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ΣΥΝΤΟΜΙΙ ΠΕΡΙΛΙΙΨΙΙ

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στους ακόλουθους στόχους

επιδιώξεις: α) την κοινωνική ευημερία, β) την οικονομική αποδοτικότητα και γ) την

περιβαλλοντική αειφορία. Στην Ελλάδα, οι στόχοι και το περιεχόμενο του πρώτου επιπέδου

πολεοδομικού σχεδιασμού ρυθμίζονται και εφαρμόζονται μέσω ενός θεσμικά

κατοχυρωμένου πλέγματος σχεδίων και μελετών: α) των Ρυθμιστικών Σχεδίων, β) των

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, γ) των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης

Ανοικτής Πόλης, δ) των Σχεδίων Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας και ε) των

Σχεδίων των Περιοχών με Ειδικά Ρυθμιζόμενη Πολεοδόμηση. Απαραίτητες υποστηρικτικές

μελέτες αυτών αποτελούν σι Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας, οι Υδρογεωλογικές

Μελέτες για την Προστασία των Ιαμαηκών (Θερμών) Πηγών καθώς και οι Μελέτες

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης που απορρέουν από την υλοποίηση σχεδίων και

προγραμμάτων εντός των περιοχών προς πολεοδόμηση. Τα εν λόγω σχέδια και οι

υποστηρικτικές τους μελέτες εξειδικεύουν σε τοπικό επίπεδο τους στόχους και ης επιδιώξεις

του σχεδιασμού και αποτελούν ης κατευθυντήριες γραμμές στην αντιμετώπιση των

προβλημάτων του χώρου, ρυθμίζοντας τις χρήσεις και τη δόμηση της έπειας ιδιοκτησίας και

ευρύτερα το χαρακτήρα της ασηκής ανάπτυξης και των υπόλοιπων παραγωγικών και

αναπτυξιακών δυνατοτήτων, σύμφωνα με τις αρχές της «βιώσιμη9) ανάπτυξης, δηλαδή ενός

μοντέλου που εξασφαλίζει μακροχρόνια <<χωρίς τέλος» ανάπτυξη.

Λέξεις Κλειδιά: Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Σχέδια Χωρικής

και Οικισηκής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας,

Υδρογεωλογικές Μελέτες Προστασίας Ιαμαηκών (Θερμών) Πηγών, Στρατηγική

Περιβαλλοντική Εκτίμηση, Αμοιβές Μελετών.
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ABSTRACT

Urban planning seeks Ιο strike a balance between the following goals-objectives: (ί) social

welfare, (ίί) economic efficiency, and (ίίί) sustainable environment. 10 Greece, the goals and

content of the first level of urban planning are regularcd and implemented by means οΓ an

institutionally safeguarded network of plans and studies: (a) Regularory Plans, (b) General

Urban Plans, (c) Open City Sparial and Housing Organisarion Plans, (d) Developmenr Plans

[or Second Residence Areas, and (e) Plans [or Cities undcr Specific Urban Regulation.

Necessary supporting tool5 [ΟΤ these plans arc the Geological Suitability Sιudies,

Hydrogeological Studies [ΟΤ the Protection οΓ Medicinal (Theπηa1) Springs and Strategic

Environmental Assessment Studies, stemming from the implementation of plans and projects

within the areas under urban plaηning. These plans aηd their supporting studies specify goals

and objectives at 10cal level and serve as guidelines ιο deal with spatiaI problems by

reguIating the uses and construction of land and, more broadly, the character of urban

development and other productive and development potentiaI, pursuant Ιο the principles of

sustainable development, namely a model than ensures long·teπn endless development.

ΚΕγ WORDS: Urban Planning, General Urban Plan, Open City SpatiaI and Housing

Organisation Plans, Geological Suitability Studies, Hydrogeological Studies for the Protection

of Medicinal (Theπnal) SΡήngs, Strategic Environmental Assessment, Studies Fee.
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μου έδωσε να συνεργαστώ μαζί της. Η παρακολούθηση και κατεύθυνση εκ μέρους

της, των διαφόρων σταδίων της παρούσης διπλωματικής εργασίας, αποτέλεσε

πολύτιμο αρωγό για την εκπόνησή της. Επίσης, ευχαριστώ, τα στελέχη των

ακόλουθων κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών και των

εξειδικευμένων μελετητικών γραφείων για το χρόνο που μου αφιέρωσαν σε θέματα

που άπτονται της παρούσας διπλωματικής εργασίας 1) την κα Αμαλία Κουδούνη,

Προϊσταμένη του Τμήματος Αστικών Κέντρων στη Διεύθυνση Πολεοδομικού

Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, 2) την κα

Βαρβάρα Τζιάλλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας
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τον κο Επαμεινώνδα Τολέρη, Προϊστάμενο Υπηρεσίας στην Ειδική Υπηρεσία

Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ,

καθώς και την κα Βασιλική Πάτση επίσης στην προαναφερόμενη Υπηρεσία, 6) τον

κο Θεοδόσιο Ψυχογιό στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας

Περιβάλλοντος της Αθήνας (ΟΡΣΑ), 7) τον κο Γεώργιο ΚοτζαγιώΡΥη

Βιολόγο/Περιβαλλοντολόγο μελετητή-σύμβουλο στην εταιρεία ENVECO ΑΕ και 8)

τον κο Χρήστο Τσατσανίφο μελετητή-σύμβουλο στην εταιρεία ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ.
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Νόμος

Νομοθετικό Διάταγμα

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Αθήνας

Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Θεσσαλονίκης

παράγραφος

Προεδρικό Διάταγμα

Πράξη Εφαρμογής

Περιοχές Ειδικής Προστασίας

Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης

Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων

Πολεοδομική Μελέτη

Περιοχή Οργανωμt:νης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

νll
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Περιοχή ΟλοκληρωμΙ:νης Τσυριστικής Ανάπτυξης

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση

Περιφερειακό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

Ρυθμιστικό Σχέδιο

Σελίδα

Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών

ΣτρατηΎΙκή Μελέτ/ Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων

Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

Συμβούλιο της Επικρατείας

Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας

Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων

Υπουργική Απόφαση

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων'Εργων

Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

νΗ!



Το κράτος οφείλει μέσω του σχεδιασμού να επιδιώκει τη διατήρηση, τη συνετή

χρήση και την ορθολογική διαχείριση των πόρων και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται

σε ανεπάρκεια και να διαμορφώνει ένα περιβάλλον για άνετη και δημιουργική

διαβίωση των πολιτών. Σε διαφορετική περίπτωση η Πολιτεία με την αυτοα ....1>ρωσή

της θα παρέχει το πεδίο στις δυνάμεις της αγοράς για την κατά βο\)ληση οργάνωση

Οι στόχοι και το περιεχόμενο του πολεοδομικού σχεδιασμού που εξειδικεύουν αυτές

τις επιδιώξεις καθορίζονται από τις κυρίαρχες πολιτικές και την εξειδίκευσή τους σε

τοπικό επίπεδο, σε ένα πλαίσιο που διέπεται από θεσμούς, οι οποίοι λειτουργούν

κανονιστικά ρυθμίζοντας τη χρήση και τη δόμηση της έγγειας ιδιοκτησίας και

ευρύτερα το χαρακτήρα της αστικής ανάπτυξης. Οι βασικές πολιτικές που

πλαισιώνουν τις τρεις παραπάνω κεντρικές επιδιώξεις του πολεοδομικού σχεδιασμού

αφορούν την κατοικία, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιομηχανική ανάπτυξη, την

εμπορική ανάπτυξη, τις μεταφορές, τη διαχείριση του περιβάλλοντος, την πολιτιστική

κληρονομιά, τον τουρισμό και την αναψυχή, τους φυσικούς πόρους, καθώς και την

διαχείριση των αποβλήτων και της ρύπανσης, (Ε. Ανδρικοπούλου, κ.ά., 2007).

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στους ακόλουθους

στόχους-επιδιώξεις: α) την κοινωνική ευημερία που συναρτάται από την ισότητα, την

ανθρώπινη υγεία, την ποιότητα ζωής, τις πολιτιστικές και ιστορικές αξίες και την

συμμετοχή των πολιτών, β) την οικονομική αποδοτικότητα η οποία συναρτάται από

την παραγωγικότητα, την επιχειρηματική δραστηριότητα, την απασχόληση, τη

φορολογία καθώς και τις εμπορικές συνδιαλλαγές και γ) την περιβαλλοντική

αειφορία με παραμέτρους την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την κλιματική

αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, καθώς και τις εκπομπές ρύπων από τις ποικίλες

ανθρώπινες δραστηριότητες (παραγωγή, μετακινήσεις, θέρμανση, μεταφορές ιc.λπ).

Οι τρεις παραπάνω κεντρικές επιδιώξεις του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι στενά

συσχετισμένες με τη δυναμική των διαχρονικών αλλαγών που συντελούνται στα

αστικά κέντρα και τις περιφέρειές τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣMEAETEl.
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του αστικού ιστού, την απόλυτη ελευθερία καθορισμού εκ μέρους ιους Τll';

πολυλειτουργικής, ΠOλυKεvτρικής, συμπαγούς συΥχρονης πόλης και εν κατακλείδι,

της πολιτικής για τις πολεοδομικές αναπλάσεις, τις αστικές παρεμβάσεις

διαμόρφωσης του ελεύθερου χώρου και της αναπροσαρμογής των νέων χρήσεων (Δ.

Μέλισσας, 2007).

Στην Ελλάδα, σήμερα, βρίσκονται σε διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης

περισσότερα από τετρακόσια (400) Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΩΣ) και Σχέδια

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Απαραίτητες

υποστηρικτικές ή συνοδευτικές μελέτες αυτών αποτελούν σι μελέτες γεωλογικής

καταλληλότητας των περιοχών προς πολεοδόμηση, οι μελέτες Στρατηγικής

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) που απορρέουν από την υλοποίηση σχεδίων και

προγραμμάτων, καθώς και οι υδρογεωλογικές μελέτες για την προστασία των

ιαματικών (θερμών) πηγών που βρίσκονται στις περιοχές προς πολεοδόμηση. Οι εν

λάΥω μελέτες εκπονούνται παράλληλα με τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, διασφαλίζοντας την

ορθολογική διαχείριση στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό.

Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να εξαχθεί μια επικαιροποιημένη

μελέτη, η οποία προκύπτει από τα πορίσματα και την μέχρι τώρα εμπειρία που έχει

αποκτηθεί από τη εφαρμογή των προαναφερόμενων μελετών τόσο σε κεντρικό όσο

και σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελώντας έτσι χρήσιμο αρωγό στο Τμήμα

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, aJJ..ά και

ενδεχομένως και σε δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολεοδομικό

σχεδιασμό, μέσα από τη συνδυασμένη εκμετάλλευση και διαχείριση των

παρεχόμενων στοιχείων και πληροφοριών της. Η καινοτομία του συγκεκριμένου

εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι όλα τα στοιχεία που παρατίθενται προκύπτουν,

κατά κάποιο τρόπο κωδικοποιημένα δια μέσου της σύνθεσης και επεξεργασίας

στοιχείων και δεδομένων που λαμβάνονται με ορθολογικο-χωρο-χρονικό τρόπο από

πλείστα θέματα και αντικείμενα (πρωτογενείς πηγές, βιβλιογραφία, συζητήσεις με

στελέχη κ.ά.), τα οποία άπτονται κατά βάση της επιστήμης του πολεοδομικού

σχεδιασμού.
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Γ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία

που προέρχονται: α) από την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στον

πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και στην εξειδίκευση αυτής μέσω

κανονιστικών διατάξεων. Πρόκειται, λοιπόν, για πρωτογενείς πηγές που αφορούν σε

κείμενα νόμων και την εξειδίκευση αυτών, στην πλειοψηφία τους με Υπουργικές

Αποφάσεις (VΑ), τα οποία δημοσιεύτηκαν σε Φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

(ΦΕΚ) προκειμένου να ενεργοποιηθεί η ισχύς και η δεσμευτικότητά τους, β) από την

ελληνική βιβλιογραφία η οποία πραγματεύεται θέματα που άπτονται του

χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, γ) από ηλεκτρονικές πηγές (ιστοσελίδες

Στ/ν παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται να παρουσιαστούν διεξοδικά: α) το

ισ-χύον νομικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών του πρώτου επιπέδου

πολεοδομικού σχεδιασμού δηλαδή των μελετών ΡΣ, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΛΠ, ΣΧΑΠ και

ΠΕΡΠΟ, β) το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά τα περιεχόμενα και τις

προδιαγραφές των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών προς

πολεοδόμηση που απαιτούνται ως υποστηρικτικές των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ βάσει της

ΥΑ37691/ΦΕΚΒΊ902/14.09.2007, γ) το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά τα

περιεχόμενα και τις προδιαγραφές των υδρογεωλογικών μελετών για τ/ν προστασία

των ιαματικών πηγών (θερμών πηγών) μιας υδρολογικής λεκάνης εντός των περιοχών

στις οποίες εκπονούνται μελέτες ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ βάσει της

ΥΛ345ΙΟ/7766/ΦΕΚΒ·35/26.ΟΙ.1999 και δ) το νομικό πλαίσιο, τα περιεχόμενα και

οι προδιαγραφές των μελετών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) που

απορρέουν από την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων βάσει των διατάξεων της

Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑI5393/2332/2002 και την ΥΑΙΟ7ΟΙ 7

ΦΕΚΒ'/1225/05.09.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιmώσεων ορισμένων

σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας

200 Ι /42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιmώσεων ορισμένων

σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

27ης Ιουνίου 200 Ι)}.

Ι ΠΣΙΣΧ()()ΑΙΙ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡIΚ1ΊΚΕΣ ΜΙ'ΛΕΊΊ·Τ

Β. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΛΣΙΛΣ

ΣFΡΑΦFΙΜ ΣΤΑΛΗΜΗΟΣ
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στο διαδίκτυο) τα οποiα αφορούν σε άρθρα και δημοσιεύσεις θεμάτων κυρiως

πολεοδομικού σχεδιασμού και δ) από την προσωπική επικοινωνία του συγγραφέα

(δια ζώσης ή τηλεφωνικώς) με στελέχη φορέων με κύρια αρμοδιότητα τον

πολεοδομικό, χωροταξικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό καθώς και με εξειδικευμένα

μελετητικά γραφεία. Στόχος των επαφών αυτών υπήρξε η συγκέντρωση πληροφοριών

και στοιχείων, σε επίπεδο Περιφέρειας, για την εκπόνηση, την έγκριση, την

εφαρμογή και την παρακολούθηση των ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ «δεύτερης γενιάς)} του

ν.2508/1997, καθώς και του βαθμού υλοποίησης και εφαρμογής των εκ του νόμου

δεσμευτικών υποστηρικτικών μελετών αυτών οι οποίες αναφέρονται παραπάνω.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν επαφές με στελέχη των ακόλουθων κεντρικών

και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών καθώς και μελετητικών γραφείων: 1)

ΥΠΕΧΩΔΕ - Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας-Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού,

προσωπική επικοινωνία με την κα Α. Κουδούνη, Προϊσταμένη του Τμήματος

Αστικών Κέντρων, 2) Περιφέρεια Ηπείρου: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και

Χωροταξίας, τηλεφωνική επαφή με την κα Β. Τζιάλλα, Προ·ίσταμένη της Διεύθυνσης,

3) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, τηλεφωνική επαφή με την κα Δ.

Τζαβέλλα, Προϊσταμένη του Τμήματος, 4) Δήμος Άνω Λιοσίων: Διεύθυνση

Τεχνικών Υπηρεσιών προσωπική επικοινωνία με τον κο Δ. Ραφτόπουλο, Διευθυντής

Τεχνικών Υπηρεσιών, 5) Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Ειδική Υπηρεσία

Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), τηλεφωνική επαφή με τον κο Ε. Τολέρη, Προϊστάμενος της

Υπηρεσίας, καθώς και την κα Β. Πάτση, 6) ΟΡΎανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και

Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας (ΟΡΣΑ), τηλεφωνική επαφή με τον κο Θ.

Ψυχογιό, 7) Μελετητικό γραφείο-Σύμβουλοι Μηχανικοί: ΠΑΝΓΑΙΑ ΕΠΕ,

τηλεφωνική επαφή με τον σύμβουλο-μελετητήκο Χ. Τσατσανίφο και 8) Μελετητικό

γραφείο-Σύμβουλοι Μηχανικοί: ENVECO ΑΕ, τηλεφωνική επαφή με τον

Βιολόγο/Περιβαλλοντολόγοκο Γ. Κοτζαγιώργη.
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Ι, ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΑΑΙΣΙΟ

Το νομικό πλαίσιο της οικιστικής οργάνωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού,

αποτελεί ο V.2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της

χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ124Α'), με τον οποίο συμπληρώθηκε ο

v.1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και

σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ33Α'). Ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν καλύπτει

ολόκληρη την επιφάνεια του νομού αλλά εκτείνεται μόνο σε τμήματά του

(υπονομαρχιακές περιοχές). Από τον V.2508/1997 προκύπτει ότι οι περιοχές που

περιλαμβάνονται στα διοικητικά όρια ενός νομού διακρίνονται σε αστικές,

περιαστικές και αγροτικές (εξωαστικές ή μη αστικές) περιοχές. Οι περιαστικές και οι

μη αστικές (αγροτικές) περιοχές αποτελούν την ύπαιθρο σε αντίθεση με την πόλη και

την αστική περιαχή.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις και καινοτομίες του ν.2508/1997 είναι οι ακόλουθες: α)

δημιουργούνται, σε περιφερειακό επίπεδο, Ρυθμιστικά Σχέδια (ΡΣ) σε ορισμένα

πολεοδομικά συγκροτήματα και παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και σε άλλες

περιοχές που έχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν μητροπολιτικό χαρακτήρα, β)

ολόκληρος ο κάθε νομός της χώρας καλύmεται πολεοδομικά από Γενικά

Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) για τις αστικές και περιαστικές περιοχές των

πρωτοβάθμιων ΟΡΎανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οποίοι

περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα οικισμό με πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000

κατοίκους και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

(ΣΧΟΟΑΠ) για τις μη αστικές ή εξωαστικές ή αγροτικές περιοχές πρωτοβάθμιων

ΟΤΑ, οι οποίοι περιλαμβάνουν οικισμούς που όλοι έχουν πληθυσμό κάτω των 2.000

κατοίκων. Τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ έχουν συγκεκριμένα όρια τα οποία, κατά

κανόνα, ταυτίζονται με εκείνα του νέου (καποδιστριακού) ΟΤΑ, γ) αλλάζει η

μεθοδολογία παραγωγής των mΣ και ΣΧΟΟΑΠ και δημιουργείται μηχανισμός

παρακολούθησης της εφαρμογής τους η οποία πλέον εντάσσεται στην διαδικασία

σχεδιασμού, δ) σημαντικές πολεοδομικές αρμοδιότητες μεταβιβάζονται στην

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση ΟΤΑ, ε) δημιουργείται για

πρώτη φορά θεσμικό πλαίσιο αναπλάσεων περιοχών εντός σχεδίου πόλεων, οι οποίες

χαρακτηρίζονται από προβληματικές οικιστικές ή πολεοδομικές συνθl1κες. Η

r ΠΣιΣΧ()()ΑΠ ΚΑΙ νΠΟΣΤΗΡΙΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΗl.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ
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Η οικιστική οργάνωση και ο πολεοδομικός σχεδιασμός (από πλευράς σχεδίων)

πραγματοποιούνται σε δύο επίπεδα των δύο βαθμίδων εκάστου. Στο πρώτο επίπεδο

σχεδιασμού περιλαμβάνονται: α) η πρώτη βαθμίδα εκπεφραζόμενη με το Ρυθμιστικό

Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΡΣ) και β) η δεύτερη

βαθμίδα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και το Σχέδιο Χωρικής και

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Στο δεύτερο επίπεδο

σχεδιασμού περιλαμβάνονται: α) η τρίτη βαθμίδα με την Πο40δομική Μελέτη (ΠΜ)

και β) η τέταρτη βαθμίδα με την Πράξη Εφαρμογής (ΠΕ) η οποία αποτε4ί την

υλοποίηση επί εδάφους της ΠΜ, (Δ. Οικονόμου, 2007α). Για τις μεν αστικές και

περιαστικές περιοχές εκπονούνται και εγκρίνονται ΓΩΣ, για δε τις υπόλοιπες μη

αστικές (αγροτικές) περιοχές εκπονούνται ΣΧΟΟΑΠ. Δηλαδή ο νομός περιλαμβάνει

αστικές, περιαστικές και μη αστικές περιοχές δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι

καλύπτεται σε όλη την έκτασή του μόνο από ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και δεν αφήνεται

περιθώριο ή κενό για πολεοδομικές επεμβάσεις με άXλn σχέδια. Αυτό είναι

ψευδαίσθηση διότι η πολεοδομική νομοθεσία παρέχει την ευχέρεια επέμβασης στις

παραπάνω περιοχές και με διάφορα άλλα σχέδια ή ειδικές παρεμβάσεις των οποίων

προστασία και αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικlΊ

παράμετρο του πολεοδομικού σχεδιασμού και ζωτική ανάγκη για τη βελτίωση της

ποιότητας ζωής των πολιτών, στ) καθίσταται εφικτή η εκτέλεση έργων ενεργού

πολεοδομίας και αστικού αναδασμού και από ιδιωτικούς φορείς, ζ) δημιουργείται και

λειτουργεί σε νέα βάση η ιδιωτική πολεοδόμηση, η οποία πλέον μετονομάζεται σε

Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πο40δόμησης (ΠΕΡΠΟ). Οι ΠΕΡΠΟ δεν

καθορίζονται τυχαία και αποσπασματικά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά στα

πλαίσια και με βάση τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ και του ΣΧΟΟΑΠ. Οι οικιστικές

μονάδες που διαμορφώνονται με ιδιωτική πολεοδόμηση εντάσσονται στον υπόλοιπο

κοινωνικό ιστό και δεν αποτελούν ιδιωτικές πόλεις και κοινωνίες ιδιοκτητών. η)

παρέχεται στους δήμους και κοινότητες η δυνατότητα απόκτησης μεγάλων

κοινόχρηστων χώρων σε παλαιά σχέδια (ν.δ.17-7-1923) με τη συμμετοχή όχι μόνο

των παρόδιων σJ.λά όλων των ιδιοκτητών της πολεοδομικής ενότητας και θ)

καταργείται η διάκριση των περιοχών σε αραιοδομημένες και πυκνοδομημένες και

σJ.λάζει η συμμετοχή εισφοράς σε γη και σε χρήμα προκειμένου να καταστεί εφικτή η

πολεοδομική ενεργοποίηση των περιοχών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ.
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το περιεχόμενο δυνητικά διαφέρει ή και συνάδει με αυτό των ΓιIΣ και ΣΧΟΟΑΙ Ι. ΙΛ.

Χριστοφιλόπουλος, 2002).

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μέχρι πρότινος, όπου δεν είχαν εγκριθεί αφενός

τα χωροταξικά σχέδια όπως αυτά προβλέπονται με τον ν.2742/1999 και αφετέρου τα

πολεοδομικά σχέδια όπως αυτά προβλέπονται με τον ν.2508/1997, ο χωροταξικός και

πολεοδομικός σχεδιασμός γινόταν μέσω αποσπασματικών κανονιστικών ρυθμίσεων ή

σπονδυλωτών προληπτικών παρεμβάσεων με σχεδιαστικά εργαλεία όπως οι ΖΟΕ και

οι ΕΧΜ, τα οποία αντιπροσώπευαν και τον απόντα χωροταξικό σχεδιασμό. Οι

παραπάνω διαδικασίες σχεδιασμού του χώρου και των περιοχών είχαν πενιχρά

αποτελέσματα, κυρίως, λόγω των πολλών μειονεκτημάτων τους όπως η χρονοβόρος

διαδικασία εκπόνησής, έγκρισης και εφαρμογής τους. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό

αποτελεί και το γεγονός ότι τα παραπάνω εργαλεία σχεδιασμού αναφέρονται

ουσιαστικά στο φυσικό σχεδιασμό (physicaJ pIanning), εκτός από τα ΣΟΑΠ τα οποία

έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα (φυσικό, οικονομικό, κοινωνικό).

Στις αστικές και αγροτικές περιοχές του νομού, εκτός από τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ,

μπορεί να γίνονται σι ειδικές παρεμβάσεις με τα ακόλουθα σχέδια και πολιτικές, τα

οποία αφορούν είτε μόνο την αγροτική περιοχή, είτε την αστική και αγροτική

περιοχή: α) Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), β) Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες

(ΕΧΜ), γ) Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), δ) Περιοχές Οργανωμένης

Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), ε) Περιοχές Ειδικών

Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ), στ) Ρυθμιστικά Σχέδια (ΡΣ), ζ) Περιοχές Ειδικά

Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), η) Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Δεύτερης

Κατοικίας (ΣΧΑΠ) και θ) Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ).

Στα παραπάνω πολεοδομικά σχέδια αν προστεθούν τα ΓΩΣ και ΣΧΟΟΑΠ, καθώς και

τα ρυμοτομικά σχέδια που εκπονούνται για ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή η

Πολεοδομική Μελέτη (ΠΜ) και η Πράξη Εφαρμογής (ΠΕ), τεκμαίρεται ότι η

παρέμβαση στον αστικό και αγροτικό χώρο γίνεται με μία πληθώρα σχεδίων

(δεκατριών σχεδίων συνολικά).

[ΠΣiΣXOOAΠ ΚΛΙ ΥΠ()ΣΤΗΡIΚΤΙΚΡΣ MEΛET~ΣrFPAgιEIM ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ
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] Άρθρα 4 και 15 ν.1515/1985, άρθρα 4 και 14 ν.1561/1985. τα οποία αφορούν την εφαρμογή
των ΡΣ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ΡΣ των υπόλοιπων

περιοχών σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγρ.3 του άρθρου 2 του ν.2508/1997.

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο (ΡΣ) ενώ αναπτύχθηκε ως σχέδιο του ευρύτερου σχεδιασμού,

από πλευράς περιεχομένου δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε χωροταξικό αΜά ούτε και

πολεοδομικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό έχει δομικό χαρακτήρα καθόσον περιλαμβάνει

το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων. των προγραμμάτων και των μέτρων ως

αναγκαία προϋπόθεση για την πολεοδομική και χωροταξική ρύθμιση και οργάνωση

των αστικών συγκροτημάτων στα πλαίσια πενταετών προγραμμάτων, (Α.

Αραβαντινός, 1997).

