ ραξαθηήξα ησλ απαληήζεψλ ηνπ ( multiple - choice system) , δελ 

έρεη ηα γλσξίζκαηα επηζηεκνληθήο κειέηεο θαη δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ 

απαηηνχκελε θαηά λφκν (άξζ. 5 παξ. 1 λ. 1650/86) κειέηε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ.  

Κε βάζε ηελ παξαπάλσ εξκελεία πνπ δφζεθε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 8 ηεο θΑ 

69269/5387/90 ζε ζρέζε κε ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1650/86 ,θξίλεηαη 



απαξαίηεην εθεμήο λα ηεξνχληαη ηα αθφινπζα :  

Γηα φια ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Α θαηεγνξίαο ηνπ άξζ 4 ηεο ΘΑ 

(νκάδα Η θαη ΗΗ) πξέπεη εθεμήο ζην ζηάδην ηεο πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο, ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζ. 8 ηεο ΘΑ ζηνηρεία ηνπ θεθαιαίνπ Η ηνπ πίλαθα 3 λα 

ζπκπιεξψλνληαη θαη κε ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη επζέσο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζ. 5 ηνπ λ. 1650/86 , ψζηε ηειηθά ε ππνβαιιφκελε ηερληθή έθζεζε 

λα πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά ηα εμήο :  

α. -Νλνκαζία θαη είδνο ηνπ έξγνπ  ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

-Γεσγξαθηθή ζέζε θαη έθηαζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. πεξηγξαθή 

ηνπ ππάξρνληνο πεξηβάιινληνο ζηε γεσγξαθηθή ζέζε πνπ πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα). 

 -λνκα θαη δηεχζπλζε αξκνδίνπ.  

-Πχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ (π.ρ. κέγεζνο, είδε θαη πνζφηεηεο α πιψλ, είδε θαη 

πνζφηεηεο παξαγνκέλσλ πξντφλησλ, ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο κε αληίζηνηρε παξάζεζε ζπλνπηηθνχ δηαγξάκκαηνο ξνήο πνπ ζα 

εκθαίλνληαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ 

ζην πεξηβάιινλ).  

-Δληνπηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ.  

-Ξεξηγξαθή ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε, κείσζε ή απνθαηάζηαζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ.  

-Δμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ππφδεημε θπξίσλ ιφγσλ επηινγήο ηεο 

πξνηεηλφκελεο ιχζεο.  

-Απιή πεξίιεςε ηνπ ζπλφινπ ηεο κειέηεο θαη  

β.-Ρεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε φισλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ Θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ πίλαθα 

3 ηνπ άξζ. 8 ηεο ΘΑ 69269/5387/90.  

Θαη'απηφλ ηνλ ηξφπν ε ππνβαιιφκελε πξνο έγθξηζε ηερληθή έθζεζε ζα πεξηέρεη 

φια ηα απαηηνχκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζηνηρεία θαη ζα ζπληζηά <κειέηε κε 

ραξαθηεξηζηηθά επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ηεο νπνίαο ζεκειηψδεο γλψξηζκα είλαη ε 

ινγηθή ζεκειίσζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ θξίζεσλ> , φπσο απαηηεί ε Απφθαζε 

1520/93 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.  

Δάλ  απφ ηελ ππνβιεζείζα έθζεζε δηαπηζηψλεηαη φηη νη επηπηψζεηο ηνπ αηηνπκέλνπ 

έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηνο δελ είλαη ζεκαληηθέο γηα ην πεξηβάιινλ, θαηά ηελ 

επρέξεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηελ παξ. 2.3 ηνπ άξζ. 8 ηεο ΘΑ, ηφηε ε παξαπάλσ 

έθζεζε κπνξεί λα απνηειέζεη Κ.Ξ.Δ., γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Α2 

θαηεγνξίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζ.  9 ηεο ΘΑ, πξηλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο 

νπνίαο πξέπεη λα ηεξείηαη ε απαηηνχκελε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζ. 5 ηνπ λ. 

1650/86,  δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

Πε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή εάλ επέξρνληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ, ηφηε απαηηείηαη ππνβνιή Κ.Ξ.Δ., ηνπ πίλαθα 2 ηνπ άξζ. 16, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζ.  9 ηεο ΘΑ θαη ηήξεζε επίζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο 

δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

Δίλαη απηνλφεην φηη γηα ηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Α1 θαηεγνξίαο ηνπ αξζ. 4 

ηεο ΘΑ απαηηείηαη πάληνηε ΚΞΔ ηνπ πίλαθα 1 ηνπ άξζ. 16 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζ. 9 παξ. 2 ηεο Απφθαζεο απηήο. 



 ΞΔΣΥΓΔ 57963/1664/Δγθ.17/95 : <Ξξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ζε γήπεδα πνπ 

πθίζηαληαη ήδε θαηαζθεπαζκέλα κε λφκηκα θηίξηα>   

 

Πρεη. α) Ρν ππ'αξηζκ. 5213/17-11-94 έγγξαθν Γ/λζεο Σσξνηαμίαο β) Ρν ππ'αξηζκ. 

91506/6847/5942/28-12-94 έγγξαθν Γ/λζεο Λνκ/θνχ Δξγνπ γ) Ρν ππ'αξηζκ. 

30985/911/10-2-95 έγγξαθν Γ.Ν.Θ.Θ.   

 

 

Κε  αθνξκή εξσηήκαηα Γ/λζεσλ ΞΔΣΥ ησλ πεξηθεξεηψλ γηα ηε δπλαηφηεηα 

ηήξεζεο  ηεο δηαδηθαζίαο πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο ζε γήπεδα ηα νπνία  

ππάξρνπλ ήδε θαηαζθεπαζκέλα κε λφκηκα θηίξηα, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο :  

1.Πχκθσλα κε ην άξζ. 4 παξ. 6 ηνπ λ. 1650/86 , φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζ. 6 παξ. 2 ηνπ λ. 2242/94 (ΦΔθ 162 Α), ε απαηηνχκελε 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1650/86 πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο πξέπεη λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ρσξνηαμηθήο  πνιηηηθήο  

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηπρφλ εγθεθξηκέλα ρσξνηαμηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα 

θαζψο θαη κε ηηο ρξήζεηο γεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά , 

πνιενδνκηθά ή άιια ζρέδηα ρξήζεσλ γεο (π.ρ. ΕΝΔ, Εψλεο αλάπηπμεο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζ. 24 ηνπ λ. 1650/86 , ΓΞΠ θιπ.).  

Πε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί αλάινγα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα, ε 

πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο γίλεηαη κεηά απφ ζπλεθηίκεζε ζηνηρείσλ ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ηδίσο ηε ζπκβαηφηεηαο ηεο αηηνχκελεο 

εγθαηάζηαζεο κε άιιεο πθηζηάκελεο ή πξνγξακκαηηδφκελεο ρξήζεηο θαη 

ιεηηνπξγίεο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλαλεσζίκσλ ή κε θπζηθψλ πφξσλ, ησλ 

θαηεπζχλζεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνκεαθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο, νχησο ψζηε λα ηεθκεξηψλεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε βηψζηκε αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.   

2.Απφ ηελ δηαηχπσζε ησλ παξαπάλσ  δηαηάμεσλ θαζίζηαηαη πξνθαλέο φηη ηα 

θξηηήξηα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο , ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηή δελ πξνβιέπεηαη απφ εγθεθξηκέλα ρσξνηαμηθά, πνιενδνκηθά, 

ή άιια ζρέδηα ρξήζεσλ γεο, είλαη ρσξνηαμηθά κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλζεηηθήο 

ηθαλνπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ζηφρσλ πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη απνθπγήο αζχκβαησλ ή 

αληηθξνπφκελσλ ρξήζεσλ γεο ή ιεηηνπξγηψλ.  