Από πλευράς εκτάσεώς του αφορά σε μητροπολιτική περιοχή ή μεγάλο αστικό

κέντρο, το οποίο δεν καλύπτει ολόκληρο το νομό. Με τους ν.1515/1985 και

ν.1561/1985 εγκρίθηκαν τα ΡΣ για την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Με

το άρθρο 2 του ν.2508/1997 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) να εγκρίνει τέτοια ΡΣ για την

οικιστική οργάνωση, την προστασία του περιβάλλοντος και την γενικότερη ανάπτυξη

των ευρύτερων περιοχών των αστικών συγκροτημάτων της Πάτρας. του Ηρακλείου

Κρήτης, της Λάρισας,. του Βόλου, της Καβάλας και των lωαwίνων. Επίσης, ΡΣ

μπορεί να καταρτιστούν και εγκριθούν και σε άλλα αστικά συγκροτήματα, εκτός από

τα πιο πάνω, τα οποία προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Ο

καθορισμός των αστικών αυτών συγκροτημάτων (περιοχών) γίνεται από τη διοίκηση

εφόσον συντρέχουν ορισμένα κριτήρια, τα οποία αναφέρονται στην παρ.2 του

άρθρου 2 του ν.2508/1997 και ιδιαίτερα ο μητροπολιτικός χαρακτήρας του αστικού

σΊJ'fKΡOτήματoς, το μέγεθος του πληθυσμού, οι τάσεις της οικονομικής και

κοινωνικής εξέλιξης της περιοχής ή η γενικότερη σημασία της περιοχής για τη χώρα,

η σύνδεση ή η σχέση της με άλλες χώρες. Η παρακολούθηση και προώθηση της

εφαρμογής του ΡΣ γίνεται από τον Οργανισμό της περιοχής του Ρυθμιστικού1, ο

οποίος εποπτεύεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Ειδικότερο έργο του Οργανισμού

είναι η παρακολούθησητης εφαρμογής και η εξασφάλιση της πραγματοποίησηςτου

ΡΣ, η εκπόνηση ΓΠΣ της ευρύτερηςπεριοχήςτης Αθήνας, της Θεσσαλονίκηςκαι των

υπόλοιπωναστικών κέντρων και η μέριμναγια την έγκρισή τους, για την εναρμόνιση

Ι ΠΣιΣΧΟΟΑΠΚΑΙ γΠ()ΣnΙΡιΚΤιΚΗΜΕΛΕΤΕΣ
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με το Ρυθμιστικό Σχέδιο και το Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος των οικείων

φορέων, η παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η εκπόνηση

προδιαγραφών περιβαλλοντικών μελετών, η μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την

προστασία του περιβάλλοντος και ο έλΖΥχος έργων και δραστηριοτήτων με

επιπτώσεις στο περιβάλλον, (Δ. Χριστοφιλόπουλος. 2002). Οι κατευθύνσεις του ΡΣ

είναι υποχρεωτικές για τα ΓΩΣ ή ΣΧΟΟΑΠ που περιλαμβάνονται στην περιοχή του,

παρά το γεγονός ότι τα σχέδια αυτά ανήκουν στο ίδιο επίπεδο σχεδιασμού.

3. ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (ΓΠΣ)

3.1. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΓΠΣ

Το ΓΩΣ περιλαμβάνει ολόκληρη την εδαφική περιοχή του νέου (καποδιστριακού)

δήμου ή κοινότητας, στην οποία περιλαμβάνεται ένας τουλάχιστον οικισμός με

πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων.

Η ρύθμιση αυτή της ταύτισης των ορίων της αστικής και μη αστικής περιοχής με

τα διοικητικά όρια του δήμου, και συνεπώς η σαφής και υποχρεωτική οριοθέτηση

της περιοχής, είναι επιτυχής, διότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η πιθανότητα

δημιουργίας αθέμιτων σχέσεων μεταξύ μελετητή και ιδιωτών ή πελατειακών

σχέσεων μεταξύ διοίκησης και πολιτών. Οι σχέσεις αυτές διαμορφώνονταν, σε

πολλές περιπτώσεις, με το προηγούμενο πολεοδομικό καθεστώς, όπου το μέγεθος

και τα όρια του ΓΠΣ αφήνονταν στην κρίση του μελετητή, (Δ. Χριστοφιλόπουλος,

2002),

Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των αστικών και περιαστικών χώρων του

ενός ή περισσότερων οικισμών άνω των 2.000 κατοίκων δεν καλύπτει ολόκληρη την

εδαφική περιοχή του νέου πρωτοβάθμιου ΟΤΑ, λόγω ιδίως του μεγάλου αριθμού των

συνενωθέντων δήμων και κοινοτήτων που υπάγονται στον νέο ΟΤΑ, της απόστασης

μεταξύ τους και των συγκοινωνιακών συνθηκών, εκπονούνται ένα ή περισσότερα

ΓΠΣ για τους οικισμούς αυτούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους αστικούς και

περιαστικούς χώρους. Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο εκτείνεται σε ολόκληρη την

περιοχή των συνενωθέντων δήμων και κοινοτήτων που περιλαμβάνονται στο τμήμα

της εδαφικής περιοχής του νέου ΟΊΆ. Δηλαδή, στην περίπτωση που ο περιαστικός

9
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Οι δήμοι και σι κοινότητες, που δεν συνενώνονται σύμφωνα με τα παραπάνω για να

αποτελέσουν το νέο (καποδιστριακό) πρωτοβάθμιο ΟΤΑ, μπορεί να περιλαμβάνονται

σε ΓΠΣ παρακείμενου τμήματος ή συνόλου νέου ΟΤΑ εφόσον προκύπτει από

σχετική μελέτη. Σε διαφορετική περίπτωση εκπονείται ΓΠΣ μόνο για την εδαφική

περιφέρεια των δήμων και κοινοτήτων που δεν επέρχεται μεταβολή.

Το ΓΠΣ που περιλαμβάνεται στην περιοχή ΡΣ μπορεί να αφορά ένα μόνο δήμο ή

κοινότητα ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του. Στις περιπτώσεις όπου πόλεις ή

οικισμοί περιλαμβάνονται μέσα στην περιοχή του ΡΣ, το ΓΠΣ μπορεί να εκτείνεται

μόνο στην περιοχή του δήμου ή της κοινότητας του εν λόγω οικισμού ανεξάρτητα

από τον αριθμό των κατοίκων αυτού του δήμου ή της κοινότητας. Δηλαδή, για τον

δήμο ή κοινότητα που βρίσκεται σε ΡΣ, ανεξάρτητα από το μέγεθος του πληθυσμού

του, εκπονείται ΓΠΣ και όχι ΣΧΟΟΑΠ, το οποίο πρέπει να εναρμονίζεται με τους

σκοπούς και τις κατευθύνσεις του ΡΣ.

χώρος δεν εκτείνεται για τους παραπάνω λόγους σε ολόκληρη την έκταση του Vf:OH

δήμου (καποδιστριακού), μπορεί να καταρτίζεται ΓΠΣ το οποίο κατ' εξαίρεση

καλύπτει μόνο το τμήμα που περιλαμβάνεται στον εν προκειμένω περιαστικό χώρο

για την εφαρμογή αυτού απαιτείται αιτιολογημένη μελέτη με αναφορά σε

σvyKεKριμένα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση το τμήμα αυτό εκτείνεται σε ολόκληρη

την περιο-χή των πρωτοβάθμιων σΤΑ που περιλαμβάνονται στον συγκεκριμένο

περιαστικό χώρο. Για το υπόλοιπο τμήμα του νέου σΤΑ στο οποίο δεν

περιλαμβάνεται ένας τουλάχιστον οικισμός με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων,

εκπονείταιΣΧΟΟΑΠ.

[ΠΣΙΣΧ()()ΑΠ ΚΑΙ VΠΩΣΤΗΡΙΚΤΙΚF.ΣMF.AF.TEΣ

Σύμφωνα με την ΥΑ9572/1845/ΦΕΚΔΊ209/07.04.2000 «Τεχνικές Προδιαγραφές

Μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.χ.ο.ο.Α.Π.) και αμοιβές Μηχανικών για

την Εκπόνηση Μελετώv» και την ΥΑΙ0788/ΦΕΚΔΊ285/05.03.2004 «Έγκριση

Πολεοδομικών Σταθεροτύπων (Standards) και Ανώτατα Όρια Πυκνοτήτων που

εφαρμόζονται κατά την Εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και των Πολεοδομικών

Mελετών)~ ΟΙ μελέτες των παραπάνω σχεδίων εκπονούνται σε δ{)ο στάδια: α) το

πρώτο στάδιο το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη

ΣFΡΑΦF.ΙΜ rΤAΛlIMF.POE
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διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του νέου ΔΙ1μου και τη

διατύπωση της κατ' αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης τ/ς

περιοχής και β) το δεύτερο στάδιο κατά το οποίο γίνεται η λεπτομερής επεξεργασία

του ΓΠΣ ή του ΣΧΟΟΑΠ, με βάση την πρόταση η οποία Οα προκριθεί από τη

Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η συνεχής και συστηματική παρακολούθηση των προκηρυσσομένων ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ

καθώς και αυτών που ανατίθενται καθίσταται πρακτικά αδύνατη, αφενός λόγω της

πληθώρας των σΤΑ που αναθέτουν και στις περισσότερες των περιπτώσεων

επιβλέπουν τις μελέτες αυτές. μέσω των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και

Κοινοτήτων σΥΔΚ), αφετέρου διότι δεν έχει θεσπιστεί η κεντρική υπηρεσία

διαχείρισης που να διαθέτει τους προβλεπόμενους μηχανισμούς αυτόματ/ς και

υποχρεωτικής ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς ανάθεσης, παρακολούθησης,

ΈΥκρισης και εφαρμογής των μελετών ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ.

Από τη σχετική ενημέρωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) σχετικά με

την πορεία των ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ από το 2000 έως σήμερα παρατηρείται

αποσπασματικότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού, ο οποίος στερείται σαφήνειας

νομοθετικού πλαισίου, προγραμματισμού και προσανατολισμού (με αποτέλεσμα την

υποβολή ενστάσεων επί των διενεργούμενων διαγωνισμών και την επακόλουθη

διοικητική ακυρωτική προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας), καθυστέρηση

στην ανάθεση με ταυτόχρονη επιβράδυνση του ρυθμού ανάθεσης κατά το χρονικό

διάστημα της διετίας 2006-2008 αναφορικά με τη διετία 2004-2006, η οποία

οφείλεται σε λόγους όπως είναι οι προδιαγραφές μελετών γεωλογικής

καταλληλότητας των περιοχών προς πολεοδόμηση και οι μελέτες στρατηγικής

περιβαλλοντικής εκτίμησης (αναλυτική παρουσίασή τους ακολουθεί στα επόμενα

κεφάλαια), οι οποίες πλέον συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με τα ΓΠΣJΣXOOAΠ,

καθώς και προβλήματα χρηματοδότησης.

Στατιστικά αναφέρεται ότι: α) σε επίπεδο χώρας -εξαιρουμένης της Αττικής- έχουν

προκηρυχθεί μελέτες για 31 Ο (34%) σε σύνολο 91 Ο ΟΤΑ και έχουν ανατεθεί 200

μελέτες (22%), ενώ έχουν θεσμοθετηθεί μόλις 3 Ι ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ, εκ των οποίων τα

2 Ι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στ/ν ίδια Περιφέρεια έχουν

προκηρυχθεί και ανατεθεί, αναλογικά, οι περισσότερες μελέτες (64 και 58 μελέτες
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αντίστοιχα επί συνόλου 134 σΤΑ). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα δύο

τελευταία χρόνια προκηρύχθηκαν μελiτες για 50 ΟΤΑ, δηλαδή 25 μελέτες το χρόνο

και το οποίο σημαίνει ότι με τους ρυθμούς αυτούς θα απαιτ/θούν περίπου 25 χρόνια

συνολικά για να ολοκληρωθούν οι μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού στην

Περιφέρεια, β) στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων. Βορείου Αιγαίου και Δυτικής

Μακεδονίας έχει προκηρυχθεί μικρός αριθμός μελετών (5, 2 και 8 μελέτες

αντίστοιχα) με καμία εντός τ/ς τελευταίας διετίας, γ) στους Νομαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις Γρεβενών, Δράμας, Ευρυτανίας, Χίου, Ζακύνθου και Λευκάδος

εξακολουθεί να μην έχει προκηρυχθεί καμία μελέτη, δ) στην Περιφέρεια Ηπείρου

έχουν θεσμοθετηθεί πρόσφατα 4 ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ και εκπονούνται ακόμη άλλα 25.

ενώ έχουν θεσμοθετηθεί (με το ν.1337/1983) 7 mΣ και Ι ΖΟΕ, ε) στην Αττική έχουν

εγκριθεί 91 mΣ σε σύνολο 114 ΟΤΑ (τα περισσότερα βάσει του ν.133711983).

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το ενδιαφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

για τις μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ, εστιάζεται κυρίως σε

περιοχές που γειτνιάζουν με μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα τα οποία δέχονται

πιέσεις για παραθεριστική κατοικία (περιοχές δεύτερης κατοικίας ΣΧΑΠ) με

χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την Χαλκιδική, την Εύβοια και την

βορειανατολική Πελοπόννησο δηλαδή την Κορινθία και την Αργολίδα,

(hιιρ ://portal. tee.gr).

3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΠΣ

Το περιεχόμενο του νέου ΓΠΣ, δηλαδή αυτού που προβλέπεται από τον ν.2508/1997

είναι πολύ ευρύτερο εκείνου που προβλέπεται στο παλαιό ΓΠΣ του ν.1337/1983.

ΣιryKεKpιμένα. ενώ το παλαιό ΓΠΣ καλύπτει μόνο τις πολεοδομημένες ή τις προς

πολεοδόμηση περιοχές εντάσεως ή επεκτάσεως πολεοδομικών σχεδίων, το νέο ΓΠΣ

καλύπτει τα ακόλουθα: α) όλες τις πολεοδομημένες περιοχές, σύμφωνα με

οποιοδήποτε πολεοδομικό καθεστώς (ν.δ.17-7-1923, ν.9471Ι979, ν.133711983 κ.λπ.)

που προβλέπει η πολεοδομική νομοθεσία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και τους

οικισμούς που προϋπάρχουν του έτους 1923. β) τις προς πολεοδόμηση περιοχές,

συνεχόμενες ή μη με τις παραπάνω πολεοδομημένες περιοχές, εφόσον t1

πολεοδόμηση των περιοχών αυτών κρίνεται απολύτως αναγκαία. ενόψει ιδίως της

12



13

1 Ο χαρακτηρισμός των περιοχών αυτών πρέπει να εναρμονίζεται προς τις τυχόν υφιστάμενες
κατευθύνσεις ή προτάσεις των χωροταξικών σχεδίων, καθώς και προς την πρόταση

πολεοδομι),."ής οργάνωσης και τις γενικές κατευθύνσεις που περιέχονται στα νέα Γ11Σ ι.:αι

ΣΧΟΟΑΠ του ν.2508/1997.

δημογραφικής εξέλιξης, της ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων. των

οικιστικών και γενικότερα πολεοδομικών συνθηκών. Οι προς πολεοδόμηση περιοχές

μπορεί να αφορούν κύρια ή δεύτερη κατοικία ή εγκατάσταση αναπτυξιακών

δραστηριοτήτων. όπως τη δημιουργία παραγωγικών πάρκων ή τουριστικών ζωνών.

Για τις περιοχές που προορίζονται από το ΓΠΣ για εγκατάσταση παραγωγικών

δραστηριοτήτων προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν ΚUρίως στο

συντελεστή δόμησης (παραγρ.3, άρθρο 4 v.2508l1997), γ) τις περιοχές γύρω από

πόλεις ή OΙKισμOUς, για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της oιιασnκής

εξάπλωσης, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών που καθορίστηκαν ως Ζώνες

Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) (άρθρο 29 ν.Ι337/1983), δ) τα εγκεκριμένα κατά τη

δημοσίευση του v.2508l1997 ΓΠΣ. Πρόιcειται για τα παλαιά ΓΠΣ που έχουν

εκπονηθεί και εγκριθεί με το ν.1337/1983 και τα οποία ήταν συνδεδεμένα με ης

περιαστικές Ζοε. προκειμένου να απαρευχθούν ανεm%μητες ενέργειες (αθέμιτες

επεκτάσεις, κατατμήσεις κ.λπ.) εκτός περιοχής θεσμοθετημένης με ΓΩΣ, ε) όλες οι

Περιοχές Ειδικής npoσταoioς (ΠΕΠ) που περιλαμβάνονται στην έκταση του ΓΠΣ, οι

οποίες δεν προορίζονται για πολεοδόμηση, συνεχόμενες ή μη με τις πολεοδομημένες

ή προς πολεοδόμηση περιοχές. όπως είναι οι χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού.

ιστορικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος. παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες ζώνες,

βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση και δασικές εκτάσεις, γη

υψηλής παραγωγικότητας Κ.λπ. Για τις περιοχές αυτές μπορεί με το ΓΩΣ να ορίζονται

οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, το όριο του εμβαδού κάτω από το οποίο δεν

επιτρέπεται η κατάτμηση των ιδιοκτησιών και να επιβάλλονται όJ.J.ι:J. μέτρα ειδικής

προστασίας. Αν κατά την έγκριση ΓΩΣ. έχουν καθοριστεί Ζοε σύμφωνα με το άρθρο

29 του ν.1337/1983, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται ζώνες προστασίας περιοχών

στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου (άρθρα 21 και 23 του ν .1650/1986)2.

τα όρια και οι ρυθμίσεις που τις διέπουν περιλαμβάνονται στο ΓΩΣ, δυνάμενες να

τροποποιηθούν για μεγαλύτερη προστασία της περιοχής. Από τα παραπάνω

διαπιστώνεται ότι το περιεχόμενο της ΖΟΕ τόσο της περιαστικής όσο και της

αγροτικής περιοχής αποτελεί πλέον περιεχόμενο του mΣ. Ωστόσο και μέχρι την

έγκριση των mΣ σύμφωνα με το ν.250811997. συνεχίζουν να εκπονούνται ΖΟΕ του
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3.3.1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΠΣ

3,3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣΓΠΣ

Για τη διαδικασία εκπόνησης του ΓΠΣ εφαρμόζεται το άρθρο 3 του ν.1337/1983, το

οποίο εξακολουθεί να ισχύει και μετά το V.2508/1997. ΠΙΟ συγκεκριμένα:

r ΠΣΙΣΧ()()ΑΠ ΚΑΙ γΠ()ΣΤΗΡIΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕ1.

άρθρου 29 του V.1337/1983 κατ' επιταγή του νομοθέτη, σι οποίες δεν αποπλούν

πλέον σχεδιασμό αλλά προληπτικό i'λεγχo και προστασία ορισμένων περιοχών, στ)

με το νέο ΓΠΣ μπορεί να προσδιορίζονται ΠΕΡΠΟ, ζ) με το ΓΠΣ προσδιορίζονται

τμήματα του οικισμού που χρήζουν ανάπλασης ή αναμόρφωσης καθώς και Ζώνες

Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) και Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ), η) με το ΓΠΣ

καθορίζεται ο τρόπος πολεοδόμησης των εκτάσεων, ο οποίος αναφέρεται στους

κανονιστικούς όρους δόμησης, στις Ζώνες ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) και στις

Ζώνες Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ).

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ

Α) Η κίνηση της διαδικασίας εκπόνησης του ΓΠΣ ανήκει πρώτιστα στην

πρωτοβουλία του δήμου ή της κοινότητας ή περισσότερων δήμων ή κοινοτήτων από

κοινού. Η κίνηση όμως αυτή μπορεί να γίνει και από την οικεία Περιφέρεια αφού

προηγηθεί σχετική ενημέρωση του οικείου δήμου ή κοινότητας. Για την κίνηση της

διαδικασίας εκπόνησης του mΣ εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα

της Περιφέρειας (Περιφερειάρχη) η οποία δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Η έκδοση της απόφασης αυτής και η δημοσίευσή της γίνεται

για να επισημοποιηθεί και γνωστοποιηθεί η κίνηση της διαδικασίας εκπόνησης και να

καθοριστούν τα όρια της περιοχής του mΣ. Όταν η κίνηση της διαδικασίας γίνεται

από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, κατόmν σχετικής απόφασης του δημοτικού ή

κοινοτικού συμβουλίου, προκειμένου να επισημοποιηθεί και γνωστοποιηθεί η κίνηση

της διαδικασίας εκπόνησης στη διοίκηση εκδίδεται υποχρεωτικά σε ΦΕΚ η σχετική

απόφαση του Περιφερειάρχη.
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3 Όμως δεν αναφέρεται ρητά ο τρόπος έκφρασης της συγκεκριμένης γνώμης των
ενδιαφερόμενων πολιτών, δηλαδή γραπτά με υπόμνημα, πραρορικά κλπ. (Δ.

Χριστοφιλόπουλος, 2002).

Β) Η κίνηση τ/ς διαδικασίας εκπόνησης του σχεδίου από το διίμο Ι) την κοινότητα

γίνεται με έκδοση της σχετικής απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.1337/1983 επιβάλλεται σε εκείνον που κινεί την

διαδικασία (δήμο ή κοινότητα ή περιφέρεια) η επιδίωξη της συμμετοχής των

ενδιαφερόμενων πολιτών. Η συμμετοχή αυτή επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο τρόπο,

όπως ανοικτές σιryιcεντρώσεις, ενημέρωση από τον τύπο, έκθεση της μελετώμενης

εκπόνησης στις δημοτικές ή κοινοτικές εγκαταστάσεις κλπ. Η συμμετοχή αυτή

αφορά 1(lJρίως την έκφραση της γνώμης των ενδιαφερομένων πολιτών σχετικά με την

εκπόνηση του σχεδίου (π.χ. αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, τρόπος

πολεοδομικής ανάπτυξης, όροι ανάπτυξης κ.ά.)3. Οι απόψεις των πολιτών μπορεί να

είναι σύμφωνες ή αντίθετες με την εκπονούμενη μελέτη και οφείλουν να αναφέρονται

στο συνολικό όφελος που θα προκύψει από τον σχεδιασμό και όχι σε ατομικά οφέλη

ή βλάβες. Για τον λόγο αυτό ο ν.2508/1997 δεν ευνοεί την υποβολή ενστάσεων των

ενδιαφερόμενων πολιτών, οι οποίες άλλωστε αφορούν κυρίως ατομικά και όχι

συλλογικά θέματα σε επίπεδο ΓΩΣ. Η συμμετοχή των αρμόδιων φορέων στην

εκπόνηση της μελέτης του ΓΠΣ εκφράζεται με τη διατύπωση γνώμης σχετικά με

αυτή. Εκείνος που κινεί τη διαδικασία εκπόνησης (δήμος ή κοινότητα ή περιφέρεια)

οφείλει να ζητήσει τη γνώμη σχετικά με την εκπόνηση, των αρμόδιων φορέων,

δηλαδή των αρμόδιων νομαρχιακών ή περιφερειακών υπηρεσιών των Υπουργείων

Οικονομίας και Οικονομικών, Γεωργίας, Πολιτισμού, διάφορων άJJ..λ»ν δημόσιων

υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφελείας των οποίων οι δραστηριότητες

επεκτείνονται στην περιοχή αναφοράς του ΓΠΣ. Οι απόψεις των παραπάνω φορέων

περιέρχονται στους οικείους δήμους ή κοινότητες, οι οποίοι κινούν τη διαδικασία

εκπόνησης, σε εύλογη προθεσμία δύο μηνών από τη λήψη των σχετικών ερωτημάτων

για έκφραση απόψεων. Περατωμένης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας δεν

εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας εκπόνησης του mΣ. Σύμφωνα με την

παραγρ.5 του άρθρου Ι ν.2508/1997, η επίτευξη της βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης,

μέσω των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, επιδιώκεται με συμμετοχικές διαδικασίες που

περιλαμβάνουν κατά το εφικτό την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και των κοινωνικών

φορέων στη διαμόρφωση των επιλογών, των στόχων και των προτεραιοτήτων στη
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διάρθρωση των επιμέρους σχεδίων και προγραμμάτων και την παρακολο\')θηση της

εφαρμογής τους.

4 Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης παραλείψει να ζητήσει τη γνωμοδότηση του

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε το ΓΠΣ

υπόκειται σε ακύρωση για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, (Δ.

Χριστοφιλόπουλος, 2002).

Δ) Μετά την κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης του ΓΠΣ, ο

Περιφερειάρχης με απόφασή του που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ δύναται: α) να

αναστείλει τη χορήγηση αδειών οικοδομής και τις οικοδομικές εργασίες στην περιοχή

του ΓΩΣ, β) να απαγορεύει τις κατατμήσεις των ιδιοκτησιών πέρα από το οριζόμενο

στ/ν ίδια απόφαση επιτρεπτό όριο εμβαδού, με ανώτατο χρονικό όριο της αναστολής

οικοδομικών εργασιών, αδειοδοτήσεων και κατατμήσεων ένα εξάμηνο μετά την

έκδοση της σχετικής απόφασης με δυνατότητα παράτασης κατά ένα ακόμη εξάμηνο

(κατόπιν νέας απόφασης του Περιφερειάρχη με σχετική δημοσίευσή της σε ΦΕΚ),

όταν διαπιστώνεται ότι οι εργασίες εκπόνησης του ΓΠΣ προοδεύουν σημαντικά.

[ΠΣfΣXOOAΠ ΚΑ] ΥΠΩΣΤΗΡΙΚΤιΚΗ MFAf'THΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΩΣ

Γ) Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Περιφερειάρχη για την κίνηση της

διαδικασίας εκπόνησης του ΓΩΣ, εκδίδεται εντολή του προς την αρμόδια υπηρεσία

της περιφέρειαςγια τη σύνταξη του ΓΩΣ. Η σχετική μελέτη εκπόνησης του σχεδίου

διαβιβάζεταιστον οικείο δήμο ή κοινότητα για γνωμοδότηση. Η γνωμοδότηση αυτή

αποσκοπείστο να ενημερωθεί ο Περιφερειάρχηςγια την πραγματική κατάσταση της

περιοχής του ΓΩΣ, τις τοπικές συνθήκες και τις αντιλήψεις που επικρατούν κάθε

φορά σχετικά με την ανάγκη έγκρισης της ένταξης, επέκτασης ή αναθεώρησης του

ΓΠΣ κατά τ/ν κρίση του γνωμσδοτσύντοςδημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου4. Η

γνωμοδότηση αυτή είναι απλώς συμβουλευτική και οφείλει να περιέλθει στον

Περιφερειάρχηεντός δύο μηνών από την ημερομηνίαλήψης της μελέτης εκπόνησης

του σχεδίου. Αν περιέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία δεν εμποδίζεται η

πρόοδος της διαδικασίας και ο Περιφερειάρχης μπορεί μετά από γνώμη του

ΠεριφερειακούΣυμβουλίουΧωροταξίας,Οικισμού και Περιβάλλοντος(ΠΣΧΟΠ)να

προβεί στην έγκριση ή απόρριψη του ΓΠΣ.
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Σύμφωνα με την γΑ95 72/ Ι 845/ΦΕΚΔ '1209/07.04.2000 «Τεχνικές Προδιαγραφές

Μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και αμοιβές Μηχανικών για

την Εκπόνηση Μελετών}) οι μελέτες των παραπάνω σχεδίων εκπονούνται σε δύο

στάδια: α) το πρώτο στάδιο το οποίο περιλαμβάνει τ/ν ανάλυση της υπάρχουσας

κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του νέου

Δήμου και τη διατύπωση της κατ' αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων

ρύθμισης της περιοχής και β) το δεύτερο στάδιο κατά το οποίο γίνεται η λεπτομερής

επεξεργασία του ΓΠΣ ή του ΣΧΟΟΑΠ, με βάση την πρόταση η οποία θα προκριθεί

από τη διευθύνουσα υπηρεσία.