Θέκαηα λνκηκφηεηαο ηπρφλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ ή δπλαηφηεηαο  αιιαγήο 

ρξήζεο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο  νηθνδνκηθέο δηαηάμεηο (ΓΝΘ, εθηφο 

ζρεδίνπ δφκεζεο θιπ.) δελ εμεηάδνληαη ζην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πξνέγθξηζεο 

ρσξνζέηεζεο αιιά ζ'απηφ ηεο έθδνζεο ηεο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε 

νηθνδνκηθήο άδεηαο απφ ηελ νηθεία πνιενδνκηθή αξρή.   

3.Θαηά ζπλέπεηα , φπνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1650/86 θαη ηεο ΘΑ 

69269/5387/90 (ΦΔθ 678Β/90) ε ηήξεζε δηαδηθαζίαο πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο 

είλαη ππνρξεσηηθή, ε πξνέγθξηζε απηή απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο δπλαηφηεηαο ή κε εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο ζε γήπεδα εθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 2000 

θαηνίθσλ θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο θξίζεσο πεξί εμαηξέζεσο απφ 

ηελ θαηεδάθηζε εθφζνλ βέβαηα πιεξνχληαη θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο 

εμαίξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο 

δηαηάμεηο.  

πελζπκίδεηαη, επίζεο , φηη ζχκθσλα κε ηελ ππ'αξηζκ. 17/90 Δγθχθιην ηνπ 

πνπξγείνπ καο νη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο γεληθνχο ηζρχνληεο φξνπο δφκεζεο 

πξνβιέπνληαη γηα ηηο κέιινπζεο λα αλεγεξζνχλ επεθηάζεηο πθηζηακέλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ  θαη δελ κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζε θηίξηα πνπ πθίζηαληαη ήδε 

παξάλνκα πξηλ ηελ έγθξηζε ησλ παξεθθιίζεσλ απηψλ.   



 

ΞΔΣΥΓΔ ΝΗΘ.60570/98 : Γηαδηθαζία πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο θαη έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα βηνκεραληθέο - βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα 

κε ηηο  δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1650/86 (Α 160) ηεο ΘΑ 69269/5387/90 (Β 678) θαη ηεο 

ΘΑ 95209/94 (Β 871)   

 

 

Γηα ηελ εληαία εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνέγθξηζε 

ρσξνζέηεζεο θαη ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κεηά ηε ζηαδηαθή κεηαβίβαζε 

ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθέο θαη λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο, 

ζπλνςίδνληαο ηελ εκπεηξία ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πνπξγείνπ 

Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ζηα ζέκαηα απηά, ζαο 

γλσξίδνπκε ηα εμήο :   

1. Ξεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ηήξεζε δηαδηθαζίαο πξνέγθξηζεο 

ρσξνζέηεζεο:   

1. Βηνκεραληθέο - βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο  πνπ δελ έρνπλ θαηαηαγεί ζηελ Α' 

θαηεγνξία θαη εκπίπηνπλ ζηελ Β' θαηεγνξία ( ΘΑ  69269/90, αξζξν 8 παξ. 3 

ηειεπηαίν εδάθην ).   

2.  Βηνκεραληθέο  - βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εγθαζίζηαηαη ζε εγθεθξηκέλεο 

ΒΗ.ΞΔ, ΒΗ.ΞΑ, ΒΗΝ.ΞΑ, ΛΑ.ΒΗ.ΞΔ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο , φπνπ απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ (λ. 1650/1986, 

άξζξν 4 παξ. 6 ηειεπηαίν εδάθην).  

Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο 

θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ή ηεο Ξεξηθέξεηαο, πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο νθείιεη λα ρνξεγεί ζρεηηθή βεβαίσζε, 

εθφζνλ ηεο δεηείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν επελδπηή.   

3.   Δγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ζπζηήκαηα πεξηνξηζκνχ αέξηαο ξχπαλζεο ( π.ρ. θπθιψλεο, 

ζαθφθηιηξα, ειεθηξφθηιηξα, πιπληίδεο θιπ.) ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πγξψλ 

απνβιεησλ θιπ.  

4.α.  Δπέθηαζε, εθζπγρξνληζκφο, ή ηξνπνπνίεζε ησλ κεραλνινγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, εθφζνλ απφ απηέο δελ απμάλεηαη ε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο, 

θαζσο θαη ε εθπνκπή απνβιήησλ.   

β.   Δπέθηαζε ή δεκηνπξγία λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ ή πξντφλησλ ( εμαηξνπκέλσλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ, θπζηθνχ αεξίνπ θαη LPG) γξαθείσλ, 

ρψξσλ  πγηεηλήο, ζηεγάζηξσλ γηα ηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ.  

γ. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ απαηηείηαη νχηε έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, δηφηη δελ πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο πνπ ζπλεπάγνληαη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ.   

5. Ρα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ, εθφζνλ νη πξναλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

βξίζθνληαη κέζα ζε πξνζηαηεπφκελεο ή πξνζηαηεπηέεο ή επαίζζεηεο νηθνινγηθά 

πεξηνρέο ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή ή θνηλνηηθή λνκνζεζία ή ζρεηηθέο δηεζλείο 

ζπκβάζεηο ( π.ρ. RAMSAR , NATURA 2000)   

II. Ξξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο πθηζηακέλσλ βηνκεραληθψλ-βηνηερληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ΑΗ θαη ΑΗΗ θαηεγνξίαο.  

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ πθηζηάκελεο βηνκεραληθέο - βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ΑΗ θαη ΑΗΗ θαηεγνξίαο, πξνβαίλνπλ ζε επέθηαζε, εθζπγρξνληζκφ, ηξνπνπνίεζε ησλ 

κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή κεραλνινγηθή αλαζπγθξφηεζε , απαηηείηαη 

εθπφλεζε κειέηεο πξνέγθξηζεο ρσξνζέηεζεο ή θαη Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ , εθφζνλ  επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρεζε κε ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ ο ζην πεξηβάιινλ (ΘΑ 69269/90 άξζξν 8 παξ. 1).  

Ζ πηζηνπνίεζε γηα ην γεγνλφο απηφ γίλεηαη απφ ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα γηα 

ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ππεξεζία ( θεληξηθή ππεξεζία, πεξηθεξεηαθή ή 

λνκαξρηαθή).  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ππνβάιιεηαη ηερληθή πεξηγξαθή πνπ πεξηιακβάλεη:   

- Νλνκαζία θαη είδνο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο - Γεσγξαθηθή ζέζε θαη 



έθηαζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε γεσγξαθηθή ζέζε πνπ πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν ή ε δξαζηεξηφηεηα).  

- λνκα θαη δηεχζπλζε αξκνδίνπ  

- Πχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ( π.ρ. κέγεζνο, είδε θαη πνζφηεηεο πξψησλ πιψλ 

, είδε θαη πνζφηεηεο παξαγφκελσλ πξνηφλησλ, ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε αληίζηνηρε παξάζεζε ζπλνπηηθνχ δηαγξάκκαηνο ξνήο, 

νπνπ ζα εκθαίλνληαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ). -Δληνπηζκφ  θαη αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ 

επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. - Ξεξηγξαθή  ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε, κείσζε 

ή απνθαηάζηαζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ.  

- Δμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ππφδεημε θχξησλ  ιφγσλ επηινγήο ηεο 

πξνηεηλφκελεο ιχζεο.  

- Ρεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε φισλ ησλ απαληήζεσλ ηνπ Θεθαιαίνπ ΗΗ ηνπ πίλαθα 

3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΘΑ  69269/5387/1990. 