3.3.2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΠΣ

Α) Μετά τ/ν εκπόνησή του το ΓΠΣ, όταν η διαδικασία κινείται με πρωτοβουλία του

δήμου ή της κοινότ/τας, υποβάλλεται, μαζί με γνωμοδότηση του δημοτικού ή

κοινοτικού συμβουλίου και των αρμόδιων δημόσιων φορέων καθώς και τις απόψεις

των πολιτών στ/ν οικεία Περιφέρεια. Η Περιφέρεια μπορεί να επιφέρει στ/ν

πρόταση του δήμου ή της κοινότητας μεταβολές επουσιώδεις5. Εν συνεχεία, όπως και

στην περίπτωση κίνησης της διαδικασίας με πρωτοβουλία τ/ς Περιφέρειας, η μελέτ/

του ΓΠΣ συνοδευόμενη από την γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου και των αρμόδιων δημόσιων φορέων καθώς και τις απόψεις των πολιτών,

εισηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, εντός μέγιστ/ς προθεσμίας

ενός μήνα από την υποβολή της μελέτης ΓΠΣ. στο ΠΣΧΟΠ για γνωμοδότηση. Το

παραπάνω όργανο 6 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) γνωμοδοτεί θετικά ή

αρνητικά όσον αφορά στην διαδικασία ένταξης ή επέκτασης ή αναθεώρησης της

περιοχής του ΓΠΣ, β) προτείνει επί μέρους τροποποιήσεις του ΓΠΣ. Η γνωμοδότ/ση

του Συμβουλίου είναι απλώς συμβουλευτική, ακόμη και στ/ν περίπτωση που ο

Περιφερειάρχης προβαίνει στην έγκριση του σχεδίου χωρίς την γνωμοδότηση του

5 Οι μεταβολές αυτές δεν συνιστούν νέα ρύθμιση, ειδάλλως πρέπει να επαναληφθεί η
διαδικασία εκπόνησης από το δήμο ή την κοινότητα.

6 Στις περιπτώσεις λειτουργίας των ν.π.δ.δ. και των αντίστοιχων επιτροπών των άρθρων 3 και
6 του ν.2508/1997, γνωμοδοτεί αντί του ΠΣΧΟΠ το οικείο όργανο των ν.π.δ.δ. ή οι

επιτροπές, οι οποίες μπορούν να κινήσουν τη διαδικασία έγκρισης και αναθεώρησης του

ΓΠΣ.
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δήμου ή κοινότητας ή των άλ/ων δημόσιων φορέων, η οποία είτε δεν στάλθηκε η

στάλθηκε εκπρόθεσμα στην Περιφέρεια. Έτσι, ο Περιφερειάρχης μπορεί να εγκρίνει

το ΓΠΣ χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου

και των αρμόδιων δημόσιων φορέων καθώς και την έκφραση άποψης των πολιτών,

α'λ/ά με απλή (και όχι απαραιτήτως σύμφωνη) γνώμη του ΠΣΧΟΠ και χωρίς να

δεσμεύεται από αυτή, γεγονός που οδηγεί σε δυνητικές αυθαιρεσίες των εκάστοτε

Περιφερειαρχών 7• Ο Περιφερειάρχης αφού λάβει υπόψη του τη μελέτη εκπόνησης

του ΓΠΣ δύνατω: α) να απορρίψει το ΓΠΣ με απόφασή του, η οποία οφείλει να είναι

αιτιολογημένη και αρκούντος τεκμηριωμένη, β) να τροποποιήσει το ΓΠΣ εφόσον

θεωρείται ότι συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις Ι. προκαλεί

δυσανάλογα μεΥάλες δαπάνες για το δημόσιο ή τον πρωτοβάθμιο ΟΤΑ, 2. προκαλεί

επιβλαβείς συνέπειες για τ/ν εθνική οικονομία ή τ/ν προστασία του φυσικού ή

πολιτιστικού περιβάλλοντος ή τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους και γ) να

αποδεχτεί το ΓΠΣ, το οποίο στ/ν περίπτωση αυτή εΥκρίνεται με απόφασή του8, η

οποία περιλαμβάνει τ/ν πρόταση τ/ς μελέτης και συνοδεύεται από σχετικούς χάρτες.

Η απόφαση δημοσιεύεται σε ΦΕΚ και αποτελεί τ/ν πράξη αναγνώρισης τ/ς περιοχής

ως οικιστικής με τις συνακόλουθες τις υπσχΡεωτικές εισφορές σε γη και χρήμα των

ιδιοκτητών της περιοχής του ΓΠΣ για τ/ν πολεοδομική ενεργοποίηση τ/ς περιοχής.

Β) Οι νομικές συνέπειες τ/ς έγκρισης του ΓΠΣ είναι οι ακόλουθες Ι. κάθε εργασία

δομήσεως στην περιοχή του ΓΩΣ επιτρέπεται κατά τους όρους τ/ς εκτός σχεδίου

πόλεως δόμησης εφόσον δεν αντίκειται σε σχετικές απαγορεύσεις του ΓΠΣ, 2.

δημιουργείται αξίωση του κράτους και υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων τ/ς

περιοχής ΓΠΣ συνεισφορά σε γη και σε χρήμα για την πολεοδομική ενεργοποίηση

τ/ς περιοχής, 3. γίνεται δυνατή η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που

βρίσκονται στην περιοχή του ΓΠΣ προκειμένου να προκύψουν οι απαραίτ/τοι

κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, 4. δημιουργείται υποχρέωση των δημόσιων

1 Αντιθέτως, στην περίπτωση έγκρισης των σχεδίων πόλεων του ν.δ. της 17-7-1923 η σχετική

-Υνώμη του συμβουλίου οφείλει να είναι απαραπήτως σύμφωνη, (Δ. Xριστoφtλόπoυλoς,

2002).
g Ειδικά για τις περιοχές των ΡΣ της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και Θεσσαλονίκης η

έγκριση και αναθεώρηση των ΓΠΣ γίνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά από

γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής (παρ.IΟ άρθρου 4 ν.2508/1997 σε συνδυασμό παρ.4

άρθρου 5 ν.15 Ι 5/1985 και παρ.4 άρθρου 5 ν.156 1/1985). Επίσης, η εκτελεστική επιτροπή

γνωμοδοτεί αντί του ΠΣΧΟΠ του νομού σε όλες τις περιπτώσεις έγκρισης ΓΠΣ που

περιλαμβάνονται στην περιοχή και των άλλων, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ΡΣ.
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3.3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΘΗΣΗ ΓΠΣ

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα παραπάνω όργανα παρακολούθησης της

εφαρμογής του ΓΠΣ ή του ΣΧΟΟΑΠ και γενικά του πολεοδομικού σχεδιασμού έχουν

τις εξής αρμοδιότητες α) καταρτίζουν ετήσια και μεσοπρόθεσμα προγράμματα τα

οποία εισηγούνται στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυΤOδΙOίΙCΗσης και τα

αποστέλλουν στις ενδιαφερόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, β)

παρακολουθούν τ/ν εφαρμογή των παραπάνω πολεοδομικών σχεδίων, συντονίζουν

Μετά την έγκριση του ΓΠΣ ακολουθεί η εφαρμογή του, η οποία δεν είναι

αποκομμένη από την υπόλοιπη διαδικασία παραγωγής των σχεδίων και γίνεται βάσει

προγράμματος το οποίο καταρτίζεται από τα ακόλουθα όργανα: α) ένα νομικό

πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής

των πολεοδομικών σχεδίων ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ κ.λπ., β) αντί του νομικού προσώπου

δημοσίου δικαίου, μπορεί να συνιστώνται πενταμελείς επιτροπές πολεοδομικού

σχεδιασμού για την εκπλήρωση του ίδιου σκοπού (παρ.3,4 άρθρο 6 ν.2508/1997).

Ι ΠΣιΣΧΟΩΑΠ ΚΑΙ γΠOΣTHPIKTlK~Σ ΜΙ<:ΛιπαΣ~PAΦ~[M ΣTΛΛHM~POΣ

υπηρεσιών και των οργανισμων και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) να

προσαρμόσουν τα στεγαστικά προγράμματα και τα προγράμματα και σχέδια

ανάπτυξης των δικτύων υποδομής ή παροχής υπηρεσιών για την ικανοποίηση των

αναγκών της περιοχής σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ΓΠΣ, 5.

δημιουργείται δικαίωμα προτίμησης του δημοσίου και του πρωτοβάθμιου στΑ κατά

τη μεταβίβαση ακινήτων στις περιοχές ένταξης ή επέκτασης, το οποίο εγείρεται από

την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ τ/ς σχετικής υπουργικής απόφασης για την

κίνηση διαδικασίας εκπόνησης του ΓΠΣ, 6. απαγορεύεται η χορήγηση οικοδομικών

αδειών για την ανέγερση κτιρίων μη συμβιβαζόμενων προς τη χρήση που τυχόν

προβλέπει το εγκεκριμένο ΓΠΣ για τη συγκεκριμένη θέση. Μετά την έγκριση του

ΓΠΣ και μέχρι την αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως της περιοχής και την

προσαρμογή του στο ΓΠΣ, δεν επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικών αδειών με

συντελεστή δόμησης ανώτερο από το μέσο συντελεστή δόμησης που ορίζεται στο

ΓΠΣ. Αν ο συντελεστής δόμησης, που προβλέπεται από το σχέδιο πόλεως της

περιοχής είναι μικρότερος από τον οριζόμενο στο ΓΠΣ μέσο συντελεστή, οι

οικοδομικές άδειες εκδίδονται με βάση τον μικρότερο αυτό συντελεστή.
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3.3.4. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ

20

τις ενέργειες των υπηρεσιών για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών και

συνεργάζονται για το σκοπό αυτό με τους οικείους στΑ, γ) επισημαίνουν ενέργειες

αντίθετες ή μη εναρμονιζόμενες προς τις ρυθμίσεις και κατευθύνσεις των ως άνω

πολεοδομικών σχεδίων, καθώς και τυχόν καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των

προγραμμάτων εφαρμογής των σχεδίων αυτών και απευθύνουν προς τις αρμόδιες

υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες σχετικές συστάσεις και συγκεκριμένες

προτάσεις, δ) προβαίνουν σε κάθε αναγκαία κατά την κρίση τους ενέργεια, ώστε να

εξασφαλίζεται η ορθή και ταχεία εφαρμογή των σχεδίων αυτών. Η σύσταση των

οργάνων αυτών είναι προαιρετική και όχι υπο-χρεωτική, με αποτέλεσμα η

παρακολούθηση της εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων να εξαρτάται από τη

βούληση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου καθώς και την κατάλληλη οργάνωση

των υπηρεσιών του δευτεροβάθμιου σΤΑ στην περιοχή του οποίου εφαρμόζεται το

ΓΠΣ.

Το εγκεκριμένο ml δεν επιτρέπεται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί πριν την

παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία εγκρίσεώς του. Στο χρονικό αυτό

διάστημα της πενταετίας είναι δυνατή κατ' εξαίρεση η τροποποίηση του ΓΠΣ στις

ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν πρόκειται να χαρακτηριστούν περιοχές ως ΠΕΠ, β)

για τον χαρακτηρισμό περιοχών ως ΖΕΕ και γ) για να αντιμετωπιστούν εξαιρετικές

πολεοδομικές ανάγκες ο οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του

ισχύοντος ΓΠΣ και αφορούν τον κοινωνικό εξοπλισμό της πόλης, την εφαρμογή

έργων και προγραμμάτων ή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας ή

τεχνικής υποδομής. Επίσης, με το ν.2742/1999 προστέθηκαν οι ακόλουθες

υποχρεωτικές περιπτώσεις τροποποίησης και αναθεώρησης του ΓΠΣ: α) εγκεκριμένα

μέχρι την έναρξη της ισχύος του ν.2742/1999 ΓΠΣ επιβάλλεται να τροποποιηθούν ή

να αναθεωρηθούν προκειμένου να εναρμονιστούν προς τις κατευθύνσεις του

εγκεκριμένου Γενικού και των εγκεκριμένων Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (παρ.2 άρθρο 9 ν.2742/1999), β)

εγκεκριμένα ΓΠΣ επιβάλλεται να τροποποιηθούν ή αναθεωρηθούν εντός προθεσμίας

πέντε ετών από την έκδοση των αποφάσεων χαρακτηρισμού περιοχών ως ΠΕΧΠ

προκειμένου να εναρμονιστούν προς τις κατευθύνσεις και ρυθμίσεις αυτών (παρ. 1.2

Ι ΓIΣιΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ ynOITHPIKTlKf:L ΜΕΛΕΤΕ},:ΣΕΡΑΦΕΙΜΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ
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3.4. Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΓΠΣ

και 3 άρθρου Ι Ι ν.2742/(999) και γ) εγκεκριμένα ιηΣ οφείλουν να τροποποιηθούν 11

να αναθεωρηθούν εντός προθεσμίας πέντε ετών από την έγκριση ΣΟΑΠ προκειμένου

να εναρμονιστούν προς τις κατευθύνσεις και ρυθμίσεις αυτών (παρ.IΟ άρθρου 12

ν.2742ΙΙ999). Η τροποποίηση και αναθεώρηση Ίου ΓΠΣ πραγματοποιείται κατά τη

διαδικασία που γίνεται και η έγκριση του ΓΠΣ με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά

από γνώμη του ΠΣΧΟΠ.

Το ΓΠΣ αποτελείται από τους απαραίτητους χάρτες, διαγράμματα και κείμενα ώστε

να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη και ορθή εφαρμογή του και

ιδιαίτερα: α) για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ΠΕΠ τα όρια των ζωνών

ανάλογα με το βαθμό προστασίας και επέμβασης, β) για τις προς πολεοδόμηση

περιοχές τα όρια και το μέγεθος κάθε οργανικής πολεοδομικής ενότητας βάσει της

οποίας πραγματοποιείται η πολεοδόμηση, τη γενική εκτίμηση των αναγκών των

πολεοδομικών ενοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και

δημόσιες παρεμβάσεις ή ενισχύσεις στον τομέα της στέγασης (παρ.6 άρθρο 4

ν.250811997) και γ) τη γενική πρότααη πολεοδομικής οργάνωσης, ανάπλασης ή

αναμόρφωσης των πολεοδομικών ενοτήτων και των ζωνών των αναπτυξιακών

δραστηριοτήτων σε συνάρτηση με τις παραπάνω ανάγκες. Η πρόταση αυτή: ι.

στηρίζεται σε εκτίμηση των αναγκών εξοικονόμησης χώρου για τις δραστηριότητες

των τομέων παραγωγής στον αστικό και περιαστικό χώρο στα πλαίσια των

χωροταξικών σχεδίων ή ελλείψει αυτών των κατευθύνσεων χωροταξικής οργάνωσης

του νομού, σύμφωνα με τα μεσο-μακροπρόθεσμα προγράμματα οικονομικής και

κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής καθώς και των αναμενόμενων επιπτώσεων στο

περιβάλλον, 2. αναφέρεται στις χρήσεις γης, τα πολεοδομικά κέντρα, το κύριο οδικό

δίκτυο κυκλοφορίας, την πυκνότητα και το μέσο συντελεστή δόμησης κατά

πολεοδομική ενότητα ή τμήμα της, σε απαγορεύσεις δόμησης και χρήσης, στις

γενικές κατευθύνσεις και το γενικό πλαίσιο προστασίας των ΠΕΠ. Συνοπτικά, το

ΓΠΣ περιλαμβάνει τις βασικές επιλογές για την οικιστική ανάπτυξη, οργάνωση και

τις κατευθύνσεις οι οποίες εξειδικεύονται από τα σχέδια του δεύτερου επιπέδου

σχεδιασμού, δηλαδή από τις σχετικές κατά περίπτωση Πολεοδομικές Μελέτες (ΠΜ)

και την υλοποίηση αυτής επί εδάφους με την Πράξη ΕφαρμσΥής (ΠΕ).

! nΣltXOOAn ΚΑΙ νΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕό.ΕΤΕΣΣΕΡΑΦΕιΜ ΣTAAHMr,POt

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

ι



Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

.Σ"EP"A"φ"E",[M"-"Σ-,-ΤA",Λ",H",M=ΓoP"O,-,Σ~ -,,Γ~Π,ΣIΣχOOAΠ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το ΓΩΣ με το v.2508/1997 λόγω του διευρυμένου περιεχόμενου του θα πρέπει να

έχει στρατηγικό χαρακτήρα, ο οποίος αφορά στη χωροθέτηση, οριοθέτηση και

κατευθύνσεις για την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής του (καποδιστριακού)

δήμου και που να περιλαμβάνει όχι μόνο τις πολεοδομημένες ή προς πολεοδόμηση

περιοχές αλλά ολόκληρη την αστική και περιαστική περιοχή και γενικότερο όλη την

εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή. Σε αυτή περιλαμβάνονται επίσης η ΣΧΑΠ,

οι ΠΕΠ κ.λπ. Σύμφωνα με τα παραπάνω ενώ το ΓΩΣ θα πρέπει να αποτελεί

ολοκληρωμένο σχεδιασμό με φυσικό, οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα και

περιεχόμενο, δηλαδή να αποτελεί σύνολο στόχων, κατευθύνσεων, προγραμμάτων και

μέτρων για την πoλεoδoμιΙCΉ οργάνωση της διευρυμένης περιοχής του νέου

(καποδιστριακού) δήμου, περιορίζεται ουσιαστικά μόνο στο φυσικό σχεδιασμό του

χώρου αγνοώντας τις οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους της περιοχής ΓΠΣ

όπως είναι οι υποδομές, βασικές κοινωνικές εξυπηρετήσεις, αντιμετώπιση της

ανεργίας και δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, ενσωμάτωση των

λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό, αξιοποίηση των νέων

τεχνολογιών, συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος κ.λπ. Εν κατακλείδι, το

ΓΠΣ πέραν των σχετικών απαιτούμενων και συνοδευτικών μελετών, διαγραμμάτων

και χαρτών δεν συνοδεύεται από μία στοιχειώδη οικονομική μελέτη για τις

οικονομικές αναλύσεις και επιπτώσεις της περιοχής του σχεδίου με συνέπεια τον

περιορισμένο χαρακτήρα και περιεχόμενο όσον αφορά στη βιώσιμη (αειφόρο)

οικιστική ανάπτυξη. Στην άποψη αυτή προσχωρεί και η θεωρία, προσδιορίζοντας το

ΓΠΣ ως σχέδιο με διευρυμένο περιεχόμενο και κατευθυντήριο χαρακτήρα, (Κ.

Σερράος, 1997).

4. ΣΧΕΔΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ)

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός των περιοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται οικισμοί με

πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, δηλαδή αγροτικοί οικισμοί, γίνεται με την

εκπόνηση και έγκριση ΣΧΟΟΑΩ. Ως «ανοικτή)) πόλη νοείται σύνολο γειτονικών

οικισμών του μη αστικού (αγροτικού χώρου), καθένας από τους οποίους έχει

πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους. Αν έστω ένας οικισμός έχει πληθυσμό μεγαλύτερο

από 2.000 κατοίκους τότε στην περίπτωση αυτή εκπονείται ΓΠΣ αντί ΣΧΟΟΑΠ. Για
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Από τα παραπάνω διαφαίνεται η δυσκολία στην διάκριση μεταξύ ΓΩΣ και ΣΧΟΟΑΠ

λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει τη διαδικασία

ε)C'Πόνησης και έγκρισης του ΣΧΟΟΑΠ, καθώς και τις συνέπειες που επιφέρει στο

σύνολο των γειτονικών οικισμών του μη αστικού χώρου «(ανoικτή~) πόλη),

παραπέμπει σε ανα.λσΥική εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων που ισχύουν για τα

την οικιστική οργάνωση και ανάπτυξη κάθε ανοικτής πόλης εκπονείται κω

εγκρίνεται ΣΧΟΟΑΠ. Τα όρια της ανοικτής πόλης ταυτίζονται κατ' αρχήν με τα όρια

του πρωτοβάθμιου σΤΑ (καποδιστριακού δήμου) στον οποίο δεν υφίσταται οικισμός

με πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκους. Κατ' εξαίρεση στα διoικητιιcά όρια του

(ΟΤΑ) μπορεί να οριοθετούvtαι μέχρι και τρεις ανοικτές πόλεις και να καταρτίζονται

ανrίστoιxα ΣΧΟΟΑΠ, σύμφωνα με την παρ.Ι του άρθρου 4 του v.2508/1997 που

αφορά στα ΓΠΣ. Το ΣΧΟΟΑΠ εκπονείται με βάση τις προβλέψεις οικονομικής και

πληθυσμιακής εξέλιξης της περιοχής και περιλαμβάνει τους απαραίτητους χάρτες,

διαγράμματα και κείμενα ούτως ώστε να περιέχει σύνολο μέτρων, στόχων και

κατευθύνσεων. Κατά τα υπόλοιπα, για το περιεχόμενο, τη μορφή και το χαρακτήρα

των ΣΧΟΟΑΠ ισχί>ουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για τα ΓΠΣ.

Η έγκριση και αναθεώρηση του ΣΧΟΟΑΠ γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη

μετά από γνώμη του ΠΣΧΟΠ. Κατά τα λοιπά και ειδικότερα ως προς τη διαδικασία

ε)C'Πόνησης. έγκρισης και συνεπειών του ΣΧΟΟΑΠ, εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα

3, 4 και 5 του ν.1337/1983. Επίσης, για την παρακολούθηση της εφαρμογής των

ΣΧΟΟΑΠ εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν.2508/1997 και ότι έχει ήδη αναφερθεί για

τα ΓΠΣ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατ' εξαίρεση της έγκρισης των ΣΧΟΟΑΠ με

απόφαση του Περιφερειάρχη, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ μπορεί με πρωτοβουλία του να

κινήσει τη διαδικασία ε)C'Πόνησης ορισμένων ΣΧΟΟΑΠ, τα οποία θα αποτελέσουν

πρότυπα για την απόιcrηση εμπειρίας σε ότι αφορά την αποτελεσματικότερη και

πληρέστερη προώθηση και εφαρμογή του θεσμού των ΣΧΟΟΑΠ. Στην περίπτωση

αυτή η κίνηση γνωστοποιείται στον Περιφερειάρχη και το ΣΧΟΟΑΠ εγκρίνεται με

απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά από γνώμη των οικείων στΑ και του

ΠΣΧΟΠ. Στα ΣΧΟΟΑΠ έχει εφαρμογή το άρθρο 24 του ν.1650/1986, όπως αυτό

αντικαταστάθηκε με την παρ.Ι του άρθρου 10 του ν.2742/1999, η οποία αφορά σης

Περιοχές Οργανωμένης ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων ΠΟΑΠΔ, (Δ.

Χριστοφιλόπουλος, 2002).
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4.1. οι ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ

Ειδικότερα, οι δυσχέρειες που απαντώνται κατά τη διαδικασία κατάρτισης των ΓΠΣ

και ΣΧΟΟΑΠ αφορούν και τους τέσσερις προαναφερόμενους τομείς θεώρησης,

αναδεικνύουν προβλήματα θεσμικής, διοικητικής και οργανωτικής μορφής και

καθιστούν αναγκαία τη λήψη αντίστοιχων μέτρων:

(ΓΠΣ) (άρθρα 3, 4 και 5 του ν.1337ΙΙ983). Πρόκειται στην ουσία για μία ορολογικη

διαφοροποίηση που επιβαρύνει μόνο τ/ν αποτελεσματικότητα του συνολικού

συστήματος του σχεδιασμού, με τη θέσπιση μίας ακόμη διαδικασίας πολεοδόμησης,

(Δ. Οικονόμου - Γ. Πετράκος, )999).

τ nrItX()()An ΚΑΙ Vn()ΣTHPIKTIKEtMEΛETrΣ

Αποκέντρωση: στο πεδίο αυτό το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην ελλιπή

στελέχωση και τεχνογνωσία των αρμοδίων υπηρεσιών των πρωτοβαθμίωνσΤΑ και

της Περιφέρειας που είναι κατά νόμο αρμόδιες για την κατάρτιση των ΓΠΣ και

ΣΧΟΟΑΠ. Σήμερα, κατά κανόνα επιστρατεύονται τρεις κατηγορίες υπηρεσιών για

την κατάρτιση των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ: οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και

Χωροταξίας(ΔΙΠΕΧΩ), οι Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και ΚοινοτήτωνσΥΔΚ) και

οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων. Και οι τρεις αυτές κατηγορίες υπηρεσιών

χαρακτηρίζονται από ένα κοινό γνώρισμα: την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού,

οργανωτικής ετοιμότητας και πόρων για να ανταποκριθούν στο έργο ποσοτικά,

καθώς και την έλλειψη τεχνογνωσίαςώστε να αντιμετωπίσουνμε σύγχρονη αντίληψη

τα θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας9. Το πρόβλημα επιτείνεται από την έλλειψη

επιτελικών κατευθύνσεων εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης ΥΠΕΧΩΔΕ, που θα

μπορούσαν (τουλάχιστον κατά την πρώτη εφαρμογή του ν.2508/Ι997) να

λειτουργήσουν ως οιονεί συντονιστικός μηχανισμός για την κατάρτιση των ΓΠΣ και

ΣΧΟΟΑΠ σε πανελλαδικό επίπεδο. Σημειώνεται επίσης η -σχεδόν καθολική

έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στις Περιφέρειες για την αντιμετώπιση των

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΩΣ

9 Ορισμένες ΔΙΠΕΧΩ έχουν διεκδικήσει ή προσφερθεί να αναλάβουν την επίβλεψη των
ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ, ενώ άλλες έχουν αναθέσει το έργο αυτό στις κατά τόπους ΤΥΔΚ που

άλλωστε είναι και ο φυσικός φορέας τεχνικής στήριξης των Δήμων που δεν διαθέτουν δική

τους τεχνική υπηρεσία. Η ανάθεση πάντως της επίβλεψης σε τεχνικές υπηρεσίες Δήμων,

ακόμη και στις λίγες περιπτώσεις που εφαρμόζεται, συνήθως ισοδυναμεί με τη λύση ΤΥΔΚ

στο μtτρο που κατά κανόνα τροφοδοτείται με προσωπικό που μετακαλείται από τις ΤΥΔΚ,

(Μ. Αναστασόπουλος. κ.ά.. 2006).
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νομικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη σύνταξη των πιο πάνω σχεδίων και

τη νομική επεξεργασία των εγκριτικών πράξεων. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει

ιδιαίτερα την πρόοδο των σχετικών διαδικασιών, ενώ επιπροσθέτως δημιουργεί

ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη δικαστική αμφισβήτηση των πιο πάνω σχεδίων (μετά

την έγκρισή τους) και την ευδοκίμηση των σχετικών προσφυγών, (Μ.