Ν θάθεινο δηαβηβάδεηαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο θνξέα ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε πεξεζία Ξεξηβάιινληνο ( ηνπ 

πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ , ηεο Ξεξηθέξεηαο  ή 

ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο) κε ην εξψηεκα "αλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε 

εγθαηάζηαζε επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο  ηεο  

ζην πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ αλ απαηηείηαη ε εθπφλεζε θαθέινπ Ξξνέγθξηζεο 

Σσξνζέηεζεο θαη Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ". Ρειηθά, ε αξκφδηα 

πεξεζία ζα απνθαίλεηαη επί ηνπ ζέκαηνο κε ζρεηηθφ έγγξαθν ηεο.  



ΞΔΣΥΓΔ νηθ. 122859/Αζήλα, 2 Φεβξνπαξίνπ 2004 : Ξεξηερφκελν θαθέινπ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηεο ΘΑ Ζ.Ξ. 11014/7033/14.3.03 (ΦΔΘ 

332/Β/2003). 

 

 

Πρεη: α. Ν Λ. 1650/1986 (ΦΔΘ 160/Α/1986) φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Λ. 

3010/2002 (ΦΔΘ 91/Α/2002) πεξί <Δλαξκφληζεο ηνπ Λ. 1650/1986 κε ηηο Νδεγίεο 

91/11/ΔΘ θαη 96/61/ΔΘ....>. 

β. Ζ ΘΑ Ζ.Ξ. 15393/2332/2002 (ΦΔΘ 1022/Β/2002) πεξί <Θαηάηαμεο δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ....>, θαζψο θαη ε Γηφξζσζε ζθάικαηνο 

απηήο (ΦΔΘ 1117/Β/2002). 

γ. Ζ ΘΑ 25535/3281/2002 (ΦΔΘ 1463/Β/2002) πεξί <Έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα...... 

δ. Ζ ΘΑ Ζ.. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΔΘ 332/Β/2003) πεξί <Γηαδηθαζίαο 

Ξξνθαηαξθηηθήο Ξεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο...>. 

Κέρξη ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1650/1986 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 (παξ. 10β) ηνπ Λ. 3010/2003 φπνπ ζα 

θαζνξίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηηο αξκφδηεο πεξεζίεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηεο δ΄ζρεηηθεο ΘΑ, ν ζρεηηθφο θάθεινο πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

 

Α. ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ, ΔΞΔΘΡΑΠΖ, ΒΔΙΡΗΥΠΖ Ή ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ 

ΔΟΓΝ Ή ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ. 

Ξξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί αλ απφ ηνλ εθζπγρξνληζκφ , επέθηαζε, βειηίσζε ή 

ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο επέξρνληαη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη αξκφδηα πεξεζία 

Ξεξηβάιινληνο λα απνθαλζεί αλ απαηηείηαη ή φρη ε ππνβνιή ΞΞΔ ή ΚΞΔ ή 

Ξεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο, ππνβάιιεηαη θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηα αθφινπζα:  

 

1. Δηζαγσγή  

 Γεληθά ζηνηρεία (είδνο θαη κέγεζνο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ππεχζπλνο 

ηνπ έξγνπ, ζηνηρεία κειεηεηή). 

 Ξξνεγνχκελεο πεξηβαιινληηθέο άδεηεο/ Απνθάζεηο Έγθξηζεο Ξεξηβαιινληηθψλ 

ξσλ (ΑΔΞΝ) - αξηζκφο πξσηνθφιινπ - εκεξνκελία - εθδνπζα αξρή - ιήμε 

ηζρχνο. 

 

2. Ξεξηγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο 

 Γεσγξαθηθή ζέζε, δηνηθεηηθή ππαγσγή ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ έξγνπ κε ηελ παξάζεζε ησλ βαζηθψλ 

ηερληθψλ, γεσκεηξηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ . 

 

3. Ξεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλνκέλνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ξεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλνκέλνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ παξάζεζε ησλ 

βαζηθψλ ηερληθψλ , γεσκεηξηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Απιή αηηηνιφγεζε ηεο ζθνπηκφηεηαο πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλνκέλνπ έξγνπ. 

 

4.θηζηακελε θαηάζηαζε πεξηβάιινληνο 

 Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνπο πεξηβάιινληνο ηεο 

πεξηνρήο κε εηδηθή αλαθνξά ζε πεξηνρέο πνπ δηέπνληαη απφ ηδηαίηεξν θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο ζηελ άκεζε γεηηνλία ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. πεξηνρέο 

NATURA 2000, Ramsar, Δζληθνί δξπκνί, αξραηνινγηθνί ρψξνη). 

 Ππκβαηφηεηα ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε ηηο ρσξνηαμηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο θαη θαηεπζχλζεηο ηεο πεξηνρήο. 

 

5. Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 



Ππλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ απφ ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 

έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ δίδνληαη ζπλνπηηθά πνζνηηθά ζηνηρεία 

εθπνκπψλ ή γίλεηαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ (θαηά ην δπλαηφλ), θαζψο 

θαη πξνηάζεηο κέηξσλ, φξσλ ή πεξηνξηζκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ 

ζην πεξηβάιινλ. 

 

6.Φσηνγξαθηθε ηεθκεξίσζε 

Αληηπξνζσπεπηηθέο θσηνγξαθίεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε 

θαηάιιειε ζεκείσζε ησλ ζέζεσλ ιήςεο ησλ θσηνγξαθηψλ ζε ράξηε θαηάιιειε 

θιίκαθαο. 

Γελ απαηηείηαη θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ 

ππνθαηεγνξία 4 ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Νκάδαο 9 ηεο ΘΑ 15393/2332/2002 

(ΦΔΘ 1022/Β/2002). 

 

7. Σάξηεο - Πρέδηα 

 Σάξηεο πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 Ρνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο, θιίκαθαο 1:5.000 ή άιιεο θαηάιιειεο, 

κε ζεκεησκέλν ην έξγν ή ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη απεηθφληζε ησλ πθηζηακέλσλ 

ρξήζεσλ γεο ζηελ πεξηνρή ζε αθηίλα 1 ρηιηνκέηξνπ απφ ην έξγν. 

 Νη δπν αλσηέξσ ράξηεο, φηαλ ε εγθαηάζηαζε επξίζθεηαη εληφο ζρεδίνπ, 

αληηθαζίζηαληαη κε αληίγξαθν ηνπ Πρεδίνπ Ξφιεσο θαη ζεκεησκέλε ηελ ζέζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

 Πρέδηα ζε θαηάιιειε θιίκαθα αλάινγα κε ην είδφο θαη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ ή 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Πηνπο πξναλαθεξφκελνπο ράξεο θαη ζρέδηα παξνπζηάδεηαη ε 

πθηζηακέλε θαηάζηαζε κε καχξν ρξψκα, κε έγρξσκα ζηνηρεία εκθαλίδνληαη νη 

πξνηεηλφκελεο επεθηάζεηο , βειηηψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο θαη κε δηαθεθνκκέλε 

γξακκή ηα θαηαξγνχκελα ηκήκαηα. 

 Ξξνθεηκέλνπ πεξί θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ απαηηείηαη δηάγξακκα θάιπςεο κε 

μερσξηζηή επηζήκαλζε ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

8. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

 Αληίγξαθν ηεο πξνεγνχκελεο ΑΔΞΝ ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο 

θαη ησλ ηπρφλ ζπλνδψλ έξγσλ απηνχ/ απηήο. 

 Αληίγξαθν ησλ ηπρφλ άιισλ κεηέπεηηα πεξηβαιινληηθψλ εγθξίζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζε εθζπγρξνληζκφ, επέθηαζε, βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ ζπλνδψλ έξγσλ απηνχ / απηήο. 

 Αληίγξαθν ηεο εγθεθξηκέλεο Κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ή ηεο 

Ξεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ θαζ΄ χιελ 

αξκφδηα πεξεζία πνπ απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο. 