Αναστασόπουλος, κ.ά., 2006).

Συνολική ρύθμιση του χώρου: στο πεδίο αυτό διαπιστώνονται σύνθετα λειτουργικά

προβλήματα που προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις στη σύνταξη των οικείων

μελετών, ενώ παράλληλα υπονομεύουν τη φιλοδοξία των ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ να

λειτουργήσουν ως ολοκληρωμένο σύστημα ρύθμισης του χώρου στο τοπικό επίπεδο.

Τα προβλήματα αυτά αφορούν ιδίως: α) την αδυναμία των καθ' ύλην αρμοδίων

φορέων να παράσχουν έγκαψα και έγκυρα στοιχεία για τις περιοχές που υπάγονται

σε ειδικό καθεστώς προστασίας, διοίκησης ή διαχείρισης (π.χ. δάση και δασικές

εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι, γεωργικώς καλλιεργούμενες

εκτάσεις, αιγιαλοί και παραλίες, περιοχές προστασίας της φύσης και του τοπίου

κλπ.), β) την ανεπάρκεια και χαμηλή αξιοπιστία των προβλεπόμενων από τις

προδιαγραφές ψηφιακών υποβάθρων και την ευρύτερη έλλειψη βάσεων αξιόπιστων

γεωγραφι:..::ών πληροφοριών, γ) τις παρατηρούμενες ασάφειες και κενά ως προς το

είδος και το περιεχόμενο των αναγκαίων κατά νόμο γενικών ή ειδικών

υποστηρικτικών μελετών (π.χ. γεωλογικών μελετών ή μελετών υδατορεμάτων), δ)

την έλλειψη ενιαίων σχεδιαστικών προτύπων (συμβολισμός, ορολογία, τυπολογία

περιοχών) που καθιστά τις μελέτες μη συγκρίσιμες και δυσχεραίνει την επικοινωνία

με τις υπηρεσίες και τους πολίτες. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων -και

ελλείψει ενιαίων κατευθύνσεων στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης ΥΠΕΧΩΔΕ- οι

μελετητές και οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες υιοθετούν επιμέρους πρακτικές

αντιμετώπισης που, πάντως, παραμένουν οριακές και μη γενικεύσιμες, (Μ.

Αναστασόπουλος, κ.ά., 2006).

Ανταπόκριση στην αναπτυξιακή προοπτική: στο πεδίο αυτό εντοπίζονται τα εξής

προβλήματα: α) έλλειψη στοιχείων και επομένως και αναπτυξιακών δεικτών σε

επίπεδο σΤΑ, β) αβεβαιότητες για τις μελλοντικές χωρικές επιπτώσεις, γ)

αβεβαιότητες για τις εξελίξεις των παραγωγικών τομέων σε ένα μεταβαλλόμενο

αναπτυξιακό πλαίσιο που δεν ελέγχεται τοπικά, αλλά και σε ορισμένες περιπτ<οσεις
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ούτε καν σε εθνικό επίπεδο οι αβεβαιότ/τες αυτές μεταφράζονται και σι::

αβεβαιότητες για τις επιπτώσεις στο χώρο, δ) αβεβαιότητες ως προς την εμφάνιση

συγκεκριμένων παραγωγικών επενδύσεων μεσαίας και μεγάλης επένδυσης

κεφαλαίων ακόμη και στους τομείς αιχμής (π.χ. ΑΠΕ, τουριστικές εγκαταστάσεις

κλίμακας, οργανωμένη παραθεριστική κατοικία). Οι αβεβαιότητες αυτές

αποτυπώνουν και τη σημαντική δυσχέρεια του σχεδιασμού να λειτουργήσει δυναμικά

στην παρούσα κονωνικο·οικονομική συγκυρία που επιζητεί ολοένα και περισσότερο

μεγαλύτερη ευελιξία, λιγότερους περιορισμούς και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως κατά τον καθορισμό ζωνών οργανωμένης

ανάπτυξης παΡσ:Υωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ, ΠΟΤΑ, ΠΕΡΠΟ, ΒΕΠΕ κ.λπ.).

Η δυσκολία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι ο καθορισμός των πιο πάνω

ζωνών προϋποθέτει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την ιδιωτική πρωτοβουλία και

κατά κανόνα και την απόκτηση της γης, προϋποθέσεις που δεν υφίστανται πάντοτε

κατά το στάδιο κατάρτισης των ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ. Έτσι, ο καθορισμός χρήσεων γης και

η απλή υπόδειξη από το ΓΠΣ ή το ΣΧΟΟΑΠ τέτοιων περιοχών (αποκλειστικά με

κριτήρια φυσικού σχεδιασμού), χωρίς να έχουν ερευνηθεί οι λοιπές ουσιαστικές

προϋποθέσεις για τη δημιουργία τους (χρηματοοικονομικές, ιδιοκτησιακές, κλπ),

κινδυνεύει να καταστήσει τις σχετικές προβλέψεις αναντίστοιχες προς το επενδυτικό

ενδιαφέρον και περαιτέρω μη εφαρμόσιμες. Ανάλογα προβλήματα παρουσιάζονται

και ως προς τα προτεινόμενα από τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ δημόσια έργα και έργα

κοινής ωφέλειας, ιδίως στις περιπτώσεις όπου τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ δεν

περιορίζονται σε προγραμματικού χαρακτήρα προβλέψεις, α')J..ά επεκτείνονται και σε

θέματα χωροθέτησης, δηλαδή ρύθμισης της θέσης, της όδευσης ή και του τρόπου

κατασκευής των έργων. Οι ρυθμίσεις αυτές, οι οποίες συχνά προτείνονται χωρίς να

έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες τεχνικές μελέτες, κινδυνεύουν να δημιουργήσουν

προβλήματα κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπου

αποσαφηνίζεται η θέση, ο τρόπος κατασκευής και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά

του έργου, ενδεχομένως και κατά τρόπο διάφορο από τις προβλέψεις του ΓΠΣ. Για

την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, πρέπει να επανεξετασθεί το είδος των

ρυθμίσεων που μπορεί να περιλαμβάνονται στα ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ ως προς τα θέματα

των ιδιωτικών επενδύσεων και των δημοσίων έργων και ο βαθμός δεσμευτικότητάς

τους καθώς και η θέσπιση κανονιστικών κριτηρίων που μπορεί να επιτρέψουν θεμιτές

παρεκκλίσεις, (Μ. Αναστασόπουλος. κ.ά., 2006).
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Ανταπόκριση στην περιβαλλοντικιι διάσταση: στο πεδίο αυτό το βασικό πρόβλημα

εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ επωμίζονται το δυσχερές έργο να

αντιμετωπίσουν τρέχουσες και ατελείς διαδικασίες θεσμοθέτησης χώρων προστασίας.

Επιπλέον, οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας που προτείνονται από τα επιμέρους mΣ

και ΣΧΟΟΑΠ περιορίζονται κατά κανόνα στην απλή καταγραφή των

προστατευόμενων περιοχών που καθιερώνονται από άλλα, ειδικά, νομικά καθεστώτα

(άρθρα 18-21 v.1650/1986 κ.λπ.), χωρίς να παρέχεται οποιαδήποτε δυνατότητα σε

αυτά να εξετάσουν -υπό προϋποθέσεις και στο πλαίσιο της ενότητας του σχεδιασμού

τα όρια ή το κατ' ιδίαν περιεχόμενο των περιοχών αυτών. Το πρόβλημα επιτείνεται

στις περιπτώσεις των ΖΟΕ που είχαν καταρτισθεί στο πλαίσιο του άρθρου 29 του

ν.1337/1983 και οι οποίες, σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 4 παρ. 4 του

ν.2508/1997, περιλαμβάνονται πλέον στα όρια του ΓΠΣ (ή αντιστοίχως του

ΣΧΟΟΑΠ), δυνάμενες όμως να τροποποιηθούν (ως προς τα όρια και το περιεχόμενό

τους) μόνο για μεγαλύτερη προστασία. Η διάταξη αυτή, η οποία καταλαμβάνει

αδιαφοροποίητα τόσο τις περιαστικές ΖΟΕ όσο και τις ΖΟΕ προστασίας, δημιουργεί

με την τρέχουσα διατύπωσή της, σοβαρές ακαμψίες κατά την κατάρτιση των

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, στο μέτρο που περιορίζει υπερβολικά τη δυνατότητα των πιο πάνω

σχεδίων να προβλέψουν οικιστικές επεκτάσεις ή αναπτύξεις εντός των περιαστικών

ΖΟΕ. Υπερβαίνει δε και τον αρχικό σκοπό της ρύθμισης του νομοθέτη, όπως αυτός

είχε αποτυπωθεί στο άρθρο 29 του ν.1337/1983, που ήταν να αποτελέσει η ΖΟΕ ένα

αναγκαίο παρακολούθημα του τότε ισχύοντος ΓΠΣ (η θεσμοθέτηση του οποίου

κάλυπτε μόνο τις υφιστάμενες εντός σχεδίου περιοχές και τις προτεινόμενες από το

ΓΠΣ μελ/οντικές οικιστικές επεκτάσεις), με σκοπό τον έλεγχο της δόμησης και των

χρήσεων γης στις περιαστικές περιοχές και την εξασφάλιση ικανού αποθέματος γης

για μελλοντικές οικιστικές επεκτάσεις. Για το σκοπό αυτό, άλλωστε, το άρθρο 29 του

ν.1337/1983 προέβλεπε ρητά ότι η περιαστική ΖΟΕ επεκτείνεται υποχρεωτικά σε

περίπτωση επέκτασης του οικείου ΓΠΣ. Για την αντιμετώπιση των ακαμψιών αυτών,

απαιτείται να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση η οποία να παρέχει, υπό προϋποθέσεις,

δυνατότητα στα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ να τροποποιούν όρια και ρυθμίσεις

εγκεκριμένων ΖΟΕ, με σκοπό την κάλυψη οικιστικών αναγκών στις προς

πολεοδόμηση περιοχές που προορίζονται, σύμφωνα με τα πιο πάνω σχέδια, για

κατοικία ή για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠΔ,

ΒΕΠΕ, ΠΟΤΑ, κ.λπ), (Μ. Αναστασόπουλος, Κ.ά., 2006).
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Διαδικασίες διαβούλευσης με το κοινό κω τις αρχές: τα προβλήματα στο πεδίο αυτό

αφορούν την αδυναμία των αρμοδίων υπηρεσιών (Δήμων και Περιφερειών) να

διεξάγουν μια αξιόπιστη διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό και τις αρμόδιες

δημόσιες αρχές κατά το στάδιο κατάρτισης των ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ. Η βελτίωση της

κατάστασης ΠΡΟl)ποθέτει επαρκείς πόρους, νέα και ευέλικτα οργανωτικά σχήματα και

πρόα/πα συμμετοχής, κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, απλοποίηση

των οικείων διοικητικών διαδικασιών και των προδιαγραφών εκπόνησης των

σχετικών μελετών (και ιδίως των παραδοτέων της μελέτης που αποτελούν

αντικείμενο δημοσιότητας), (Μ. Αναστασόπουλος, κ.ά., 2006).

Έλλειψη θεσμικής στήριξης και επαρκών κατευθύνσεων από τα υπερκείμενα επίπεδα

σχεδιασμού (Γενικό, Ειδικά και Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Αειφόρου Ανάπτυξης, γενική νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο). Το πρόβλημα αυτό

αφορά την αδυναμία των παραπάνω πλαισίων να παράσχουν επαρκείς, σαφείς και

λειτουργικά συνεκτικές κατευθύνσεις στα υποκείμενα ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ. Το πρόβλημα

φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με την ποιότητα των μελετών που εκπονήθηκαν

κατά την περίοδο 1998-2001, την έλλειψη ενιαίων προδιαγραφών, κοινής ορολογίας

και στόχευσης και λιγότερο με την πληρότητα των ορισμών της νομοθετικής

εξουσιοδότησης του άρθρου 8 του ν.2742/1999. Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί ότι η

συντριπτική πλειονότητα των Περιφερειακών Πλαισίων που εγκρίθηκαν το 2003 με

Υπουργικές αποφάσεις αδυνατεί να αποτελέσει την αναγκαία, κατά νόμο, βάση

αναφοράς των πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του ευρύτερου

δημοσίου τομέα και των εν γένει παραγωγικών δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα.

Τα εν λόγω Περιφερειακά Πλαίσια περιορίζονται κατά κανόνα σε γενικές

προσεγγίσεις, τόσο ως προς την καταγραφή και αξιολόγηση των παραγόντων που

επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη διάρθρωση του χώρου σε επίπεδο περιφέρειας, όσο

και ως προς τις στρατηγικές επιλογές και προτεραιότητες για την ανάπτυξη του

περιφερειακού χώρου. Επιπλέον, δεν συνοδεύονται από πρόγραμμα δράσης, που να

εξειδικεύει τις απαιτούμενες για την εφαρμογή τους ενέργειες, ρυθμίσεις, μέτρα και

προγράμματα, το κόστος, τις πηγές χρηματοδότησης καθώς και τους φορείς

εφαρμογής των προτεινομένων δράσεων. Εξαιρετικά περιορισμένος είναι και ο

καθορισμός, μέσω των Περιφερειακών Πλαισίων, περιοχών ανάπroξης παραγωγικών

δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ). Οι υποδεικνυόμενες από τα Περιφερειακά Πλαίσια

ΠΟΑΠΔ κατά κανόνα περιορίζονται στον τομέα του τουρισμού. ενώ συχνά
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Α) Η αποτελεσματικότητα της ίδιας της διαδικασίας σχεδιασμού, δηλαδή η

παραγωγή, θεσμοθέτηση και εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων, σε εύλογο χρόνο και

με εύλογο κόστος, καθώς και η έγκαιρη αναθεώρηση και προσαρμογή τους.

Γ) Ο κατάλληλος, σύμφωνα με τα παραπάνω, περιορισμός της πληθώρας των

επιπέδων σχεδιασμού, η ισορροπημένη και σαφής αποτύπωση της δεσμευτικότητας

του κάθε επιπέδου, η απλοποίηση του περιεχομένου μελετών και διαδικασιών καθώς

και η τεχνική τους στήριξη με τα κατάλληλα υπόβαθρα και στοιχεία.

Η αναζήτηση λύσεων για τον απεγκλωβισμό από τα σημερινά αδιέξοδα θα πρέπει

επομένως να κινηθεί σε ρεαλιστικά και εφικτά πλαίσια ούτως ώστε να συντελεστεί

σημαντική βελτίωση στο σύστημα σχεδιασμού, με παράλληλη μείωση της

δημοσιονομικής εξάρτησης:

Ι ΠΣfΣX()()AΠ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ MEΛEτr~ΣΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑ"ΗΜΙ:Ρ()Σ

διαπιστώνεται ότι δεν αποτελούν προϊόν β{λτιστων χωρικών επιλογών με

τεχνικοεπιστημονικά κριτήρια, αλλά απλή αποτύπωση των διαθέσιμων εκτάσεων που

φαίνεται να συγκεντρώνουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Για τους λόγους αυτούς, τα

ως άνω Περιφερειακά Πλαίσια αποδεικνύονται στην πράξη ανίκανα να παράσχουν,

ως όφειλαν, σαφείς και ολοκληρωμένες κατευθύνσεις στο υποκείμενο επίπεδο

σχεδιασμού των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και απαιτούν συνολική αναθεώρηση, ώστε να

ανταποκριθούν στο συντονιστικό ρόλο τους και να νομιμοποιήσουν τη θέση τους στη

λειτουργική ιεραρχία των επιπέδων του ελληνικού χωρικού σχεδιασμού, (Μ.

Αναστασόπουλος, κ.ά., 2006).

Β) Η ευελιξία του σχεδιασμού, τόσο ως προς τις διαδικασίες αναθεώρησης όσο ως

προς το περιεχόμενο, δηλαδή η δυνατότητα ανταπόκρισης και προσαρμογής των

πολεοδομικών σχεδίων στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες και δεδομένα χωρίς

την ανάγκη προσφυγής στις παραδοσιακές και δοκιμασμένες πρακτικές ή σε ad hoc

ρυθμίσεις.

Δ) Η κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους -κεντρικού και

αποκεντρωμένου- και τοπικής αυτοδιοίκησης βάσει των αρχών της επικουρικότητας,

της εγγύτητας και της καταλληλότητας των μέσων, καθώς και η καθιέρωση

αποτελεσματικών μηχανισμών iAtyχoυ της νομιμότητας, της ποιότητας και της
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Η) Η διασφάλιση εύλογης ισορροπίας μεταξύ των σκοπών δημοσίου συμφέροντος

που υπηρετεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και των ατομικών δικαιωμάτων των

πολιτών που θίγονται από ης ρυθμίσεις του (ιδίως των δικαιωμάτων της ιδιοκτησίας

επάρκειας των επιμέρους σχεδίων όταν η αρμοδιότητα κατάρησης και έγκρισής τους

ανατίθεται σε αποκεντρωμένα όργανα του κράτους ή σε οργανισμούς ΤΟΠΗcής

αυτοδιοίκησης.

Ε) Η συμπόρευση του σχεδιασμού με τη δυναμική της κοινωνικο·οικονομικής

πραγματικότητας. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να εφαρμοσθούν διαδικασίες συνεχούς

παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολεοδομικών σχεδίων, που να επιτρέπουν

αφενός τον αξιόπιστο έλεγχο της εφαρμογής των ρυθμίσεών τους και αφετέρου την

τροποποίησή τους όταν αυτές καθίστανται ανακόλουθες προς τις ανάγκες και την

εξέλιξη της πολεοδομικής πραγματικότητας.

rΠΣ!ΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ

Ι) Η ανάδειξη των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης

εμπιστοσύνης ως αδιαπραγμάτευτων κανόνων του σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό,

πρέπει ιδίως να εξεταστεί η καθιέρωση δίκαιης αποζημίωσης υπέρ των θιγομένων

ιδιοκτητών όταν ακυρώνονται δικαστικώς ατομικές διοικητικές πράξεις που

στηρίζονται σε παράνομες (προεχόντως αντισυνταγματικές) νομοθετικές ή

κανονιστικές πολεοδομικές ρυθμίσεις.

ΣΤ) Η εξωστρέφεια του συστήματος σχεδιασμού με διαδικασίες και σαφείς κανόνες

που θα ενισχύουν τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα, την αξιοπιστία και τη

λογοδοσία των αρμοδίων αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εκσυγχρονιστούν και

να συστηματοποιηθούν οι υφιστάμενες διαδικασίες διαβούλευσης με τους

ενδιαφερόμενους έτσι ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η συμμετοχή της τοπικής

κοινωνίας και η ευρύτερη δυνατή αποδοχή του σχεδιασμού και αφετέρου να

ενδυναμώνεται η αξιοπιστία του περιεχομένου των επιμέρους σχεδίων, η διαφάνεια

και η αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, πρέπει να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι θεσμοί

και μηχανισμοί ελέγχου, με την τυποποίηση των σχετικών διαδικασιών, την

αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων, την καθιέρωση ετησίων δειγματοληπτικών

ελέγχων σε στατιστικώς αντιπροσωπευτικό δείγμα των περιπτώσεων και την ευρεία

δημοσιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων.
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5. ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤOΙΚlAΣ (ΣΧΑΠ)

και της οικονομικής ελευθερίας). Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επί παραδείγματι να

εξεταστεί η θέσπιση πιο ενεργητικών μηχανισμών προστασίας για τους ιδιοκτήτες τα

ακίνητα των οποίων δεσμεύονται από τα πολεοδομικά σχέδια για κοινόχρηστους ή

κοινωφελείς σκοπούς επί μακρόν και πάντως πέραν του ευλόγου χρόνου που είναι

ανεκτός κατά το Σύνταγμα.

Θ) Ο εμπλουτισμός των μηχανισμών και εργαλείων εφαρμογής του πολεοδομικού

σχεδιασμού έτσι ώστε αφενός να διασφαλισθεί ο αναλογικός επιμερισμός του

σχετικού κόστους μεταξύ των ωφελουμένων ιδιοκτητών και αφετέρου να

aπεξαρτηθεί το σύστημα εφαρμογής των σχεδίων από την παρεμβατική λογική της

κάλυψης των ελλειμμάτων από δημοσιονομικές πηγές, (Μ. Αναστασόπουλος, κ.ά.,

2006).

,
ι ΠΣιΣΧ()()"Π ΚΑΙ γΠΟΣΤΗΡIΚΤΙΚΕΣ MEΛIΠF.ΣΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ

Σύμφωνα με το ν.2508Ι1997 περιεχόμενο των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ αποτελεί η πρώτη

(κύρια) κατοικία καθώς και η δεύτερη κατοικία, ανάλογα αν πρόκειται για αστική ή

μη αστική (αγροτική) περιοχή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του V.2508/1997 το πρώτο

επίπεδο σχεδιασμού περιοχών δεύτερης κατοικίας αποτελεί το Σχέδια Ανάπτυξης

Περιοχών Δεύτερης Κατοικίας (ΣΧΑΠ). Το ΣΧΑΠ καλύπτει τουλάχιστον την

περιφέρεια του πρωτοβάθμιου σΤΑ στον οποίο περιλαμβάνεται η περιοχή δεύτερης

κατοικίας και των σΤΑ που βρίσκονται σε λειτουργική εξάρτηση με αυτόν.

Περιεχόμενο του ΣΧΑΠ αποτελεί ο καθορισμός των προγραμματικών μεγεθών

ανάπτυξης της κάθε περιοχής μέσα στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος,

της διαφύλαξης της γεωργικής γης και των κατευθύνσεων χωροταξικής οργάνωσης.

Το ΣΧΑΠ ορίζει το επιθυμητό μέγεθος των προς πολεοδόμηση περιοχών, την

οριοθέτηση των περιοχών αυτών και τον τρόπο ανάπτυξής τους (με κανονιστικούς

όρους, ζώνες ενεργού πολεοδομίας, ζώνες αστικού αναδασμού, συνεταιριστική

δόμηση κ.λπ). Ο προσδιορισμός αυτών γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη μελέτη με

γνώμονα τις παραπάνω κατευθύνσεις, τον οικιστικό ιστό του νομού, τις προοπτικές

δημογραφικής εξέλιξης, τη γενικότερη ανάπτυξή του, τη διάταξη των λοιπών

παραγωγικών και μη δραστηριοτήτων στον ευρύτερο χώρο, τις περιβαλλοντικές και
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6. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΕΡΠΟ)

εδαφομορφολογικές συνθήκες τους, τα συστήματα επικοινωνίας, την ισορροπία των

χρήσεων γης και ιδίως τα όρια ανάπτυξης των περιοχών χωρίς αλλοίωση της

φυσιογνωμίας ή της ποιότητας ζωής. Με το περιεχόμενο αυτό του ΣΧΑΠ πρέπει να

εναρμονίζεται το δεύτερο επίπεδο σχεδιασμού, δηλαδή η πολεοδομική μελέτη. Αν επί

παραδείγματι με το ΣΧΑΠ προβλέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας τότε η χρήση

αυτή δεσμεύει την πολεοδομική μελέτη, η οποία δεν μπορεί να τη μετατρέψει σε

άλλη χρήση Π.χ. γενικής κατοικίας που δεν είναι συμβατή με τον προβλεπόμενο

χαρακτήρα της περιοχής ως δεύτερης κατοικίας, (Δ. Χριστοφιλόπουλος, 2002).

Η περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), δηλαδή πολεοδόμησης

που πραγματοποιείται με ιδιωτική πρωτοβουλία (ιδιωτική πολεοδόμηση) ρυθμίζεται

με το άρθρο 24 του ν.2508/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 19

του ν.2742/1999 και αποτελεί περιεχόμενο του ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. Μέχρι όμως την

έγκριση των ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ για τις ΠΕΡΠΟ ισχύουν τα ακόλουθα: α) η ΠΕΡΠΟ

αποτελεί εδαφική έκταση, η οποία βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός

οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, η οποία ανήκει κατά κυριότητα σε ένα

ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και

περιλαμβάνεται εντός των ορίων του ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ. β) ο καθορισμός της

Ί

[ ΠΣιΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡIΚΤ1ΚΕΣ ΜΕΛΗΕΣΣΙ::ΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΩΣ

Στην περίπτωση που μέσα στη ΖΟΕ καθορίζονται περιοχές δεύτερης κατοικίας, στη

σχετική μελέτη περιλαμβάνεται και η εδική μελέτη εκπόνησης ΣΧΑΠ, η οποία

εγκρίνεται ταυτόχρονα και με τη διαδικασία έγκρισης ΖΟΕ. Το ΣΧΑΠ εγκρίνεται με

απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου

Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ). Στην περίπτωση αυτή η

εκπόνηση του ΣΧΑΠ γίνεται με πρωτοβουλία του οικείου πρωτοβάθμιου ΟΤΑ ή

περισσότερων από κοινού ΟΤΑ ή του αρμόδιου νομάρχη ή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

μετά από ενημέρωση του ΟΤΑ. Στις περιοχές των ΡΣ της ευρύτερης περιοχής της

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε αυτά που δημιουργούνται με το

ν.2508/1997, δεν απαιτείται η εκπόνηση του ΣΧΑΠ. Στις περιοχές αυτές ο

πολεοδομικός σχεδιασμός του δεύτερου επιπέδου, δηλαδή οι ΠΜ, καταρτίζονται με

βάση τις αρχές και κατευθύνσεις των ΡΣ αυτών.
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Οι γενικές κατευθύνσεις περιέχουν σχεδιάγραμμα με την οριοθέτηση των περιοχών

που επιτρέπεται κατ' αρχάς να καθοριστούν ως οικιστικά κατάλληλες για ΠΕΡΠΟ

και να πολεοδομηθούν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2508/Ι997, όπως

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο του ν.2742/Ι999, καθώς και το

χρονοδιάγραμμα πολεοδόμησης το οποίο καλύπτει διάστημα δέκα ετών και ορίζει το

μέγιστο εμβαδόν των εκτάσεων που επιτρέπεται να πολεοδομούνται ως ΠΕΡΠΟ ανά

πενταετία. Ο προσδιορισμός αυτών γίνεται ύστερα από τεκμηριωμένη μελέτη με

γνώμονα τις παραπάνω κατευθύνσεις, τον οικιστικό ιστό του νομού, τις προοπτικές

δημογραφικής εξέλιξης, τη γενικότερη ανάπτυξή του, τη διάταξη των λοιπών

παραγωγικών και μη δραστηριοτήτων στον ευρύτερο χώρο. τις περιβαλλοντικές κω

Η ΠΕΡΠΟ αποτελεί περιεχόμενο του ΓΠΣ ή του ΣΧΟΟΑΠ. Εντούτοις, είναι εφικτός

ο καθορισμός εδαφικής έκτασης ως ΠΕΡΠΟ και πριν από τ/ν εκπόνηση ΓΠΣ ή

ΣΧΟΟΑΠ. Απαραίτ/τη προϋπόθεση για τ/ν έγκριση αυτή είναι η σύνταξη και

έγκριση γενικών κατευθύνσεων που αποτελούν το πρώτο επίπεδο πολεοδομικού

σχεδιασμού και καλύπτουν τ/ν έκταση ενός νομού ή διανομαρχιακού διαμερίσματος.