 πεχζπλε Γήισζε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ 

ζπληάμαληνο ηνλ ζρεηηθφ θάθειν εθφζνλ είλαη ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

φηη δελ έρνπλ επέιζεη, κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Λ. 3212/31.12.03 (ΦΔΘ 308/Α), 

αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο κέζσ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο 

ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 ¶δεηα ιεηηνπξγίαο ή εθκεηάιιεπζεο φπνπ ε έθδνζε ηεο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

- Αλ ε αξκφδηα πεξεζία απνθαλζεί φηη απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη απαηηείηαη ΞΞΔ θαη ΚΞΔ ή κφλν ΚΔΞ ή Ξεξηβαιινληηθή 

Έθζεζε ηφηε αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δηαδηθαζίαο 

πεξηβαιινληηθήο αδεηνδνηεζεο. Δθφζνλ ην έξγν ή δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ 

πξνηεηλφκελν εθζπγρξνληζκφ επέθηαζε, βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε θαηαηάζζεηαη ζε 

άιιε ππνθαηεγνξία έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ αθνινπζνχληαη νη αληίζηνηρεο 

δηαδηθαζίεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδνηεζεο. 



 

- Αλ ε αξκφδηα πεξεζία απνθαλζεί φηη δελ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη δελ απαηηείηαη 

νχηε ΞΞΔ νχηε ΚΞΔ ή Ξεξηβαιινληηθή Έθζεζε ηφηε: 

(α) είηε ν αηηνχκελνο εθζπγρξνληζκφο, επέθηαζε, βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε πεξηβαιινληηθήο αδεηνδνηεζεο απφ ηελ αξκφδηα 

πεξεζία, 

(β) είηε ηξνπνπνηείηαη ε ηζρχνπζα ΑΔΞΝ ζχκθσλα κε ηα αηηεζέληα. 

 

Β. ΑΛΑΛΔΥΠΖ (ΞΑΟΑΡΑΠΖ ΡΖΠ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑΠ ΗΠΣΝΠ) ΑΞΝΦΑΠΖΠ 

ΔΓΘΟΗΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΝΟΥΛ ΦΗΠΡΑΚΔΛΝ ΔΟΓΝ Ή ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

Ξξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα Θεληξηθή, Ξεξηθεξεηαθή ή Λνκαξρηαθή πεξεζία 

Ξεξηβάιινληνο αλάινγα κε ηελ ππνθαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην έξγν ή ε 

δξαζηεξηφηεηα, λα απνθαλζεί αλ απαηηείηαη ή φρη ε ππνβνιή λέαο ΚΞΔ ή 

Ξεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο, ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ αξκφδηα πεξεζία 

θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία : 

 είδνο θαη κέγεζνο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

 ζηνηρεία ππεχζπλνπ ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο (φλνκα, δηεχζπλζε , 

ηειέθσλν, fax) 

 ζηνηρεία - πεξηγξαθή ηεο κέρξη ζήκεξα εμέιημεο θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε επηθαηξνπνηεκελα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο απηνχ/ απηήο, θαζψο 

θαη αλαθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ αληηξξππαλζεο ή 

απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ εθαξκφζηεθαλ, κε εηδηθφηεξε αλαθνξά 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο πξνο αλαλέσζε πεξηβαιινληηθήο αδεηνδνηεζεο. 

 ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε ηπρφλ κεηαβνιέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο , ζην 

θαζεζηψο πξνζηαζίαο (π.ρ. έληαμε ηνπ έξγνπ ζε πεξηνρέο κε εηδηθφ θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο π.ρ. δίθηπν Natura 2000, αξραηνινγηθνί ρψξνη), θαζψο θαη ζηηο 

ρσξνηαμηθέο θαηεπζχλζεηο, ζην δηάζηεκα πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ έθδνζε ηεο 

ΑΔΞΝ. Πε πεξίπησζε πνπ έρνπλ επέιζεη ηέηνηεο αιιαγέο κπνξεί λα πξνηείλνληαη 

θαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα θαη ε αξκφδηα πεξεζία κπνξεί λα δεηήζεη 

πξφζζεηα ζηνηρεία ηεθκεξίσζεο π.ρ. ράξηεο, λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θ.ιπ. 

 

Ν θάθεινο ζα πεξηέρεη επίζεο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

 Αληίγξαθν ηεο πξνο αλαλέσζε ΑΔΞΝ ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο 

θαη ησλ ηπρφλ ζπλνδψλ έξγσλ απηνχ /απηήο. 

 Αληίγξαθν ησλ ηπρφλ άιισλ κεηέπεηηα πεξηβαιινληηθψλ εγθξίζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζε εθζπγρξνληζκφ, επέθηαζε, βειηίσζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ηπρφλ ζπλνδψλ έξγσλ απηνχ / απηήο. 

 Αληίγξαθν ηεο εγθεθξηκέλεο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ή ηεο 

Ξεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν απφ ηελ θαζ΄ χιελ 

αξκφδηα πεξεζία πνπ απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο. 

 ¶δεηα ιεηηνπξγίαο ή εθκεηάιιεπζεο φπνπ ε έθδνζε ηεο πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

 πεχζπλε δήισζε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ 

ζπληάμαληνο ηνλ ζρεηηθφ θάθειν εθφζνλ είλαη ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

φηη δελ έρνπλ επέιζεη, κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Λ. 3212/31.12.03 (Φεθ 308/Α), 

αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο κέζσ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο 

ρξήζεηο γεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

- Δάλ απφ ην παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη έρνπλ επέιζεη νπζηψδεηο αιιαγέο, ηφηε 

απαηηείηαη ε ππνβνιή λέαο ΚΞΔ ή Ξεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο φπνηε αθνινπζείηαη ε 

πξνβιεπφκελε απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθή αδεηνδνηεζε. 

- Αλ πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ επέιζεη νπζηψδεηο αιιαγέο, ηφηε δελ απαηηείηαη ε 

ππνβνιή λέαο ΚΞΔ ή Ξεξηβαιινληηθήο Έθζεζεο θαη ε αξκφδηα πεξεζία πξνβαίλεη 

ζηελ αλαλέσζε ηεο ΑΔΞΝ. 



 

Δηδηθά γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 3: 

α. πνπ έρνπλ ήδε αδεηνδνηεζεί σο έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 

απηήο, ε ππνβνιή αηηήκαηνο αλαλέσζεο ΑΔΞΝ γίλεηαη ζηελ αξκφδηα θαηά ηφπν θαη 

θαζ΄χιελ πεξεζία Ξεξηβάιινληνο ηεο Ξεξηθέξεηαο ή ηεο Λνκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο πνπ εμέδσζε ηελ πξνεγνχκελε πεξηβαιινληηθή άδεηα, 

β. πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά κε ηηο πξνεγνχκελεο ηνπ Λ. 3010/02 

δηαηάμεηο, ηφηε κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ, ε 

αξκφδηα Ξεξηθεξεηαθή πεξεζία Ξεξηβάιινληνο απνθαίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο δ΄ ζρεηηθήο ΘΑ, πνηα είλαη ε αξκφδηα γηα ηελ 

αλαλέσζε ηεο ΑΔΞΝ πεξεζία (πεξηθεξεηαθή ή λνκαξρηαθή). 

 

 

 

 

 

 

 

ημείωμα: Ζ επγαζία ηηρ ζςγκένηπυζηρ ηυν νόμοθεζίαρ πού αθοπά ηο 

πεπιβάλλον έγινε ζηα πλαίζια λειηοςπγίαρ ηηρ Σεσνικήρ Δπιηποπήρ ηηρ Δ.Γ.Δ.Τ.Α. . 

Ζ επγαζία ζςγκένηπυζηρ ηυν εγκςκλίυν θα ζςνεσιζθεί και θα ζςμπληπυθούν ζηο 

μέλλον ζηο παπόν πόνημα.  

 