Οι κατευθύνσεις αυτές εγκρίνονται, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και

εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου και του ΚΣΧΟΠ.

Ειδικά για τις περιοχές των ΡΣ τ/ς ευρύτερης περιοχής τ/ς Αθήνας και

Θεσσαλονίκης αντί για τη γνώμη του ΚΣΧΟΠ γνωμοδοτεί η Εκτελεστική Επιτροπή

του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) και Θεσσαλονίκης (ΟΡΣΘ)

αντίστοιχα.

εδαφικιΊς αυτή έκτασης ως ΠΕΡΠΟ γίνεται προς εξυπηρέτηση μίας ή περισσότερων

KαηlΎOριών χρήσης ή προς εξυπηρέτηση ης δεύτερης κατοικίας, γ) η εδαφική έκταση

που καθορίζεται ως ΠΕΡΠΟ πρέπει να είναι ενιαία και να διαθέτει ελάχιστη

επιφάνεια 100 στρέμματα. Δεν θεωρείται ενιαία η έκταση που διακόπτεται από

εγκεκριμένες εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές ή κοινοτικές οδούς, ενώ δεν

συνυπολογίζονται στην επιφάνεια της εν λόγω έκτασης τα ρέματα, οι εκτάσεις που

απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς (ιδίως δασικές εκτάσεις,

αρχαιολογικοί χώροι, βιότοποι) και οι οποίες παραμένουν και οι οποίες παραμένουν

εκτός σχεδίου και οι μη εγκεκριμένες οδοί που τυχόν περιλαμβάνονται στ/ν έκταση

αυτή (παρ.2 άρθρο 24 ν.2508/Ι997, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τ/ν παρ. Ι άρθρο

Ι ν.2742/1999).

,
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εδαφομορφολογικές συνθlΙκες roυς, τα συστήματα επικοινωνίας, την ισορροπία των

χρήσεων γης και ιδίως τα όρια ανάπτυξης των περιοχών χωρίς αλλοίωση της

φυσιογνωμίας ή της ποιότητας ζωής (όρια κορεσμού).
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Πίνακας Πολεοδομικού Προγραμματισμού και Σχεδιασμού: Η δομή των

βασικών σχεδίων
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7. ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

7.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΛ

Η μελέτη καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών έχει ως στόχο να

διερευνήσει τη γεωλογική καταλληλότητα του δομημένου περιβάλλοντος από

φυσικούς κινδύνους, ή κινδύνους προερχόμενους από ανθρώπινες επεμβάσεις και

δραστηριότητες σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου Ι του ν.2508/1997. Συντάσσεται

από γεω'λiYyo μελετητή με πτυχίο της κατηγορίας 20 (Γεωλογικές - Υδρογεωλογικές 

Γεωφυσικές μελέτες και έρευνες του Μητρώου Μελετητών Δημοσίων ΈΡΎων) κατ'

εντολή της παρ.8 το άρθρου Ι του ν.2508/1997 και σύμφωνα με την

ΥΑ 16374/3696/ΦΕΚΒΊ723/15.07.1998, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα

με την ΥΑ37691/ΦΕΚΒΊI902/14.09.2007 «Εγκριση Προδιαγραφών για την

Εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια

των Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ» διασφαλίζοντας την ορθολογική διαχείριση στον

πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό.

Στα πλαίσια εκπόνησης των μελετών ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ επιβάλλεται η σύνταξη

μελtτης γεωλογικής καταλληλότητας. Η μελέτη αυτή εκπονείται σε δυο στάδια ως

εξής: α) Κατά την Α' Φάση της μελέτης ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ εκπονείται η

προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, σύμφωνα με τις

Προδιαγραφές που αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ι. Οι μελέτες αυτές

εκπονούνται σε κλίμακα Ι :25.000 και γενικά στην ίδια κλίμακα που εκπονείται η

Α' Φάση της μελέτης ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ. β) Κατά την ΒΙ' Φάση της μελέτης

ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ, εκπονείται η μελέτη γεωλογικής καταλ/ηλότητας, σύμφωνα με

τις Προδιαγραφές που αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα 11. Οι μελέτες

αυτές εκπονούνται σε κλίμακα Ι :5.000 και γενικά στην ίδια κλίμακα που

εκπονείται η Β' Φάση της μελέτης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, (ΥΑ37691/12.09.2007

ΦΕΚΒ'/1902/14.09.2007).

35
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Ένα ακόμη πεδίο, όπου η γεωλογική μελέτη και πιο εξειδικευμένα η υδρογεωλογική

μελέτη κρίνεται άκρως απαραίτητη είναι ο εντοπισμός και η μελέτη του υδατικού

ισοζυγίου των υπογείων, κυρίως νερών σε μεγάλες περιοχές, οι οποίες αποκαλούνται

'λF.Kάνες. Με τις υδρογεωλογικές μελέτες, απογράφονται και αξιολογούνται αρχικά η

υπάρχουσα κατάσταση των υδατικών πόρων σε μια υδρολογική 'λF.Kάνη και στη

συνέχεια παρακολουθούνται οι χωρο-χρονικές μεταβολές τους για να καταλήξουν

στη σύνταξη προγραμμάτων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης αυτών χωρίς να

Η σύνταξη γεωλογικής μελέτης κρίνεται απαραίτητη στο σχεδιασμό και στην

κατασκευή οποιουδήποτετεχνικού έργου. Στα πλαίσια της σύνταξης των γεωλογικών

μελετών στα τεχνικά έργα με ειδικό αντικείμενο την τεχνική γεωλογία,

χαρτογραφείται το γεωλογικό υπόβαθρο θεμελίωσης του έργου σε επιλεΥμένες

ανάλογα κλίμακες, διαπιστώνεται η γεωλογική και τεκτονική δομή του υποβάθρου,

εντοπίζονται τεκτονικές αστοχίες στη βραχόμαζα αναλύονται και αξιολογούνται η

συμπεριφοράτης σε εργασίες εκσκαφής και μεταφοράς φορτίων. Με τον τρόπο αυτό

εντοπίζονται τυχόν προβληματικές περιοχές που μπορούν να δημιουργήσουν

αστοχίες στο έργο, καταγράφονται, αναλύονται λεπτομερέστερα και αξιολογούνται

ως προς τη συμπεριφοράτους με στόχο την ασφάλεια και τον έ'λF.γχo του κόστους της

κατασκευής. Κατά συνέπεια μπορεί να αλλάξει εντελώς ο αρχικός (εσφαλμένος)

σχεδιασμός του έργου και οι στατικοί του υπολογισμοί και να προκύψει ένα έργο με

καλύτερες προδιαγραφές ασφαλούς θεμελίωσης και με πολύ μικρότερο κόστος

κατασκευής. Το έδαφος, η τοπογραφία και η γενικότερη γεωλογία της περιοχής ενός

δομικού έργου πρέπει να εξασφαλίζουν με επαρκή πιθανότητα ότι δεν θα υπάρξει

κίνδυνος εδαφικής διάρρηξης, αστάθειαςπρανών, μεγάλων μόνιμων παραμορφώσεων

ή εκτεταμένης ρευστοποιήσεωςκατά τη διάρκεια σεισμικού κραδασμού συμβιβαστού

με την ένταση και τα φασματικά χαρακτηριστικά του σεισμικού σχεδιασμού. Με

βάση τα παραπάνω είναι πασιφανής η ανάγκη για την εκτίμηση της αντοχής και της

γενικότερης συμπεριφοράςτου υποβάθρου θεμελίωσης για κάθε κατασκευή, ώστε να

εξασφαλιστεί αντισεισμική της προστασία. Από έρευνες αποδεικνύεται ότι η βασική

παράμετρος που διαφοροποιεί τη συμπεριφορά στο σεισμικό κίνδυνο κάποιων

γειτονικών περιοχών είναι τα επιμέρους γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του υποβάθρου

θεμελίωσης. (http://www.geo.auth.gr).
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ΣΕΡΑΦΕIΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΩΣ

7.2. ΣΚΟΠΟΣ ΤιIΣ ΜΕΛΕΤΙΙΣ

Ι ΠΣΙΣΧΟΩΑΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΊΊΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
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διαταράσσεται το υδατικό τους περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό καταγράφονται και

παρακολουθούνται όλα τα σημεία νερού της λεκάνης (γεωτρήσεις, φρεάτια, πηγές.

κλπ.), διαπιστώνονται οι θέσεις και τα γεωμετρικά στοιχεία των υδροφόρων

στρωμάτων και παρακολουθούνται οι διακυμάνσεις της πιεζομετρικής τους στάθμης

στο χώρο και στο χρόνο. Εν συνεχεία συντάσσονται θεματικοί υδρογεωλογικοί και

υδροχημικοί χάρτες, οι οποίοι αξιοποιούνται στον ποσοτικό και ποιοτικό τους έλεγχο

στον ετήσιο υδρολογικό τους κύκλο. Κατ' αυτόν τον τρόπο προκύπτουν ασφαλή

συμπεράσματα λειτουργίας των υδροφορέων και συντάσσονται προγράμματα

ορθολογικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των υδατικών πόρων της λεκάνης με

ιεράρχηση της χρήσης τους (httρ:!!www.geσ.aυth.gr).

Η αναπτυξιακή πορεία μιας περιοχής ακολουθεί κατά γενική ομολογία την

ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών της πόρων. Στην αναπτυξιακή της αυτή πορεία

σημαντικά συμβάλλει και η παρουσία πλούσιων υδατικών πόρων, που θεωρούνται

και λαμβάνονται σαν βασική προυπόθεση ανάπτυξης. Δεν αρκεί όμως ο εντοπισμός

σε μια περιοχή πλούσιων επιφανειακών ή υπόγειων κοιτασμάτων νερού, για να

αποτελέσει προυπόθεση ανάπτυξης αυτής της περιοχής. Η μονοσήμαντη θεώρηση

αυτού του παράγοντα μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα. Μια ολοκληρωμένη

μελέτη του συστήματος των υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής που να

περιλαμβάνει τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την προστασία και την ορθολογική

εκμετάλλευση του φυσικού αυτού πλούτου θα δώσει τους βασικούς άξονες και το

μΈΥεθος ανάπτυξης της συγκεκριμένης περιοχής (http://www.geo.auth.gr).

Οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας δεν θα πρέπει να επηρεάζουν τ/ν ομαλή

πορεία των μελετών που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη (mΣlΣΧΟΟΑΠ), διότι σι όποιες

καθυστερήσεις τείνουν για άλλη μια φορά να καθιστούν τον σχεδιασμό κοινωνικά και

λειτουργικά αναξιόπιστο και με υψηλό οικονομικό κόστος. Θα πρέπει οι μελέτες

αυτές να ολοκληρωθούν και να αξιολογηθούν στο προβλεπόμενο για αυτές

χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι αποδεκτό ολοκληρωμένες μελέτες να μην θεσμοθετούνται

και οι συμβάσεις να τίθενται σε αναμονή για να ολοκληρωθούν αναδρομικά

πρόσθετες παράλληλες υποστηρικτικές μελέτες όπως: Οι νέες πρόσθετες γεωλογικές

μελέτες. Δεν είναι οικονομικά και νομικά αποδεκτό οι τρέχουσες 400 περίπου

συμβάσεις, και ιδιαίτερα οι περίπου Ι 50 από αυτές που βρίσκονται στο 82 στάδιο της

μελέτης, να τεθούν σε «αναμονή») δηλαδή σε <ωμηρίω) μέχρις ότου εγκριθούν οι

•
r ΠΣιΣΧ()()ΑΠ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΙΈ},:ΣΕΡΛΦΕΙΜ rTAAHMF.P()r
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7.3. ΑΝΤιΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

7.4. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Χρήση και αξιολόγηση αεροφωτογραφιών για τις περιοχές ενδιαφέροντος.

1
ΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ ΥΠ ΣΤΗΡΙΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων σε συνάρτ/ση με τους στόχους τ/ς μελέτης.

Συγκέντρωση τ/ς βιβλιογραφίας, των πληροφοριών και των στοιχείων που

αναφέρονται στην περιοχή και αφορούν γεωλογικά, υδρογεωλογικά, εδαφοτεχνικά

και σεισμικά δεδομένα που εμπεριέχονται σε μελέτες και έρευνες που εκπονήθηκαν

για την περιοχή.

Η περιγραφή των προί>ποθέσεων και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των εδαφών

στις κατάλληλες υπό προί>ποθέσεις περιοχές, ώστε να καταστεί δυνατή η οικοδόμηση

και να υπολογιστεί το κατ' αρχήν κόστος των μέτρων προστασίας πάντοτε σε σχέση

με την κλίμακα του κάθε έργου.

Υποβολή προτάσεων για εκπόνηση παραπέρα ερευνητικών εργασιών, όταν τα

υπάρχοντα γεωλογικά στοιχεία δεν επαρκούν και όταν πρόκειται να

αποχαρακτηριστούν ακατάλληλες προς πολεοδόμηση περιοχές. Η γεωλογική μελέτ/

εκπονείται σε περιοχή που υπερκαλύπτει τ/ν προς δόμηση περιοχή.

Ο διαχωρισμός των περιοχών σε διαβαΟμισμένες κατηγορίες καταλληλότητας ως:

κατάλληλες, κατάλληλες υπό προυποθέσεις και ακατάλληλες ανάλογα με τις

εmκρατούσες εδαφOΤΕΧVΙKές συνθήκες.

εκτός ν.2508/1997 και προδιαγραφών πρόσθετες γεωλογικές μελέτες,

(http://www.sepox.gr).

Τα επιμέρους αντικείμενα τ/ς μελtτης είναι:

ΣΕΡΑΦΕIΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΩΣ
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7.5.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7.5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΤΕΥΧΟΥΣ ΤΙΙΣ ΜΕΛΕΤΙΙΣ
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7.5.1. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚθΕΣΗ

1ΓΠΣιΣΧΟ()ΑΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Γεωλογική χαρτογράφηση της περιοχής.

Περιλαμβάνει υποχρεωτικά απόσπασμα χάρτη σε κλίμακες 1:5000 ως 1: 10.000,

όπου απεικονίζεται η προς πολεοδόμηση έκταση στην ευρύτερη περιοχή.

Τεχνικογεωλογική έκθεση.

Επεξεργασία όλων των δεδομένων και σύνταξη χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας.

Σχέδια και φωτογραφίες.

Σύνταξη τεχνικής έκθεσης.

Χάρτες.

ΣΕΡΑΦF:ιΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ

Αναφέρονται το ιστορικό ανάθεσης της μελέτης, ο σκοπός και το αντικείμενο της

μελέτης. η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. η γεωγραφική θέση της περιοχής με

αναφορά στην έκταση της οικιστικής ανάπτυξης και τα βασικά πολεοδομικά σχέδια

της περιοχής.

Εάν από την περιοχή ενδιαφέροντος, διέρχονται ρέματα, τότε χαράσσονται σε

αυτόν οι λεκάνες απορροής τους.
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7.5.1.3. ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Αναλύεται το υδρογραφικό δίκτυο και οι τυχόν τροποποιήσεις που έχει υποστεί

στο παρελθόν.

Συσχετίζονται τα χαρακτηριστικά των γεωλογικών ενοτήτων που αναπτύσσονται

στην ευρύτερη περιοχή με τους λιθολογικούς τύπους της προς δόμηση περιοχής.

,
r ΠΣιΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

7.5.1.2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Γίνεται μια πρώτη περιγραφή της γεωμορφολογίας της προς πολεοδόμηση

περιοχής και η σύνδεση αυτής με τις γεωμορφολογικές μονάδες της ευρύτερης

περιοχής.

Περιγράφονται οι γεωμορφολογικές ενότητες της περιοχής ενδιαφέροντος με

γεωμορφολογικούς δείκτες (π.χ. κλίση αναγλύφου, κ.λπ.).

ΣΕΡΑΦΕIΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ

Αναλύονται όλες εκείνες οι διεργασίες που ενδέχεται να διαφοροποιούν την

τοπογραφία με γεωδυναμικές διεργασίες και ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως

μείωση της ευστάθειας φυσικών πρανών, ερπυσμούς εδαφών, κατολισθήσεις,

φαινόμενα αποσάθρωσης, αλλά και λατομεία, δανειοληψίες, ρίψεις μπαζών,

επιχωματώσεις, Κ.ά.

Προσδιορίζονται και οριοθετούνται στον αντίστοιχο χάρτη οι γεωλογικοί

σχηματισμοί που εντοπίζονται στην επιφάνεια.

Συσχετίζεται η παρουσία μικρών και μεγάλων τεκτονικών δομών (διακλάσεις,

ρήγματα, πτυχές) που πιθανόν εντοπίζονται στην περιοχή ενδιαφέροντος με τις

αντίστοιχες τεκτονικές δομές της ευρύτερης περιοχής.

Αναφορά στη γεωλογία και την τεκτονική της ευρύτερης περιοχής. Αναφέρονται οι

γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν εκεί και επηρεάζουν την περιοχή

ενδιαφέροντος.
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Διαχωρίζεται ποσοτικά το ποσό της επιφανειακής απορροής και της κατείσδυσης και

εφόσον υπάρχουν στοιχεία δίνονται και οι υδραυλικές παράμετροι των εδαφών.

Δίνονται στοιχεία που αφορούν το κλίμα, μέσα από αξιολόγηση δεδομένων

θερμοκρασίας και βροχόπτωσης.

Από υπάρχοντα στοιχεία περιγράφεται η υδρογεωλογία της περιοχής με αναφορά σε

στοιχεία και εκμετάλλευση γεωτρήσεων, καλλιέργειας, πηγών κλπ.

,
Ι ΠΣJΣXOOAΠ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡΙΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Προσδιορίζονται, καταγράφονται και αξιολογούνται τα σπουδαιότερα τεκτονικά

χαρακτηριστικά σε σχέση με την επίδραση που μπορούν να έχουν στην οικιστική

περιοχή.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΩΣ

Εκτιμάται με βάση επιτόπου παρατηρήσεις η λιθολογική σύσταση μέχρι βάθος

είκοσι (20) περίπου μέτρων. Δίνεται έμφαση στον εντοπισμό του βάθους του υγιούς

υποβάθρου.

Εξετάζεται η δίαιτα των επιφανειακών νερών, η κατεύθυνση ροής, η απορρόφηση

αυτών καθ' οδόν, οι εκβολές τους και καταγράφονται οι υπάρχουσες πηγές στα

πρανή.

Γίνεται εκτίμηση του βαθμού εξαλλοίωσης, αποσάθρωσης, διάρρηξης και

κερματισμού των διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών. Οι παραπάνω εκτιμήσεις

αξιολογούνται σε σχέση με την αναμενόμενη συμπεριφορά τους στο αντικείμενο της

μελέτης.

Με βάση την περιγραφή των λιθολογικών τύπων δίνονται εκτιμήσεις που αφορούν

την υδροπερατότητά τους.

Εκτιμάται το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή του οικισμού με βάση

υπάρχοντα στοιχεία γεωτρήσεων και φρεάτων με αναφορές στη διεύθυνση κίνησης

του υπόγειου νερού.
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Αναφέρεται η συμπεριφορά των οικιών σε παλαιότερους σεισμούς.

Γίνεται ομαδοποίηση των σχηματισμών που παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικα.

Δίνονται σε χάρτη εντός κειμένου τα διαθέσιμα σεισμολογικά-σεισμοτεκτονικά

στοιχεία της περιοχής.

(ΠΣιΣΧ()()ΑΠ ΚΑΙ ΥΠ()ΣΤΗΡ1ΚΤ1ΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ

Γίνεται συσχετισμός των ΤΕΧVΙKOγεωλoγΙKών παραμέτρων των εδαφικών και

βραχωδών σmματισμών, του βαθμού εξαλ/οίωσης και aπoσάθpωσης' βαθμού

διαγένεσης, συνεκτικότητας, κοκκομετρικής διαβάθμισης, βαθμού διάρρηξης και

καρστικοποίησης με τη φυσικομηχανική τους συμπεριφορά.

Από υπάρχοντα στοιχεία επισημαίνονται οι υδροχημικές ιδιότητες των επιφανειακών

και υπόγειων νερών, όπως ρ.Η., αλατότητα, διαβρωτική ικανότητα κ.ά., καθώς και

περιπτώσεις τυχόν ρύπανσης και μόλυνσης των υδροφόρων στρωμάτων από την

είσοδο ρυπαντών (λύματα-χημικά) σε αυτά ή από την είσοδο της θάλασσας. Δίνονται

προτάσεις διάθεσης των αποβλήτων του οικισμού με υδρολιθολογικά κριτήρια.

Από επιτόπου μακροσκοπικές παρατηρήσεις εκτιμάται η εδαφική σεισμική

επικινδυνότητα της περιοχής και γίνεται κατάταξη των εδαφών σύμφωνα με τις

κατηγορίες του ισχύοντα αντισεισμικού κανονισμού.

Γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί το υπόγειο υδατικό δυναμικό της περιοχής και οι

δυνατότητες υδροδότησής της από αυτό με προτάσεις ορθολογικότερης

εκμετάλλευσης της υπάρχουσας υδροφορίας.

Δίνονται σε πίνακα τα στατιστικά-πιθανολογικά σεισμολογικά στοιχεία που ισχύουν

για την περιοχή και αν δεν υπάρχουν αυτά που υπάρχουν για την ευρύτερη περιοχή

του οικισμού.

Εκτιμάται η τεΧVΙKoγεωλoγική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών της

περιοχής του οικισμού με βάση επιτόπου μακροσκοπικές παρατηρήσεις και

υπάρχοντα στοιχεία.
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Δίνονται προτάσεις για αποφυγή εισροών νερού στις εκσκαφές σε περιπτώσεις

υψηλής στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα σε σχέση με το επίπεδο θεμελίωσης.

Γίνεται καταγραφή και περιγραφή έργων, ανεξαρτήτου κλίμακας, που η σημερινή

τους εικόνα και η συμπεριφορά τους στο παρελθόν δίνουν δείγματα για δυσμενή

τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των εδαφών που συναντώνται στ/ν περιοχή.

Επισημαίνονται πιθανά προβλήματα αστάθειας που μπορούν να εμφανιστούν σε

ανοιχτά ορύγματα ανάλογα με τ/ν ποιότ/τα των εδαφών και το βάθος τ/ς στάθμης

του υδροφόρου ορίζοντα.

Ι ΠΣιΣΧ()()ΑΠ Κ \1 ΥΠιΙΣΤΗl'lΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛετεΣ

Συσχετίζονται σι συνθήκες θεμελίωσης των κατασκευών με την τεχνικογεωλογική

συμπεριφορά των σχηματισμών. Επισημαίνονται, καταγράφονται και αναλύονται οι

πιθανοί κίνδυνοι. Αναφέρονται οι συνθήκες που ευνοούν τέτοια καταστροφικά

φαινόμενα και γίνεται εκτίμηση για την ένταση και τη συχνότ/τα με την οποία

εμφανίζονται.

Αν λείπουν επαρκή στοιχεία χαρακτ/ρισμού, τότε η περιοχή ή τμήματα αυτής θα

κατατάσσεται σε μια τέταρτη κατηγορία, αυτήν τ/ς αμφίβολης καταλληλότητας για

δόμηση. Για την κατάταξη της περιοχής στην κατηγορία ακατάλληλης για δόμηση θα

πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες θεμελίωσης, όπως ανεπαρκής

Γίνεται κατάταξη της γεωλογικής καταλληλότητας της περιοχής αρχικά σε τρεις

βασικές κατηγορίες καταλληλότητας: α) Περιοχές κατάλληλες για δόμηση, β)

Περιοχές κατάλληλες για δόμηση υπό προυποθέσεις (π.χ. κατασκευή προτεινόμενων

έργων προστασίας ή βελτίωσης εδαφών και βράχων), γ) Περιοχές ακατάλληλες για

δόμηση.

Εντοπίζονται και οριοθετούνται στο χάρτη οι περιοχές στις οποίες μπορούν να

εμφανιστούν φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως αστοχία πρανών και

κατολισθήσεις, αποκολλήσεις και καταπτώσεις βράχων, ερπυσμοί, καθιζήσεις,

οφειλόμενα σε διάφορα αίτια, πλημμύρες, διογκώσεις και ρευστοποιήσεις εδαφών

κ.λπ.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΩΣ
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Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις με τους συΥΥραφείς και τους εκδότες τους.

Οι γεωλογικοί χάρτες, ο εκδότης και ο συντάκτης τους με τις αντίστοιχες

ημερομηνίες.

Οι αεροφωτογραφίες, η προέλευσή τους, η κλίμακα και η ημερομηνία

αεροφωτογραφήσεων.

! ΠΣιΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ YΠOΣTHPΙKlΊKEΣ ΜΕΛΕΤΕΣΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΙΞΡΟΣ

ευστάθεια σε κατολισθήσεις ή μετακινήσεις εδαφών και βράχων, υπερβολικά μεγάλες

καθιζήσεις, που δε μπορούν να αντιμετωπισθούν ή που η αντιμετώπιση τους απαιτεί

μεΥάλΕς δαπάνες.

Οι μελέτες και οι έρευνες, οι συντάκτες τους, οι φορείς ευθύνης τους και οι

χρονολογίες σύνταξης και υποβολής τους.

Οι προτάσεις που γίνονται για τις εξειδικευμένες μελέτες - έρευνες και για τα έργα

προστασίας λαμβάνουν υπόψη το είδος της οικιστικής χρήσης και τη σπουδαιότητα

των μελλοντικών κατασκευών (πχ. πολυώροφες ή διώροφες οικοδομές, βιομηχανικές

μονάδες κ.λπ.) και συσχετίζονται με τις τεχνικογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν

στον οικισμό.

Οι προτάσεις θα είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και διατυπωμένες με σαφήνεια,

ούτως ώστε να αξιοποιούνται αμέσως στη φάση της πολεοδόμησης της περιοχής.

Στις υπό προϋποθέσεις πολεοδόμησης περιοχές θα επισημαίνονται, η θέση και σι

προτεινόμενες έρευνες και μελέτες με τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να καθίστανται

στη συνέχεια ασφαλείς και να χαρακτηρίζονται κατάλληλες προς δόμηση.
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7.5.2. ΧΑΡΤΕΣ

Χάρτης γεωλογικών συνθηκών και τεχνικογεωλογικών στοιχείων στον οποίο

απεικονίζονται: α) Κατανομή των πετρολογικών σχηματισμών, β) Τα τεκτονικά τους

στοιχεία (ρήγματα, διακλάσεις, πτυχές), γ) Τα υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής,

δ) Η οριοθέτηση θέσεων με ιδιαίτερα τεχνικογεωλογικά προβλήματα και συναφή

επικίνδυνα στοιχεία, ε) Το υδρογραφικό δίκτυο, στ) Οι θέσεις επιχωματώσεων και

άλλων συναφών τεχνιτών αλλοιώσεων.

Χάρτης πληροφόρησης, ο οποίος περιλαμβάνει: α) Θέσεις μακροσκοπικών

παρατηρήσεων, β) Θέσεις ειδικού ενδιαφέροντος, γ) Θέσεις γεωτρήσεων, δ) Θέσεις

δειγματοληψίας, ε) Θέσεις φωτογράφησης και μελετών-ερευνών ή στοιχείων που

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, στ) Θέσεις προτεινόμενων ερευνών και

έργων.

Χάρτης γεωλογικής καταλληλότητας στον οποίο απεικονίζονται τα όρια των

περιοχών που έχουν χαρωCΤηρισθεί και ενταχθεί στις αντίστοιχες κατηγορίες

γεωλογικής καταλληλότητας της μελέτης, στις οποίες θα δίνεται και αντίστοιχο

σύμβολο. Όταν υπάρχουν πολλά ξεχωριστά τμήματα των διαφόρων περιοχών

καταλληλότητας υπό προϋποθέσεις δίνεται σ' αυτές αύξων αριθμός που αντιστοιχεί

στους διαφορετικούς λόγους χαρακτηρισμού του κάθε τμήματος από πλευράς

γεωλογικής καταλληλότητας.

Η σύνταξη των παραπάνω χαρτών γίνεται σε κλίμακες Ι :25000, 1:5000, 1:2000.

1: Ι 000, Ι :500 κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες και την αντίστοιχη

λεπτομέρεια απεικόνισης και το επισυναπτόμενο παράρτημα συμβολισμών.
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7.6.1. ΑΡΘΡΟ ΓΛΕ.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Άλ/α στοιχεία που κρίνει ως απαραίτητα ο μελετητής.

Τεκτονικά διαγράμματα.

Ι ΠΣfΣX()()AΠ ΚΑΙ γΠΟΣΤΗΡIΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι ειδικοί θεματικοί χάρτες έχουν συνθετικό χαρακτήρα και εκπονούνται μόνον αφού

προηγηθεί γεωλογική χαρτογράφηση, οι αντίστοιχες για το θέμα παρατηρήσεις

υπαίθρου και άλλες απαιτούμενες γεωλογικές αξιολογήσεις. Όσο αφορά στα οδικά

Ο υπολογισμός των αμοιβών για την υλοποίηση των μελετών γεωλογικής

καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών, γίνεται βάσει της

γΑΔΜΕΟ/α/ο/2229/04.07.2006 ΦΕΚΒΊ9001l2.07.2006 «Έγκριση της Β' Βελτίωσης

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία

της παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005».

7.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

ΈΎΧ.Ρωμες φωτογραφίες διαστάσεων κατ' ελάχιστο 9 cm Χ 12 cm.

Τομές γεωτρήσεων.

7.5.3. ΣΧΕΔΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εγκάρσιες γεωλογικές τομές σε κλίμακες αντίστοιχες με τις κλίμακες του χάρτη.

Σκαριφήματα.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ
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Χάρτης τεχνικής γεωμορφολογίας και προβληματικών περιοχών. Συντάσσεται κατά

το στάδιο της αναγνωριστικής γεωλσΥικής μελέτης της χάραξης.

Τεχνικογεωλογικός χάρτης και γεωλογικής επικινδυνότητας. Συντάσσεται κατά το

στάδιο της οριστικής γεωλσΥικής μελ/της της χάραξης.

έργα, σι ειδικοί θεματικοί χάρτες σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ, Τ.ιι. κεφ.3. 1tap. Ι.4 είναι οι

παρακάτω:

ΣΙΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ YΠOΣTHPIKΤΙKFΞΣ Mf:AHFΞΣ

Χάρτης υπεδαφικών ισοί>ψών. Συντάσσεται κατά το στάδιο της οριστικής

γεωλογικής μελέτης τ/ς χάραξης, όπου είναι αναγκαίος και υπάρχουν επαρκή

στοιχεία, κατά την σύνταξη μελετών κατολισθήσεων, κατά το στάδιο της προμελέτης

των Τεχνικών, κατά την σύνταξη μελετών αντιστηρίξεων, βελτίωσης εδαφών και

λοιπών γεωτεχνικών έργων κ.λπ.

YδΡOλιθoλoγΙKόςlYδΡOγεωλOγΙKός χάρτης. Περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες

για την επίδραση του επιφανειακού και υπόγειου νερού στα τεχνικά έργα

(υδρολιθολογικές ενότητες, σημεία εμφάνισης νερού, μετρήσεις στάθμης,

ισοπιεζομετρικές καμπύλες εφόσον υπάρχει επαρκής κάναβος, επιφανειακές

συγκεντρώσεις νερού κλπ).

Χάρτης δανείων υλικών και αποθεσιοθαλάμων. Συντάσσεται στα πλαίσια της

γεωλογικής μελέτης για την επιλογή δανειοθαλάμων και καταλληλότητας προ·ίόντων

ορυγμάτων κατά το στάδιο της προμελέτης οδοποιίας ή σε αυτόνομες μελέτες

δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων και λατομείων. Στα πλαίσια εκπόνησης

γεωλογικών μελετών Τεχνικών Έργων είναι δυνατόν να απαιτηθεί η σύνταξη

βοηθητικών θεματικών χαρτών σε δυσχερείς γεωλογικά περιοχές ή σε περιοχές με

γεωλογικές ιδιαιτερότητες και εφόσον υπάρχουν στοιχεία για τ/ν περιοχή. Οι

βοηθητικοί θεματικοί χάρτες εκπονούνται μόνον αφού προηγηθεί γεωλογική

χαρτογράφηση και αντίστοιχες μετρήσεις. Παραδείγματα από τέτοιους χάρτες

δίνονται παρακάτω:

ΣFCΡΑφεΙΜ ΣΤΑΛΗΜΗ()Σ
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7.6.2. ΑΡΘΡΟ ΓΑΕ.ΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣΣΗΜΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ

ΓΕΩΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤεκτονικόςιΝεοτεκτονικός χάρτης. Αποτυπώνονται όλα τα τεκτονικά στοιχεία

αλπικής και μεταλπικής παραμόρφωσηςτης ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος.

Χάρτης ανάλυσης υδρογραφικού δικτύου. Μετά από μετρήσεις του υδρογραφικού

δικτύου συντάσσονται χάρτες που απεικονίζουν την πυκνότητα και τη συχνότητα του

υδρογραφικού δικτύου.

1ΠΣΙΣΧ()()ΑΠ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡIΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΠΣΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΩΣ

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε ειδικό ή βοηθητικό θεματικό χάρτη καθορίζεται

σε ποσοστό 30% επί της αμοιβής του αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη

(γAΔMEOΙαJo/2229/04.07.2006ΦΕΚΒ·1900l12.07.2006).

Η καταγραφή των σημείων εμφάνισης νερού (πηγές, πηγάδια, υδρογεωτρήσεις)

γίνεται με την χρήση GPS στην ευρύτερη περιοχή του έργου και περιλαμβάνει τα

στοιχεία που αναφέρονται στις ΟΜΟΕ, τ.IΙ, κεφ.3, παρ.Ι.8. Η καταγραφή των

γεωερευνητικών εργασιών (ερευνητικές γεωτρήσεις, φρέατα, ορύγματα, στοές,

διασκοπήσεις με διατρητικό φορείο, γεωφυσικές διασκοπήσεις κ.λπ.), οι οποίες έχουν

πραγματοποιηθεί είτε κατά το παρελθόν, είτε κατά την διάρκεια της τρέχουσας

μελέτης του έργου περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στις ΟΜΟΕ, τ.11,

κεφ.3, παρ. 1.9. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την καταγραφή κάθε σημείου

εμφάνισης νερου η κάθε γεωερευνητικής εργασίας καθορίζεται ως εξής: α) για

καταγραφή μέχρι και των πρώτων 200 σημείων, η τιμή καθορίζεται ανά σημείο σε

105 Ε/τεμ., β) για καταγραφή των υπολοίπων σημείων, πέραν των 200, η τιμή

καθορίζεται ανά σημείο σε 90 €Iτεμ (γAΔMEOΙαJo/2229/04.07.2006

ΦΕΚΒ'1900112.07,2006).

Χάρτης κλίσεων ανάγλυφου και αστάθειας. Αποτυπώνονται οι κλίσεις του

ανάγλυφου, εντοπίζονται οι χαρακπψιστικές γεωμορφές του. οι οποίες μπορούν να

επηρεάσουν τα προβλεπόμενα έργα καθώς και οι ζώνες αστάθειας (εκδηλωμένης ή

δυνητικής) του φυσικού ανάγλυφου.

•

•
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7.6.4. ΑΡΘΡΟ ΓΛΕ.Ι8 ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓ1ΚΗΣ-ΓΕΩΤΕΧΝIΚΗΣ

ΑΞlΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το Τεύχος της Γεωλογικής Μελέτης (Τεχνικογεωλογική Έκθεση) περιλσμβάνει

ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες ανάλογα με το στάδιο και το είδος της γεωλογικής

[ ΠΣ/ΣΧ(')()ΑΠ ΚΑΙ γΠ()ΣTHPIKΤΙKFΣ MEΛHΓC~

μελέτης εισαγωγή, γεωλογικές συνθήκες ευρύτερης περιοχής έργου

(γεωμορφολογία, γεωλογία, τεκτονική, σεισμικότητα, υδρογεωλογία),

τεχνικογεωλογική αξιολάγηση ερευνητικών γεωτρήσεων. τεχνικογεωλογικά

χαρακτηριστικά γεωλογικών σχηματισμών (ανομοιομορφία., ευκολία στην

ΣΕΡΑΦΙΞΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ

Η Έκθεση Κοινής Γεωλογικής-Γεωτεχνικής Αξιολόγησης συντάσσεται μόνο εφόσον

έχει υποβληθεί η γεωλογική μελέτη και η γεωτεχνική αξιολάγηση. Η προεκτιμώμενη

αμοιβή για την Έκθεση Κοινής Γεωλογικής - Γεωτεχνικής Αξιολάγησης, σύμφωνα

με τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, τ.ιl, κεφ. 1, παρ. 1.2.3 καθορίζεται από τον τύπο: Ε

~ (ΓΛΕ + ΠΑ)- 20%, όπου: ΓΛΕ + ΠΑ ~ συνολική αμοιβή του τεύχους της

γεωλογικής μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο ΓΛΕ 17 και της γεωτεχνικής

αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο Πν1Ε.Ι.3, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τη

φάση μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση. Η αμοιβή διανέμεται εξ ημισείας

στον γεωλάγο και γεωτεχνικό μελετητή (ΥΑΔΜΕΟΙα/ο/2229/04.07.2006

ΦΕΚΒ' /900112.07.2006).

αποσάθρωση, διαπερατότητα, εκτίμηση συνθηκών ευστάθειας των πρανών,

εκσκαψιμότητα, καταλληλότητα υλικών κλπ), χαρακτηριστικά βραχόμαζας,

τεχνικογεωλογικές συνθήκες κατά μήκος του έργου, σύγκριση των διαφορετικών

λύσεων με τεχνικογεωλογικά κριτήρια, δάνεια υλικά - λατομεία, συμπεράσματα 

προτάσεις. Η αμοιβή της Τεχνικογεωλογικής Έκθεσης που συντάσσεται και αφορά

στις γεωλογικές εργασίες, οι οποίες έχουν εκτελεσθεί στα πλαίσια της γεωλογικής

μελέτης, καθορίζεται από τον τύπο: ΓΑΕ = 25% * Α, όπου Α = συνολικό κόστος των

γεωλογικών εργασιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση μελέτης για την

οποία συντάσσεται η έκθεση. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για σύνταξη της

τεχνικογεωλογικής έκθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 500 €

(ΥΑΔΜΕΟ/α/οI2229/04.07.2006 ΦΕΚΒ'1900112.07.2006).
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7.6.5. ΛΡΘΡΟ ΓΛΕ.23 ΜΕΛΕΤΕΣ ΓEΩΛOΓlKHΣ ΚΛΤΛΛΛΗΛΟΤΗΤΛΣ ΣΕ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

Χάρτης Πληροφόρησης. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη

πληροφόρησης, ο οποίος θεωρείται βοηθητικός θεματικός χάρτης επί του αντίστοιχου

χάρτη της παρ.α. του παρόντος άρθρου, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της

παρούσας απόφασης.

Τεχνική Έκθεση. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης

καθορίζεται από το άρθρο rΑΕ 17 της παρούσας απόφασης. Η προεκτιμώμενη

αμοιβή για την τεχνική έκθεση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2.200 €

(ΥΑΔΜΕΟΙα/ο/2229/04.07.2006 ΦΕΚΒ '1900/12.07.2006).

ι ΠΣιΣΧ()()ΑΠ ΚΑΙ νηΟΣΤΗΡIΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ

Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών και Τεχνικογεωλογικών Στοιχείων. Η

πρoεκτιμώμεVΗ αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη γεωλογικών συνθηκών και

τεχνικογεωλογικών στοιχείων καθορίζεται από το άρθρο rΑΕ Ι της παρούσας

απόφασης. Η αποζημίωση της γεωλογικής χαρτογράφησης μη συνεχόμενων

τμημάτων πολεοδομούμενων περιοχών θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα και

η αμοιβή για τη σύνταξη του γεωλογικού χάρτη, επειδή περιλαμβάνει και όλλα

στοιχεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3.000 €.

Χάρτης Γεωλογικής Καταλληλότητας. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον χάρτη

γεωλογικής καταλληλότητας, ο οποίος θεωρείται ειδικός θεματικός χάρτης επί του

αντίστοιχου χάρτη της παρ_ α του παρόντος άρθρου, καθορίζεται από το άρθρο ΓΑΕ

4 της παρούσας απόφασης.
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7.7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓEΩAOΓlKHΣ ΚΛΤΛΛΛΗΛΟΤΗΤΛΣ ΣΕ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

7.7.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓEΩAOΓlKHΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

(Εγκεκριμένες κατά την χρονική περίοδο 8/1998-12/2003

σύμφωνα με την 16374/3696/15-7-1998 Υ.Α ΦΕΚ 7238/98
AJA ΑΡΙ@ΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΓEΩAOΓlKHΣ ΗΜΙΝΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΓΚPIΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΣ

ΗΣΔΟΚΚΙΓ

1 Αρ.523 Γ.Π.Σ. Χίου - Βροντάδος, Μελέτη Γεωλογικής 2000
Δήμων Χίου - Ομηρσύπολης Ν. καταλληλότητας για

Χίου. δό"η~

2 αρ.529 Γ.Π.Σ. Περιοχής Σταλίδας Μελέτη Γεωλογικής 2000
Δήμου Μαλλίων Ν. Ηρακλείου καταλληλότητας για

Κοή"" δό"η~

3 αρ.530 Γ.Π.Σ. τέως Κοιν. Βουτών Μελέτη Γεωλογικής 2000
Ηρακλείου Κρήτης καταλληλότητας για

δόμηση

4 αρ.538 Γ.Π.Σ. Δήμου Βαθέως Αυλίδος Mελtτη Γεωλογικής 2000
Ν. Ευβοίας καταλληλότητας για

δόμηση

5 αρ.539 Γ.η.Σ. Δ. Παραλίας Αυλίδος Ν. Μελέτη Γεωλογικής 2000
Ευβοίας καταλληλότητας για

δό"ηση

6 αρ.544 Γ.Π.Σ. Ηρακλείου - Ν. Μελέτη Γεωλογικής 2000
Αλικαρνασσού - Γαζίου Ν. καταλληλότητας για

HιmKλείoυ δόllησn

7 αρ.545 Γ.Π.Σ. Δ. Μαλ/ίων Ν. Μελέτη Γεωλογικής 2000
ΗρακλείουΚρήτης καταλληλότηταςγια

δό"η~

8 αρ.546 Γ.Π.Σ. Αγ. Πνεύματος Δ. Μελέτη Γεωλογικής 2000
Μαλλίων Ν. Ηρακλείου Κρήτης καταλληλότητας για

δόlιηση

9 αρ.547 Γ.Π.Σ. Αγ. Πελαγίας Δ. Μελέτη Γεωλογικής 2000
ΜαλλίωνΝ. καταλληλότηταςγια

δόμηση

10 Αρ.549 Γ.Π.Σ. Κοιν. Καλαμπακίου Ν. Μελέτη Γεωλογικής 2000
Δράμας καταλληλότητας για

δόμηση

11 Αρ.550 Γ.Π.Σ. Δήμου Παραμυθιάς Μελέτη Γεωλογικής 2000
Νομού Θεσπρωτίας καταλληλότηταςγια

δόμηση

12 Αρ.551 Γ.Π.Σ. Ξηροποτάμου Δήμου Μελέτη Γεωλογικής 2000
ΔράμαςΝομού Δράμας καταλληλότηταςγια

δό"ηση

13 Αρ.570α Αναθεώρηση - Τροποποίηση Μελέτη Γεωλογικής 2000
Γ.Π.Σ. στΑ Θριάσιου Πεδίου. καταλληλότηταςγια

Δήμος ΑσπροπύργουΝομού δόμηση

Απική,

Ι ΠΣιΣΧ()()ΑΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣΜΕΛΕταΣΕΡΑΦΕΤΜΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ
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14 Αρ.570β Αναθεώρηση - Τροποποίηση Mελtτη Γεωλογικής 2000
Γ.Π.Σ. σΤΑ Θριάσιου Πεδίου. καταλληλότητας για

Κοιν. MαΎoύ~ Νομού Αττικής δόμηση

15 Αρ.570γ Αναθεώρηση - Τροποποίηση Μελέτη Γεωλογικής 2000
Γ.Π.Σ. σΤΑ Θριάσιου Πεδίο)). καταλληλότητας για

Δήμος Νέας Περάμου Νομού δόμηση

Αττικής

16 Αρ.570δ Αναθεώρηση Τροποποίηση Mελtrη Γεωλογικής 2000
Γ.Π.Σ. σΤΑ Θριάσιου Πεδίου. καταλληλότ/τας για

Καλυμπάκι - Βαμβακιά Δήμος δόμηση

Ελευσίνα( Νομού AmKilc;
17 Αρ.570ε Αναθεώρηση - Τροποποίηση M<lliη ΓεωΜΥικής 2000

Γ.Π.Σ. σΤΑ Θριάσιου Πεδίου. καταλληλότ/τας για

Δήμος EΛΕUσίνας Νομού δόμηση

Αττικήc

18 Αρ.570στ Αναθεώρηση Τροποποίηση Mελtτη Γεωλογικής 2000
Γ.Π.Σ. στΑ Θριάσιου Πεδίου. καταλληλότ/τας για

Νέα Ζωή - Ράχη Δήμος δόμηση

Mάνδorιι: Nou.oIJ Απικήc

19 Αρ.570ς Αναθεώρηση Τροποποίηση Mελtτη Γεωλογικής 2000
Γ.Π.Σ. στΑ Θριάσιου Πεδίου. καταλληλότηταςγια

ΔήllΩC Μάνδοru:: ΝΟllού Απιιmc δ6ηηση

20 αρ.564 Γ.Π.Σ. Γουρνών Ν. Ηρακλείου Μελέτη Γεωλογικής 2001
Κρήτης καταλληλότητας για

δόllnσn

21 αρ.566 Γ.Π.Σ. Βασιλειών Ν. Ηρακλείου Μελέτη Γεωλογικής 2001
Κρήτης καταλληλότητας για

δ6μηση

22 Αρ.593 Γ.Π.Σ. Κεφάλου Δήμου Μελέτη Γεωλογικής 2001
Ηρακλειδών Νήσου Κω. καταλληλότητας για

δόηηση

23 Αρ.596 Γ.Π.Σ. Αιγίου Νομού Αχαίας Mελtτη Γεωλογικής 2001
καταλληλότητας για

δόμηση

24 Αρ.607 Γ.Π.Σ. Νέου Πετριτσίου Νομού Mελtτη Γεωλογικής 2001
Σερρών. καταλληλότητας για

δόηηση

25 Αρ.612 Μελέτη Πολεοδόμησης Δ.Δ. Mελtτη Γεωλογικής 2001
Φαρκαδόνας Δήμου καταλληλότητας για

Φαοκαδόναc ΝΟllού Τοικάλων δόllnσn

26 Αρ.613 Γ.Π.Σ. Ν. Σκοπού Νομού Μελέτη Γεωλογικής 2001
Σερρών καταλληλότητας για δόμηση

27 Αρ.616 Γ.Π.Σ. Τερπνής Νομού Σερρών. Μελέτη Γεωλογικής 2001
καταλληλότητας για

δόllnσn

28 Αρ.619 Γ.Π.Σ. Καρδάμαινας Δήμου Μελέτη Γεωλογικής 2001
Ηρακλειδών, Νήσου Κω καταλληλότητας για

δόηηση

29 Αρ.623 Γ.Π.Σ. Αφάντου Νήσου Ρόδου. Μελέτη Γεωλογικής 2001
Περιοχή Ι καταλληλότητας για

δόηηση

30 Αρ.624 Γ.Π.Σ. Αφάντου Νήσου Ρόδου. Μελέτη Γεωλογικής 200]

Περιοχή 2 καταλληλότητας για

δόμηση
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7.7.2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓEΩΛOΓlΚHΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡJOΧΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

(Εγκεκριμένες κατά την χρονική περίοδο 8/1998-12/2003

31 Αρ.625 Γ.Π.Σ. Αφάντου Νήσου Ρόδου. Μελέτη Γεωλ.ογικής 2001
Περιοχη 3 καταλληλότητας για

δόμηση

32 αρ.636 Γ,Π.Σ. Δήμου Βερδlκούσας Ν. Μελέτη Γεωλογικής 2002
Λαρίσης καταλληλότητας για

δόμηση

33 αρ.637 mr Δ. Γαζίου Ν. Ηρακλείου Μελέτη Γεωλογικής 2002
Κρήτ/ς καταλληλότητας για

δόμηση

34 αρ.661 Γ.Π.Σ. Καιν. Ανθούσας Ν. Μελέτη Γεωλογικής 2003
Αττικής καταλληλότηταςγια

δόμηση

3S Αρ.663 Γ.Π.Σ. Νέων Στίιρων Δήμου Μελέτη Γεωλογικής 2003
Στuρέων, Νομού Ευβοίας. καταλληλότ/ταςγια

δόμηση

36 Αρ.664 ΟριοθέτησηΟικισμού Μελέτη Γεωλογικής 2003
Κοινότητας Καλάμου Νομού καταλληλότ/τας για

Αττικήι::. δόμηση

37 Αρ.665 r .Π.Σ. Κοινότ/τας Κρυονερίου Μελέτη Γεωλογικής 2003
Νομού Απικής καταλληλότηταςγια

δόμηση

38 Αρ.666 Γ.Π.Σ. Ροδολίβου Μελέτη ΓεωλσΥικής 2003
καταλληλότηταςγια

δόμηση

σύμφωνα με την 16374/3696/15-7-1998 Υ.Α ΦΕΚ 7238198
ΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΓEΩΛOΓlKHΣ HMfNA

ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΣ

ΗΣΔΟΚΚΙΓ

1 αρ. 534 Περιοχή ΠολεοδόμησηςΣκάλας Mελtτη Γεωλογικής 1998
Δήμου Καλλονής Λέσβου καταλληλότητας για

δόμηση

2 αρ. 535 Περιοχή Πολεοδόμησης Μελέτη Γεωλογικής 1998
Παλιάμπελα Σαλαμίνας καταλληλότητας για

δόιιησn

3 αρ. 507 Περιοχή Πολεοδόμησης Δήμου Mελtτη Γεωλογικής 1999
Τήνου Ν. Κυκλάδων καταλληλότητας για

δόμηση

4 αρ.508α Περιοχή Πολεοδόμησης Μελέτη Γεωλογικής 1999
«Πέταλο Nησίδας>~ Δήμου Ν. καταλληλότητας για

ΦιλαδελΦείαι:: Aτιιcήζ, δόμηση

S αρ. 556 Μελέτη ΠολεοδόμησηςΔήμου Μελέτη Γεωλογικής 1999
Βασιλικού Ν. Ευβοίας καταλληλότητας για

δόμηση

6 αρ. 552 Περιοχή Πολεοδόμησης Μελέτη Γεωλογικής 2000
Γειτονιά Ι (ΠΕ5) καταλληλότητας για

Ελληνορώσσοl, Δήμου δόμηση

AOΠOOmJD"r'OU

(Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ)
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Ι
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7 αρ. 554α Πολεοδομική μελέτη Δήμου Μελέτη Γεωλογικής 2000
Πελεκάνου Ν. Χανίων 1(00tαλληλότφας για

δόμηση

8 αρ. 575 Περιοχή Πολεοδόμησης Μελέτη Γεωλογικής 2000
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ - καtαλληλότητας για

ΑΘΗΝΑ 2004 δόμηση

9 αρ.576α Μελέτη Πολεοδόμησης Θέρμα Μελέτη Γεωλογικής 2000
Δήμου ΑΥ. Κηρύκου Ικαρίας καταλληλότητας για

δόμηση

10 αρ. 576β Μελέτη Πολεοδόμησης Λγ. Γεωλογικής 2000
Κηρύκου Δήμου Αγ. Κηρύκου καταλληλότ/τας για

IKαoίαc δόμηση

11 αρ. 558 Mελtτη Πολεοδόμησης Κάτω Μελέτη Γεωλογικής 2001
Σωρός Δήμου Αμαρουσίου Ν. καταλληλότητας για

AΠIcic δόμηση

12 αρ.559 Mελtτη Πολεοδόμησης Τύμβος Μελέτη Γεωλογικής 2001
• Μαρμαράδικα Δήμου καταλληλότ/τας για

Αμαρουσίου Ν. Aτncic δόμηση

13 αρ. 560 Μελέτη Πολεοδόμησης Μελέτη Γεωλογικής 2001
Δηλαβέρη Δήμου Αμαρουσίου καταλληλότητας για

Ν. Απικ'ής δόμηση

14 αρ.561 Μελέτη Πολεοδόμησης Μελέτη Γεωλογικής 2001
Ελληνική Παιδεία Δήμου καταλληλότητας για

AμαDoυσtoυ Ν. ΑmκΤις δόμηση

15 αρ.574α Μελέτη Πολεοδόμησης Λήμνου Μελέτη Γεωλογικής 2001
Δήμου Βολισσού Ν. χωυ καταλληλότηταςγια

δόμηση

16 "ρ. 574β Mελtτη Πολεοδόμησης Λιμνιών Μελέτη Γεωλογικής 2001
Δήμου Βολισσού Ν. Χίου καταλληλότητας για

δόμηση

17 αρ.574Υ Μελέτη Πολεοδόμησης Χωρής Μελέτη Γεωλογικής 2001
Δήμου Βολισσού Ν. Χίου καταλληλότητας για

δόιιηση

18 αρ.594α Μελέτη πολεοδόμησης Περιοχής Μελέτη Γεωλογικής 2002
Πλάτων Δήμου ΑχαρνώνΝ. καταλληλότηταςγια

Atttιmc δόιιηση

19 "ρ. 594β Mελtτη πολεοδόμησης Περιοχής Μελέτη Γεωλογικής 2002
Τούραλη Δήμου Αχαρνών Ν. καταλληλότητας για

Αττιιmc δόιιηση

20 αρ.618 Μελέτες Πολεοδόμησης Μελέτη Γεωλογικής 2002
περιοχών ΑΥ. Αικατερίνη, καταλληλότηταςγια

Βαλάρια, Γυμνάσιο Δήμου δόμηση

Mάνδoαc. Νομού AttlldK.

21 αρ.622 Μελέτη Πολεοδόμησης στα Mελtτη Γεωλογικής 2002
πλαίσια ΟΑΥΜΠΙΑΚΩΝ καταλληλότηταςγια

ΕΡΓΩΝ, Χωριό Δημοσιογράφων δόμηση

Δ. Μαηουσίου

22 αρ.627 Μελέτη πολεοδόμησης Περιοχής Mελtτη Γεωλογικής 2002
Κάτω Μπαλάνα Δήμου καταλληλότηταςγια

Παλλ'ήνης Ν. Αττιιmc δόαηση

23 Αρ.630 Οριοθέτηση Οικισμού Κοιν. Μελέτη Γεωλογικής 2002
Σκάλας Ωρωπού Νομού Αmκής καταλληλότητας για

δόμηση

24 αρ.631 Μελέτη Πολεοδόμησης Mελtτη Γεωλογικής 2002
ΑγριλέζαςΝομών Αττικής- καταλληλότηταςγια

Boιωτίαc δόμηση
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Ι

Ι
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25 αρ.632α Μελέτη Πολεοδόμησης Δήμου Μελέτη Γεωλογικής 2002
Γλυκών Νερών Ν. Αττικής (Α' καταλληλότηταςγια

Τιιήμα) δόμηση

26 αρ.632β Μελέτη Πολεοδόμησης Δήμου Μελέτη Γεωλογικής 2002
Γλυκών Νερών Ν. AτnKής(B' καταλληλότητας για

Τιιήμα) δό"ηση

27 «ρ.δ33 Πολεοδόμηση περιοχής ΖΕΠ Μελέτη Γεωλογικής 2002
στα πλαίσια ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ καταλληλότητας γιο

ΕΡΓΩΝ Δήμος Ν. Ιωviας δόμηση

Αττικής

28 «ρ. 642 Περιοχή ΠολεοδόμησηςΔήμου Μελέτη Γεωλογικής 2002
ΛυKόβΡUΣΗς Ν. Αττικής καταλληλότητας για

δό"η~

29 αρ.6440 Περιοχή Πολεοδόμησης Γιούλα Μελέτη Γεωλογικής 2002
Δ. Αιγάλεω Αττικής καταλληλότ/τας για

δό"ηση

30 αρ.645 Περιοχή Πολεοδόμησης Αγ. Μελέτη Γεωλογικής 2002
Αν/α Δήμου Κορίνθου καταλληλότητας για

δό"ηση

31 αρ.646 Περιοχή Πολεοδόμησης Α' Μελέτη Γεωλογικής 2002
Κατοικίας Κοιν. Αναβύσου καταλληλότητας για

Nol1o" Antclc. δό"ηση

32 αρ.648 Περιοχή Πολεοδόμησης Δήμου Μελέτη Γεωλογικής 2003
Λουτρακίου Ν. Κορινθίας καταλληλότ/τας για

δόμηση

33 αρ.649α Περιοχή Πολεοδόμησης Mελtτη Γεωλογικής 2003
Παλαιού Οικισμού Δήμου καταλληλότ/ταςγια

ΑΟΥανών Ν. HnOKMiou Κnήmc δόοη=

34 αρ.649β Περιοχή Πολεοδόμησης Mελtτη Γεωλογικής 2003
Ρέματος Δήμου Αρχανών Ν. καταλληλότητας για

Ηρακλείου Knήmc δό"η=

35 αρ.649γ Περιοχή Πολεοδόμησης Mελtτη Γεωλογικής 2003
Επέκτασης Σχεδίου Δήμου καταλληλότητας για

Λρ-χ.ανών Ν. Ηρακλείου Κnήτηr δό"η~

36 αρ.650 Περιοχή Πολεοδόμησης Δήμου Mελtτη Γεωλογικής 2003
Πολιτικών Ν. Ευβοίας καταλληλότ/ταςγια

δό"η~

37 αρ.655 Περιοχές Πολεοδόμησης Λγ. Μελέτη Γεωλογικής 2003
Αθανάσιος, Μπούφος, Λγ. καταλληλότητας για

Γεώργιος, Αγ. Ευθύμιος, Γήπεδο δόμηση

Δ.Δ. Οιχαλίας, Δήμου Οιχαλίας

Νοιιού Τnικάλων.

38 αρ.657 Περιοχή Πολεοδόμησης Δ. Mελtτη Γεωλογικής 2003
Δυτικού Περιφερειακού καταλληλότηταςγια

Κέντρου Δήμου Ηρακλείου δόμηση

KDnmc
39 αρ.658 Περιοχή Πολεοδόμησης Μελέτη Γεωλογικής 2003

Εσταυρωμένου Δήμου καταλληλότητας για

Ηρακλείου Κοήmc δό"ηση

40 αρ.659 Περιοχή Πολεοδόμησης ΤΕΙ Μελέτ/ Γεωλογικής 2003
Δήμου Ηρακλείου Κρήτης καταλληλότηταςγια

δόοηση
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Ι
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7.7.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓEΩΛOΓlKHΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟlΚΟΔΟΜ1ΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔ1ΩΤιΚΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

(Εγκεκριμένες κατά την χρονική περίοδο 8/1998-12/2003

/ 998 Υ ΕΚ 238/98

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΛΗ ΕΡ()Σ

συμφωνα με πιν 163743696/15-7-1 .ΑΦ 7 )
ΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΗΜΙΝΑ

Α Σ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓEΩΛOΓlΚHΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σ

Β1ΒΛΙΟΘ

ΗΚΗΣ

ΔOKΚJΓ

1 αρ.478 Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Mελtτη 1998
ΙΚΑ Ν. Ηράκλειου Κρήτης Γεωλογικής

καταλληλότητας

για δόμηση

2 αρ.479 lδιωnκή πολεοδόμηση Συλλ&Υου Mελtτη

Οικιστών (Άγιοι Πάντε9> Κοιν. Γλίιφας Γεωλογικής

Φθιώηδας. καταλληλότητας

για δόιιησn

3 αρ.484 Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ένωσης Μελέτη 1998
Αστυνομικών ΕΛΑΣ Ν. Χανίων. Γεωλογικής

καταλληλότητας

"α δόμηση

4 αρ.494 Ιδιωτική πολεοδόμηση στη Θέση Πάντα Μελέτη 1998
- Σάλtζα Κοιν. Βιταλίου Νήσου Άνδρου Γεωλογικής

Ν. Κυκλάδων καταλληλότητας

για δόιιηση

5 αρ.495 Ιδιωτική πολεοδόμηση ΕξωραΤστικού Mελiτη 1998
Συλλόγου «Πόρτο Λό.φια;) Κοιν. Στίιρων Γεωλογικής

Ν. Ευβοίας. καταλληλότητας

για OOL1non

6 αρ.513 Ιδιωτική πολεοδόμηση Συλλόγου Μελέτη 1998
Υπαλλήλων 2'" ΔΕΚΕΝΠΕΧΩΔΕ Γεωλογικής

«Καμάρι» Κοιν. Ροβιών Ν. Ευβοίας. καταλληλότητας

"α δόμηαη

7 αρ.611 Ιδιωτική Πολεοδόμηση Πλέπι, Κοιν. Mελiτη 1998
Θερμησίας Ερμιονίδας, Νομού Γεωλογικής

Αργολίδας. καταλληλότητας

για δόL1πση

8 αρ.501 Οικοδομικός Συνεταιρισμός Δασκάλων Mελiτη 1999
και ΝηπιαγωγώνΝ. Ροδόπης Γεωλογικής

καταλληλότητας

γοα δόμηση

9 αρ.503 Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Mελiτη 1999
και Συνταξιούχων Ταχυδρομικού Γεωλογικής

Ταμιευτηρίου «Η ΕΣΤιΑ)} Αγ. καταλληλότητας

Παοασκευή, Αιδπωόc Ν. Ευ130ίαc για δόιιπση

10 αρ.504 Οικοδομικός Συνεταιρισμός Mελiτη 1999
Εργαζομένων στην ΕΡΤ Α.Ε. Μπούρας, Γεωλογικής

Δήμου Καρύστου, Ν. Ευβοίας. καταλληλότητας

"α δόμηση
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Ι
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Ι
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11 αρ.505 Ιδιωτική πολεοδόμηση, Θραψερή Κοιν. Vδραuλική - 1999

Ροβιών Ν.Ευβοίας Υδρολογική για

την προστασία από

πλημμύρ".

12 αρ.527 Ιδιωτική Πολεοδόμηση ({ΤΡΙΤΩΝ Μελέτη 1999
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΉ Γεωλογικής

ΤΕΧΝΙΚΉ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΉ ΑΕ" καταλληλότητας

Σκορπονέρ. Ν. EuBoiαc. ηα δ611ηση

13 αρ.531 Ιδιωτική Πολεοδόμηση Πρότυπου Mελiτ/ 1999
Παραθεριστικού Οικισμού Υπαλλήλων Γεωλογtκής

και Σιινταξtοίιχων ΟΤΕ «ΤΟ καταλληλότητας

ΠΑΝΟΡΑΜΑ" nMat6KaOTPa, Δήμου για δόμηση

ATαMvmc: Ν. ΦOιώτιδΑc.

Ι. αρ.514 Ιδιωτική Πολεοδόμηση ΣΤεΥαστικού Μελέτη 2000
Συνεταιρισμού Καταναλωτών Χανίων, Γεωλογικής

Ξανθουλιανά Κοιν. Στέρνων 28- καταλληλότητας

Αρωνίου, ΑκnωrnntΝ. Xανtων νια δόl.1nση

15 αρ.524 Οικοδομικός Σuνεταφισμός Καθηγητών Mελi<η 2000
Ν. Ηρακλείου, Παλαιοχώρα - Τομπρούκ Γεωλογικής

Κοιν. Ελtάς Ν. Ηρακλείου καταλληλότητας

γοαδόμη,,"

16 αρ.541 Ιδιωτική Πολεοδόμηση Θέση Mελiτ/ 2000
ΚαρβουνιάρηςΓερακtνής Δήμου Γεωλογικής

Πολυγύρου Ν. Xαλκtδικής καταλληλότητας

για δόιιηση

17 αρ.542 Ιδιωτική Πολεοδόμηση Υπαλλήλων Μελέτη 2000
ΥπουΡΎείου ΓεωΡΎίας Δέλπptζα- Γεωλογικής

Kωrtλα Δήμου Κρανιδίου Ν. ΑΡΎολίδας καταλληλότητας

Ύια δόL1ηση

18 αρ. 563 Οικοδομικός Συνεταιρισμός Mελtτη 2000
ΛιμενεΡΎατών Ρόδου. Άγιοι Απόστολοι Γεωλογικής

Δήμου Ρόδου καταλληλότητας

για δόμηση

19 αρ. 543 Οικοδομικός Συνεταιρισμός καθηγητών Mελi<η 2001
Νομού Ηρακλείου Κρήτης Γεωλογικής

καταλληλότητας

Ύια δόL1ησn

20 αρ.548 Ιδιωτική Πολεοδόμηση, Παχιά Άμμος Δ. Μελέτη 2001
Γουβών Ν. Ηρακλείου Κρήτης Γεωλογικής

καταλληλότητας

Ύιαδόμηση

21 αρ. 573 Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Mελtτη 2001
ΥΠΕΧΩΔΕ.κα. μελών ΤΑΕ-ΤΑΚ Δήμος Γεωλογtκής

Χερσονήσοu Ν. Ηρακλείου Κρήτης καταλληλότητας

για δόιιηση

22 αρ. 577 Οtκοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Mελtτη 2001
Υπαλλήλων ΓΕΣ Αγ. Παύλος Γεωλογtκής

Χωραφάκια Ν. Χανίων καταλληλότητας

γ<α δόμηση

23 αρ.591 Οtκοδομικός Συνεταιρισμός «ΟΙ Μελέτη 2001
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» ΣΥΝΠΕ Κριθάρtα Γεωλογικής

Δήμου Ν. Αγχιάλου Ν. Mcrγνησίας καταλληλότητας

για δόιιηση

2. αρ.618 ΜελέτεςΠολεοδόμησηςπεριοχώνΑγ. Μελάη 2002
Αtκατερίνη. Βαλάρια. Γuμνάσιο Δήμου Γεωλογικής

Μάνδρας, Νομού Αττικής. καταλληλότητας

VΙα δόl1ησn

Ι

Ι

Ι
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Ι
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7.7.5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓEΩΛOΓlΚHΣ ΚΑΤΛΛΛΗΛΟΤΗΤΛΣ ΖΟΕ

(Εγκεκριμένες κατά την χρονική περίοδο 8/1998-1212003

(Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ)

r ΠΣιΣΧ()()ΑΠ ΚΑΙ γΠ()ΣΤΗΡIΚΤιΚIΞΣ MEAHEL

(Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ)

(Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ)
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7.7.4. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΛΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΙΠΛ-ΒΙΟΠΛ

(Εγκεκριμένες κατά την χρονική περίοδο 8/1998-12/2003

16374/3696/15 7 1998 Υ Λ ΦΕΚ 723Β/98)

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ

σύ ,ιοωνα UΕ mv 16374/3696/15-7-1998 Υ.Λ ΦΕΚ 723Β/98)

Α1Α ΛΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΗΜΙΝΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣΜΕΛΕΤΗΣ ΓEΩΛOΓlKHΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

818ΛΙΟΘΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΗΣ

ΔOκκιr

1 Ap.6SI Μελέτη ΖΟΕ. Γεωλογική Μελέτη 2003
Καταλληλότητα Κοιν. Οίας Νήσου Γεωλογικής

. Θήοα<: ιcatoλλnwmtαc

συ ,ωα/να ιaε την - - .
Α1Α ΑΡlθΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΗΜΙΝΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓEΩΛOΓlΚHΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΒIΒΛIΟθΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΗΣ

ΔΟΚΚ/Γ

1 αρ.553 Πολεοδόμηση ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ Miliπj 2000
Διυλιστηρίων ΑσπροπόΡγου. Γεωλογικής

καταλληλότητας

ηα δόμηση

2 αρ.557 Μελέτη Πολεοδόμησης ΒΙΠΑ Δ. Mελtτη 2000
Λαυρίου Γεωλογικής

καταλληλότητας

ηα δόιιησn

3 αρ.569 Πολεοδόμηση ΒΙΠΑ Κάτω Γέφυρας Μελέτη 2001
ΘεσΙνίκης Γεωλογικής

καταλληλότητας

για δόμnσΤΙ

4 αρ.571 Πολεοδόμηση ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ M,lliη 2001
εκατέρωθεν Λεωφόρου ΝΑΤΟ Δήμος Γεωλογικής

ΑσπροπύρΥου, Νομού Αττικής καταλληλότητας

για δόιιησn

25 αρ.654 Οικοδομικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Mελi:τη 2003
ΙΚΑ Βιάννος Νομού Ηρακλείου Κρήτης Γεωλογικής

καταλληλότητας

1α/ δόμηση

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



7.7.6. ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

59

8.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ VΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ)

J nΣlΣXOOAn ΚΑΙ γΠΩΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ MEAiΞTEl:ΣΙΨΑΦΙΞΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ

Σκοπό της υδρογεωλσΥικής μελέτης αποτελεί η κατ' εντολή της παρ.8 του άρθρου 1

του ν.2508/1997 και σύμφωνα με την ΥΑ34510 ΦΕΚΒΊ35/26.0l.1999 </Εγκριση

Προδιαγραφών για τ/ν Εκπόνηση Υδρογεωλογικών Μελετών για τ/ν Προστασία

Ιαματικών Πηγών σε Πολεοδομούμενες Περιοχέ9> εξακρίβωση του τυχόν

επηρεασμού των θερμομεταλλικών πηγών από την πολεοδόμηση τ/ς περιοχής, η

πρόταση όρων και η χάραξη ζωνών προστασίας των υδροφορέων των πηγών.

8. ΥΔΡΟΓΕΩΑΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ

(ΘΕΡΜΩΝ) ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ

ΛΙΑ ΑΡΙθΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΗΜ/ΝΑ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΓεΩΛOΓlKHΣ εΓΚΡΙΣΗΣ

ΒΙΒΛlΟθΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΗΣ

ΔΟΚΚΙΓ

Ι αρ.483 Δήμος Κρεμαστής Ρόδου Μελέτη 1998
Αντισεισμικού

ΣΥεδιασιιού

2 αρ.526 Προκαταρκτική Γεωλογική - Γεωτεχνική Γεωλογική - 1999
μελtτη Σεισμόπληκτης Περιοχής Β.Δ. Γεωτεχνική

Λεκανοπεδίου Αθηνών Μελέτη

Σεισμόπληκτης

Περιοχής Β.Δ.

Λεκανοπεδίου

3 αρ.626 Διερεύνηση Σεισμικής Επικινδυνότητας, Έρευνα σεισμικής 2001
Κατολισθήσεων, Διαβρώσεων Δ. επικινδυνότητας &

Λεκανοπέδιο & Θριάσιο Πεδίο Αττικής κατολισθήσεων Δ.

Λεκανοπέδιο

Αττικής & Θριάσιο

Πεδίο

4 αρ.566α Βασιλειές Ν. Ηρακλείου Κρήτης Έρευνα 2002
επισήμανσης και

χαρακτηρισμού

ενεργότητας

οηΎuάτων

Ι

Ι

Ι
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Ι
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Γ. Να προσδιορίσει το επιφανειακό υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης.

Β. Να εξετάσει και να προσδιορίσει το μηχανισμό δίαιτας κάθε τύπου υδροφορέα:

1ΠΣiΣXOΩAΠ ΚΑΙ γΠΟΣΤΗΡΙΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Δ. Να εκτιμήσει τα υπόγεια αποθέματα νερού της λεκάνης, τις μεταβολές αυτών στο

χώρο και στο χρόνο και να προσδιορίσει τη διεύθυνση κίνησης των υπογείων νερών

και τους άξονες αποστράγγισής τους.

β. Ρωγμώδεις - καρστικοί Υ.Ο.: Με παρακολούθηση της ετήσιας και υπερετήσιας

δίαιτας των πηγών.

α. Πορώδεις Υ.Ο.: με παρακολούθηση των διακυμάνσεων της στάθμης στις

γεωτρήσεις.

ΣΕΡΑΦΙ:;ΙΜ ΠΑΛΗΜΙΟΡΟΣ

Α. Να εντοπίσει τα υπόγεια υδροφόρα στρώματα και τους υπόγειους ταμιευτήρες

διαχωρίζοντάς τους σε: α. Φρεάτιους υδροφόρους ορίζοντες, β. Υπό πίεση και

αρτεσιανούς υδροφόρους ορίζοντες (Υ.Ο.), γ. Καρστικούς υδροφόρους ορίζοντες και

να προσδιορίσει την ανάπτυξη (έκταση) αυτών, το βάθος σχηματισμού τους και τις

επιφανειακές τους εκδηλώσεις (πηγές).

Σκοπός της υδρογεωλογικής μελέτης είναι: α) η μελέτη των λιθολογικών, τεκτονικών,

υδρολογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών της υδρολογικής λεκάνης τροφοδοσίας

της κάθε πηγής, β) η μελέτη του μηχανισμού λειτουργίας και διαίτης των πηγών

καθώς και της υπάρχουσας σχέσης της θερμομεταλλικής υδροφορίας και των

υδροφόρων οριζόντων της λεκάνης τροφοδοσίας και της πολεοδομούμενης περιοχής,

γ) η μελέτη του χημισμού των Οερμομεταλλικών νερών για τον εντοπισμό τυχόν

επιδράσεων ρυπάνσεων από διεργασίες στην επιφάνεια του εδάφους ή αντλήσεων και

δ) την πρόταση μέτρων προστασίας των ιαματικών νερών από τις διεργασίες του

αστικού περιβάλλοντος μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
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8.3. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ Η ΛEITOYPΓlA ΤΟΥ

ΣΤ. Να εντοπίσει και να εξετάσει πιθανές θέσεις τεχνητού εμπλουτισμού.

Ε. Να προσδιορίσει τα υδροχημικά χαρακτηριστικά των υπογείων νερών και την

κατανομή τους στην επιφάνεια της μελέπις με κατασκευή θεματικών υδροχημικών

χαρτών.

IIlΣlΣXOOAIl ΚΑΙ γnΟΣΤΗρικτικεΣ MEΛETE~

Με τον όρο σύστημα υδατικών πόρων, εwοούμε ένα σύνολο καθορισμένων

διαδικασιών και λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα τόσο στην επιφάνεια του εδάφους

με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα όσο και κάτω από αυτό με την κίνηση

του νερού, την παραμονή και αποθήκευση του μέσα σε αυτό και τελικά τη φυσική ή

τεχνική επάνοδο του στην επιφάνεια.

Ζ. Να καθορίσει τις συνθήκες εκμετάλλευσης των υδροφόρων οριζόντων και να

προτείνει τα απαραίτητα και καταλληλότερα έργα υδρομάστευσής τους για να

αποτρέπονται επεισόδια έντονης εκμετάλλευσης και εξάντλησής τους. Να

διαπιστώσει φαινόμενα υφαλμύρινσης των υδροφορέων και να υποδείξει μέτρα

αποκατάστασής τους (ΥΑ16374/3696 ΦΕΚΒΊ723/15.07.1998, όπως αυτή

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την ΥΑ37691 ΦΕΚΒΊI902/14.09.2007).

Η προσφορά νερού στο σύστημα γίνεται με τη βοήθεια των ατμοσφαιρικών

κατακρημνισμάτων. Μετά από την αφαίρεση ενός σημαντικού μέρους απ' αυτά το

υπόλοιπο παραμένει στο σύστημα. Στην περιοχή αυτή ακολουθεί δύο πορείες, η

κατεύθυνση της κάθε μιας από τις οποίες, καθώς και το ποσοστό νερού που

ακολουθεί την καθεμιά εξαρτάται από την ποιότητα των αποδεκτών του, δηλαδή των

πετρωμάτων. Διακρίνουμε έτσι δύο βασικές κατηγορίες πετρωμάτων: α) μία η οποία

αφήνει το νερό να περάσει, να κινηθεί μέσα σε αυτήν και να σχηματίσει υπόγειους

ταμιευτήρες και β) μία άλλη, η οποία αντιτίθεται και δεν επιτρέπει την είσοδο του

νερού στο πέτρωμα, οπότε κατ' ανάγκη αυτό τρέχει στην επιφάνεια και συλλέγεται

σταδιακά από μικρά σε μεγάλα ρεύματα (ποτάμια) που καταλήγουν στις λίμνες ή στη

θάλασσα. Από τους φυσικούς αυτούς αποδέκτες το νερό μπορεί να επανέλθει στην

επιφάνεια είτε από μόνο του (φυσικές εκροές - πηγές) είτε με τη βοήθεια του

ΣεΡΑΦΕIΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΩΣ
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ανθρώπου (γεωτρήσεις-αντλήσεις) και να δοθεί για κατανάλωση στους διαφόρους

τομείς κατανάλωσης (ύδρευση-άρδευση-βιομηχανία κ.λπ.) για σκοπούς καθαρά

αναπτυξιακούς.

το νερό που φτάνει στο έδαφος με ένα οποιοδήποτε ατμοσφαιρικό κατακρήμνισμα

ακολουθεί διάφορες διαδρομές. Ένα μέρος του ρέει επιφανειακά πάνω στο έδαφος

και αφού διανύσει μία μικρή ή μεγάλη διαδρομή συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερους

αγωγούς που με την σειρά τους οδηγούν στις λίμνες ή στις θάλασσες. Το τμήμα αυτό

αποτελεί το επιφανειακό νερό. Οι φυσικές και οι χημικές του ιδιότητες

μεταβάλλονται από στιγμή σε στιγμή. Ένα άλλο τμήμα από το μετεωρικό νερό, δεν

φτάνει ποτέ στο έδαφος, επειδή κατά τη διάρκεια της πτώσης του εξατμίζεται ή εάν

φτάσει στο έδαφος πάνω στη βλάστηση εξατμίζεται από τις ελεύθερες επιφάνειες των

φύλλων. Μία τρίτη κατηγορία νερού είναι αυτή όπου το νερό φτάνοντας στο έδαφος,

περνά το λεπτό επιφανειακό στρώμα, αλλά στη συνέχεια παραλαμβάνεται από τις

ρίζες των φυτών και απελευθερώνεται και πάλι στην ατμόσφαιρα. Το υπόλοιπο νερό

που δεν ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες είναι αυτό που κάνει προσπάθεια να

κινηθεί βαθύτερα και να συγκεντρωθεί σε βαθιά στρώματα. Παρόλη του όμως την

προσπάθεια, δεν φτάνει ποτέ ολόκληρο στον προορισμό του. Ένα μέρος από αυτό, θα

συγκρατηθεί από τους κόκκους των πετρωμάτων με δυνάμεις συνάφειας που

υπερνικούν τις δυνάμεις βαρύτητας. Ένα άλλο μέρος από την ποσότητα αυτή του

νερού δεν υπόκειται στις δυνάμεις της βαρύτητας και δεν μεταβιβάζει την

υδροστατική πίεση. Σε αυτήν την κατηγορία γενικά ανήκουν το υμενώδες και το

υγροσκοπικό νερό. Σε αυτά τα νερά, θα προστεθεί ακόμη μία ποσότητα νερού που

γεμίζει τα ανοίγματα των πετρωμάτων με τριχοειδή διατομή (τριχοειδές νερό), ενώ το

υπόλοιπο τμήμα μπορεί να κινηθεί στα μεγαλύτερα ανοίγματα των πετρωμάτων και

να σχηματίσει το βαρυτικό νερό. Αυτό μόνο το τμήμα από το αρχικό μετεωρικό νερό

είναι αυτό που θα κινηθεί βαθιά μέσα στο πέτρωμα, θα κατεισδύσει, θα εμπλουτίσει

το υπόγειο νερό και θα αυξήσει τα αποθέματά του μέσα στο φυσικό υπόγειο

ταμιευτήρα που ονομάζεται υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας.

Έχοντας υπόψη μας τις παραπάνω βασικές διεργασίες, η αναζήτηση και ο εντοπισμός

υπόγειου νερού θα πρέπει να βασίζεται στη διαπίστωση, τοπικά, των ιδιαίτερων

γεωλογικών σχέσεων που απαντούν στο συγκεκριμένο χώρο και που ευθύνονται

άμεσα ή έμμεσα για το σχηματισμό της μίας ή της άλλης κατηγορίας νερού και κατά
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συνέπεια για το σχηματισμό ή όχι υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Είναι γνωστό ότι οι

ρωγμές, γενικά, που παρουσιάζουν τα πετρώματα είτε οφείλονται σε τεκτονικά αίτια

είτε είναι αποτέλεσμα διαγένεσης. Τα πετρώματα εκείνα, όπου οι παραπάνω

διεργασίες αποκτούν μέγιστες τιμές είναι γενικά τα ανθρακικά πετρώματα. Εκεί η

τεκτονική μαζί με τη διάλυση των ασβεστόλιθων έχουν δώσει στα ατμοσφαιρικά

κατακρημνίσματα ανοικτούς και ελεύθερους δρόμους κίνησης μέσα από αρκετά

διευρυμένες ρωγμές και έγκοιλα, ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις να μιλάμε για

κίνηση νερού σε ανοικτούς αγωγούς.

Για να καταστεί κατανοητή η λειτουργία του συστήματος των υδατικών πόρων, ώστε

στη συνέχεια να πραγματοποιείται σωστή αξιολόγηση και παραπέρα ορθολογική

εκμετάλλευση του δυναμικού του, θα πρέπει να απαντηθούν κάποιες βασικές

ερωτήσεις: Ι. Τι νερό υπάρχει στην περιοχή; Ποια είναι δηλαδή η προσφερόμενη

ποσότητα νερού στο σύστημα; 2. Πού είναι αυτό το νερό; Σε ποια δηλαδή κατάσταση

βρίσκεται και πού τελικά βρίσκεται αποθηκευμένο; 3. Πώς μπορεί να ληφθεί; Ποιος

δηλαδή είναι ο οικονομικότερος και προσφορότερος τρόπος απόληψης αυτών των

ποσοτήτων νερού και πόσο μπορεί να ληφθεί από αυτό; 4. Ποια είναι η ποιότητα

αυτού του νερού και με βάση αυτήν του την ποιότητα σε ποιες θέσεις κρίνεται

σκοπιμότερο να μεταφερθεί; 5. Πώς μπορούν να συνδεθούν οι προσφορότερες αυτές

θέσεις εντοπισμού μεταφοράς του νερού με αντίστοιχες αναπτυξιακές; 6. Κοντά στις

Η παρουσία ασβεστόλιθων ή μαρμάρων στην περιοχή πιστοποιεί αναμφίβολα την

παρουσία μεγάλων ποσοτήτων νερού, όπου η θέση της ελεύθερης ή της

πιεζομετρικής του στάθμης εξαρτάται από τις τοπικές γεωλογικές συνθήκες. Η

παρουσία ασβεστόλιθων ως υποβάθρου χαλαρών σχηματισμών μπορεί να αποτελεί

υδροφόρο ορίζοντα μεγάλης αγωγιμότητας και μεγάλων παροχών εκμετάλλευσης.

Από τα στερεά πετρώματα, μόνο τα ανθρακικά πετρώματα μπορούν να αποτελέσουν

υπό πίεση υδροφόρους ορίζοντες μεγάλης αγωγιμότητας. Η διαπίστωση της

πραγματικής κατάστασης και των υδροφορέων ενός στερεού πετρώματος δε μπορεί

να προκύψει διαφορετικά, εάν δεν γίνει πρώτα μία προσεκτική γεωλογική

χαρτογράφηση για την έρευνα των τοπικών γεωλογικών δομών και ακριβής

καταγραφή των κατατμήσεων και των ρωγμών που υπάρχουν (ΥΑ1637413696

ΦΕΚΒΊ723ΙΙ5.07.1998, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την γΑ3769Ι

ΦΕΚΒ'/1902/14.09.2007).

ι ΠΣJΣXOOAΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤιΚΕΣΜΕΛΕΤΕΣΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ
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θέσεις μεταφοράς του νερού (αστικές-γεωργικές-κτηνοτροφικές-βιομηχανικές)

υπάρχουν σι αντίστοιχες προϋποθέσεις που δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες

ρύπανσης; 7. Κατά την υδρομάστευση και τη μεταφορά του νερού από μια περιοχή

σε άλλη λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό κριτήριο και οι μεταβολές στο ισοζύγιο των

κατάντη ευρισκομένων περιοχών; Οι παραπάνω βασικές ερωτήσεις που τέθηκαν

μπορούν να αποτελέσουν τους στόχους της ανάπτυξης μιας περιοχής με θεμέλιο τη

γνώση τ/ς παρουσίας και της λειτουργίας του συστήματος των υδατικών της πόρων.

Ο πρώτος στόχος υλοποιείται όταν γίνει γνωστό το επιφανειακό υδρολογικό ισοζύγιο

της περιοχής. Από αυτό θα προκύψουν σι ποσότητες του νερού που πέφτουν στην

περιοχή και σι επιτροφοδοσίες τους καθώς και αυτές που με φυσικές διεργασίες

(εξάτμιση-εξατμισοδιαπνοή) επανέρχονται στο σύστημα. Το υπάρχον δίκτυο

υδρομετεωρολογικών παρατηρήσεων στην Ελλάδα δεν επιτρέπει τον ακριβή

προσδιορισμό του υδρολογικού ισοζυγίου μιας περιοχής. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο

επειδή η πυκνότητά του είναι ανεπαρκής, a'JJ..JJ. και εξαιτίας των πολυάριθμων

Υπηρεσιών που τα διαθέτουν και οι οποίες δεν θεωρούνται αξιόπιστες

(http://www.geo.auth.gr).

Ο δεύτερος στόχος τοποθετείται στον προσδιορισμό των θέσεων εκείνων, όπου το

νερό που απέμεινε μπορεί να συγκρατηθεί από τους αποδέκτες πετρώματα, να κινηθεί

μέσα σε αυτά και να σχηματίσει υπόγειους ταμιευτήρες, καθώς επίσης και εκείνων

των θέσεων, όπου η ποιότ/τα των πετρολογικών σχηματισμών δεν επιτρέπει τέτοιες

διαδικασίες και το νερό θα κινηθεί ελεύθερα στ/ν επιφάνεια. Έτσι διαχωρίζεται η

αρχικά προσφερόμενη ποσότητα σε δύο βασικούς κλάδους. Ο ένας σχηματίζει το

υπόγειο νερό που βρίσκεται μέσα στα πετρώματα και ο άλλος το επιφανειακό νερό

που τρέχει πάνω στα πετρώματα σε συλλεκτήριες επιφανειακές λεκάνες

σχηματίζοντας επιφανειακά μικρά και στ/ συνέχεια μεγάλα επιφανειακά υδάτινα

ρεύματα. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να αξιολογηθούν

υδρογεωλογικά τα διάφορα πετρώματα. Να εντοπιστούν, δηλαδή, αυτά τα

συγκεκριμένα πετρώματα που μέσα τους μπορούν να δεχτούν το νερό, ποια είναι η

επιφανειακή τους εξάπλωση, η κλίση τους και η τεκτονική τους και ποιος είναι τέλος

ο συντελεστής απορρόφησήςτους, με βάση τον οποίο θα υπολογιστούν τα αποθέματα

του νερού του υπόγειου ταμιευτήρα και παραπέρα τ/ν παροχετευτικότητά του

(hltp://www.geo.auth.gr).
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Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει η διάκριση ανάμεσα στους υπόγειους ταμιευτήρες που

δημιουργούνται μέσα στα μεταμορφωμένα, στα ασβεστολιθικά και στα άλ/α στερεά

ρωγμώδη πετρώματα και μέσα στα χαλαρά κοκκώδη πετρώματα. Αυτά τα πετρώματα

θα πρέπει να τα διαβαθμιστούν περαιτέρω με βάση τ/ν υπόγεια υδροφορία τους,

ώστε να προκύψουν περιοχές υπόγειου νερού με γνωστή και σε καθορισμένη θέση

πλούσια ή φτωχή υδροφορία. Οι περιοχές με φτωχή υπόγεια υδροφορία και επομένως

με καθαρά επιφανειακή μπορούν επίσης να διαβαθμιστούν σε επιφανειακές

υδρολογικές λεκάνες με πλούσια επιφανειακή υδροφορία και αντίστοιχες κλιμακωτά

φτωχότερες. Εδώ μπορούν να ληφθούν υπόψη και επιτροφοδοσίες από παρακείμενες

υδρολογικές λεκάνες. Η πρόταση, λοιπόν, είναι με λεmομερειακή υδρογεωλογική

χαρτογράφηση και ερευνητικές γεωτρήσεις να προσδιοριστούν και να οριοθετηθούν

οι υπό'Υειοι υδροφόροι ορίζοντες με τις διαβαθμίσεις τους τόσο στα χαλαρά όσο και

στα στερεά πετρώματα. Στις περιοχές που θα διαπιστωθεί επιφανειακή υδροφορία να

μελετηθεί με προκαταρκτικές μελέτες το ετήσιο ύψος της σε συγκεκριμένες μικρές ή

μεγαλύτερες λεκάνες και να βρεθούν οι θέσεις και η ετήσια αποχετευτικότητα

δυνατών επιφανειακών υδατοταμιευτήρων (http://www.geo.auth.gr).

Ο τρίτος στόχος αποτελείται από δύο σκέλη: α) το πρώτο σκέλος, που είναι και το πιο

σημαντικό, είναι να προσδιοριστούν οι ποσότητες του νερού που μπορούν να

ληφθούν από τις περιοχές που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με τα προηγούμενα και να

γίνουν εκμεταλλεύσιμοι οι υπό'Υειοι υδροφόροι ορίζοντες και οι επιφανειακές

υδρολογικές λεκάνες, β) το δεύτερο σκέλος, στο οποίο προσδιορίζονται με

ορθολογικό τρόπο οι ποσότητες του νερού που πρέπει να ληφθούν και προτείνεται η

προσφορότερη οικονομικά μέθοδος. Για να βρεθούν οι ποσότητες που είναι

διαθέσιμες, θα πρέπει να καθιερωθεί πρόγραμμα παρακολούθησης σε συνεχή βάση

των μεγάλων πηγών, για να προσδιοριστεί η ετήσια πορεία τους και να υπολογιστούν

τα ρυθμιστικά και τα εκκενώσιμα αποθέματα των υδροφόρων οριζόντων που

αποστραγγίζουν. Οι ανανεώσιμες ποσότητες νερού των υπόγειων υδροφόρων

στρωμάτων, θα προσδιοριστούν με την παρακολούθηση σε συνεχή βάση, της πορείας

της στάθμης του νερού διαμέσου ερευνητικών γεωτρήσεων και με την κατασκευή

πιεζομετρικών εξαμηνιαίων χαρτών για τις συγκεκριμένες περιοχές. Οι χάρτες αυτοί

μαζί με τα υδραυλικά χαρακτηριστικά των υδροφορέων και τις ειδικές παροχές τους

θα δώσουν τις ποσότητες εκείνες που μπορούν να ληφθούν από αυτούς χωρίς να

διαταραχτεί το μόνιμο καθεστώς του υπόγειου νερού τοπικά. Οι ποσότητες των
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Όλοι οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει, τέλος, να συνδυάζονται οπωσδήποτε και με

κοινωνικά κριτήρια και να αποβλέπουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος που

βρίσκεται στις προς πολεοδόμηση περιοχές. Όταν οι διάφοροι αναπτυξιακοί στόχοι

σε μια περιοχή έχουν σαν θεμέλιο τη γνώση της κατάστασης των υδατικών πόρων της

ίδιας ή και της ευρύτερης περιοχής, τότε αυτοί θα κατανέμονται σωστά και θα είναι

συγκεκριμένοι για την αντίστοιχα κατάλληλη περιοχή.

επιφανειακών νερών που μπορούν να συγκεντρωθούν σε επιφανειακούς

υδατοταμιευτήρες Οα προσδιοριστούν με βάση τη λεκάνη απορροής και τις τοπικές

γεωλογικές συνθήκες. Έτσι Οα βρεθούν συγκεκριμένες θέσεις κατασκευής

φραγμάτων που θα συγκεντρώνουν ετήσια καθορισμένες ποσότητες νερού. Με αυτό

τον τρόπο καθίσταται εφικτή η συνεχής παρακολούθηση του υπόγειου και

επιφανειακού υδατικού δυναμικού, καθώς και σι συνθήκες κάτω από τις οποίες

συγκεντρώνεται, έτσι ώστε να μπορούν να προταθούν και να σχεδιαστούν τα

καταλληλότερα και οικονομικότερα έργα. Έτσι κατασκευάζονται: α) χάρτες με τις

αναγκαίες γεωλογικές τομές της λεκάνης τροφοδοσίας, β) χάρτης υδρογραφικού

δικτύου, της υδρολογικής και υδρογεωλογικής λεκάνης των πηγών, γ) υδρολιθικός

χάρτης της λεκάνης τροφοδοσίας, δ) υδρογεωλογικός χάρτης της λεκάνης

τροφοδοσίας (για συνθήκες υψηλής κα χαμηλής στάθμης), ε) υδρογεωχημικό χάρτη

της λεκάνης τροφοδοσίας (για συνθήκες υψηλής κα χαμηλής στάθμης), στ) χάρτης

στοιχείων γεωφυσικής έρευνας σε κλίμακα της λεκάνης τροφοδοσίας, ζ)

περιβαλλοντικός υδρογεωλογικός χάρτης, η) χάρτης ζωνών προστασίας, ιαματικών

πηγών της λεκάνης τροφοδοσίας (ζώνες υποχρεώσεων και δικαιωμάτων), θ) χάρτης

σημείων ύδατος που απεγράφησαν για τη μελέτη με τα ειδικότερα τεχνικά,

υδρογεωλογικά, υδραυλικά χαρακτηριστικά τους (βάθος, διάμετρος, εξοπλισμός,

απολήψεις και πρόγραμμά τους, υδρολιθολογική στήλη και λοιπές συναφείς

πληροφορίες), (httρ://www.geο.aυth.gr).
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8.4.1. ΑΡΘΡΟ ΓΛΕ.26 YΔPOΓEΩΛOΓlKEΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων.

ΠΣιΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ ynnrTHPIKTlKF.l: MFAETI,l;

Υδρογεωλογικές μελέτες επιλογής κατάλληλης θέσης για την δημιουργία Χώρου

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) (ΥΑΔΜΕΟ/α/ο/2229/04.07.2006

ΦΕΚΒ ·/900112.07.2006).

Μελέτες τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων.

Μελέτες στις οποίες συντάσσονται μαθηματικά προσομοιώματα υπόγειων

υδροφορέων και διασποράς ρύπων στους υπόγειους υδραρορείς.

Μελέτες αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδατικού δυναμικού.

Ο υπολογισμός των αμοιβών για την υλοποίηση των υδρογεωλογικών μελετών

γίνεται βάσει της ΥΑΔΜΕΟΙα/ο/2229/04.07.2006 ΦΕΚ8ϊ900l12.07.2006 <ΙΕγκριση

της Β' Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών

κατά τη διαδικασία της παρ.? του άρθρου 4 του ν.3316/2005}).

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛ Μ ~P{)Σ

Αντικείμενο των υδρογεωλογικών μελετών είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση των

υδρογεωλογικών συνθηκών και αναφέρονται τόσο στο ποιοτικό όσο και στο

ποσοτικό καθεστώς των υπόγειων νερών. Στόχος των μελετητικών εργασιών είναι η

ορθολογική αξιοποίηση του υπόγειου υδατικού δυναμικού πάντα στα πλαίσια της

συνολικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής

ή υδρογεωλογικής λεκάνης. Η πλήρης και ολοκληρωμένη υδρογεωλογική μελέτη

μιας περιοχής προϋποθέτει την συστηματική διερεύνηση και αξιολόγηση των

υφιστάμενων συνθηκών και την εκτέλεση σειράς αλληλοεξαρτώμενων ερευνητικών

εργασιών υπαίθρου και γραφείου. Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι μελέτες, οι

οποίες αντιμετωπίζουν μεμονωμένα ή συνδυαστικά τα παρακάτω αντικείμενα:

•

•

•

•

•
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8.4.2. ΑΡΘΡΟ ΓΑΕ.28 ΥΔPOΓEΩΛOΓlΚEΣ ΤΟΜΕΣ
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8.4.3. ΑΡΘΡΟ ΓΛΕ.45 YΔPOΛOΓlΚH ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

YΔPOΓEΩΛOΓlΚHΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[ ΠΣlΣXOOAΠ ΚΑΙ γΩΟΣΤΗI>ΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΠΣΣΕΡΑΦΕIΜ ΣΤΑΛΗΜΙΞΡΟΣ

Η σύνταξη των υδρογεωλογικών τομών γίνεται σε ίδια ή μεγαλύτερη κλίμακα με

αυτή του υδρογεωλογικού χάρτη με σκοπό να δοθεί η γεωλογική δομή, τα

υδρολιθολογικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που συνθέτουν το υδρογεωλογικό

καθεστώς (ΥAΔMEOΙσJo/2229/04.07.2006 ΦΕΚΒ·/900/12.07.2006).

Στην υδρογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται, η παρουσίαση και η ανάλυση όλων

των στοιχείων των χαρτών, οι οποίοι συντάχθηκαν στα πλαίσια της μελέτης

(γεωλογικός χάρτης, ειδικοί θεματικοί και βοηθητικοί χάρτες), η αξιολόγηση των

προϋπαρχουσών ερευνών και στοιχείων, η απαραίτητη υδρολογική μελέτη, η

αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών, που υλοποιήθηκαν (ερευνητικές γεωτρήσεις,

δοκιμαστικές αντλήσεις, γεωφυσικές εργασίες, εργασίες εμπλουτισμού υπόγειας

υδροφορίας, κ.λπ.), οι υδρογεωλογικές συνθήκες, η σύνταξη του υδατικού ισοζυγίου,

τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της

υδρογεωλογικής έκθεσης καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας

απόφασης, όπου: Α = συνολικό κόστος των υδρογεωλογικών εργασιών που

πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της μελέτης για την οποία συντάσσεται η

έκθεστ (ΥAΔMEOΙσJo/2229/04.07.2006 ΦΕΚΒΊ900/12.07.2006).

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη της υδρολογικής ανάλυσης για τον

προσδιορισμό κρίσιμων παραγόντων προκειμένου να συνταχθεί το υδατικό ισοζύγιο,

εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων σταθμών μετεωρολογικών,

βροχομετρικών, βροχογραφικών, υδρομετρικών κλπ και καθορίζεται σε 500€/σταθμό

(ΥAΔMEOΙσJo/2229/04.07.2006 ΦΕΚΒ'/900/12.07.2006).
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9. ΣΤΡΑΤΗΓιΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ1ΚΗ ΕΚΤ1ΜΗΣΗ (ΣΠΕ) - ΣΤΡΑΤΗΓιΚΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ1ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)

8.5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔPOΓEΩΛOΓlΚΩN ΜΕΑΕΤΩΝ ΣΕ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

(Εγκεκριμένες κατά την χρονική περΙοδο 8/1993-12/2003

999

(Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ)

9

[ΠΣΙΣΧ ΑΠ ΚΑΙ γΠΟΣΤΗΡΙΚΤιΚΕΣ MεM:ΤE~ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΩΣ

Τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα των ελληνικών πόλεων, όπως η

ατμοσφαιρική ρύπανση (ποσότητες αιωρούμενων σωμαπδίων στο διπλάσιο πάνω

από τα όρια, φωτοχημικό νέφος κ.λπ.) και ο θόρυβος (επίπεδα κατά πολύ άνω των

ορίων), οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ο πολεοδομικός α).λά και ο

χωροταξικός σχεδιασμός δεν έγιναν στο παρελθόν με περιβαλλοντικά κριτήρια. Στην

Ελλάδα σήμερα βρίσκονται σε διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης περισσότερα από

τετρακόσια ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. Κατά τη σύνταξη των ΓΠΣ, δε λαμβάνεται υπόψη η

ισχύουσα σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και συνεπώς δε διενεργείται εκτίμηση

και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινομένων ΓΠΣ σύμφωνα

με αυτήν. Δηλαδή, παραγνωρίζεται το γεγονός ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός ανήκει

στην 6
η
Ομάδα των έργων και δραστηριοτήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική

αδειοδότηση σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ15393/2332/2002, η

οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή του Νόμου 1650186 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον

συμφωνα με την 34510/7766/199 Υ.Α- ΦΕΚ35Β/Ι )
ΑΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ ΗΜΙΝΛ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓEΩΛOΓlΚHΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΗΣ

ΔΟΚΚΙΓ

Ι αρ.576 Υδρογεωλογική Μελέτη Θέρμα Δ. Αγ. γδρογεωλογιΚ"ή 2000
Κηρύκου Ικαρίας Μελέ<η

προστασίας

θερμών πnγών

2 αρ. 578α Υδρογεωλογική Μελέτ/ Δ. Αγ. Κηρύκου Υδρογεωλογική 2000
Jκαρίας Μελέτη

προστασίας

θεDιιών πηγών
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Η θεσμοθέτηση της ΣΠΕ είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στο ευρωπαϊκό

περιβαλλοντικό δίκαιο. Είναι επίσης μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να επιτευχθεί μία

συγκλίνουσα χάραξη και έκφραση της χωρικής και περιβαλλοντικής πολιτικής και

σχεδιασμού. Ο μηχανισμός της ΣΠΕ έχει στόχο να προλάβει τις «ανάντψ> αποφάσεις

του συστήματος περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δίνοντας την δυνατότητα να

ενσωματώνεται η περιβαλλοντική προστασία στα αρχικά στάδια της διαδικασίας εκεί

όπου ακριβώς διαμορφώνεται το πλαίσιο του σχεδιασμού.

Νόμο 3010/2002 και την γΑ 107017 ΦΕΚΒΊI225/05.09.2006 «Εκτίμηση των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001l42/EK σχετικά με την εκτίμηση των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 200 1~). Στόχος της

οδηγίας όπως αυτός ορίζεται στο κείμενό της είναι: «η υψηλού επιπέδου προστασία

του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην

προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση της

βιώσιμης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας ότι σύμφωνα με την οδηγία, θα γίνεται

εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα σχέδια και προγράμματα

που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον}).

Η γΑ επιβάλλει την εκ των προτέρων εκτίμηση των περιβαλ/-οντικών επιπτώσεων

των σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και την εξέταση των εναλλακτικών λύσεων.

Οι εναλλακτικές λύσεις θα πρέπει να εντοπίζονται και να αξιολογούνται συγκριτικά

σε σχέση με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές τους επιπτώσεις. Η

ΣΠΕ αναφέρεται σε σχέδια και προγράμματα που αφορούν τομεακές ή περιφερειακές

πολιτικές και στρατηγικές για την αγροτική ανάπτυξη, την ενεργειακή ανάπτυξη, την

ανάπτυξη των μεταφορών, την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την διαχείριση

των νερών, την βιομηχανία, τον τουρισμό, την χωροταξία και την πολεοδομία κ.ά.

και τα οποία μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το νομοθέτημα αυτό

έρχεται να θεραπεύσει την σημερινή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από

αποσπασματικές πολιτικές που διαμορφώνονται με νομοθετικές παρεμβάσεις και

έργα χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός, (http://www.eurocharity.org).

J ΠΣJΣXOOAΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΠΕΣΣΕΡΑΦΕIΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ Σ
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9.2. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του νέου εργαλείου άσκησης περιβαλλοντικής

πολιτικής και η μη απαξίωσή του στην πράξη, εγείρει σημαντικά ζητήματα που

αφορούν στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης (κεντρικι)ς διοίκησης και

αυτοδιοίκησης) σε όλες τις βαθμίδες τους.

Η εφαρμογή της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης θέτει τα κράτη μέλη και

την Ελλάδα μπροστά σε μία σημαντική πρόκληση, καθώς στοχεύει στην καρδιά του

συστήματος λήψης αποφάσεων του δημόσιου τομέα. Απαιτεί διαδικασίες με

καλύτερα διαρθρωμένο σχεδιασμό και διαβουλεύσεις. Οι προτάσεις θα πρέπει να

αξιολογούνται συστηματικότερα στη βάση περιβαλλοντικών κριτηρίων για να

προσδιορισθούν οι πιθανές τους επιπτώσεις, καθώς και εκείνες των βιώσιμων

εναλλακτικών λύσεων, (Γ. Γιαννακούρου, 2007).

ΠΣΙΣΧ()()Α ΚΑΙ ΥΠ()ΣΤΗΡIΚΤιΚIΞΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η Σπε καλύπτει επομένως ένα κενό απαιτώντας σι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας

μεγάλης σεψάς σχεδίων και προγραμμάτων να εκτιμώνται έτσι ώστε να μπορούν να

λαμβάνονται υπ' όψιν, ενώ ακόμη τα σχέδια είναι πρακτικά υπό ανάπτυξη και να

υιοθετούνται σε εύθετο χρόνο. Ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλει και στην

αντιμετώπιση καταστάσεων κοινωνικής απόρριψης "ιJryω έλλειψης ενημέρωσης και

αδιαφάνειας, καθώς για τα υπό ανάπτυξη σχέδια και την εκτίμηση των

περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, προβλέπεται διαβούλευση με το κοινό, οι

απόψεις του οποίου πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν, (httΡ:l!www.eurοchaήtΥ.οrg).

Μέχρι σήμερα, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από διακριτά έργα (projccts)

υποβάλλονται σε εκτίμηση βάσει των οδηγιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση,

οδηγίες που έχουν περάσει στο ελληνικό δίκαιο με αντίστοιχα νομοθετήματα. Η

εκτίμηση αυτή ωστόσο γίνεται σε ένα στάδιο όπου συχνά, οι δυνατότητες να γίνουν

κάποιες σημαντικές αλλαγές είναι περιορισμένες. Με την εφαρμογή της ΣΠΕ, οι

αποφάσεις αυτές που αφορούν στη χωροθέτηση έργων, ή στην επιλογή των

εναλλακτικών λύσεων, μπορεί να έχουν ληφθεί ήδη στο πλαίσιο σχεδίων για έναν

ολόκληρο τομέα ή γεωγραφική περιοχή πριν την κατασκευή,

(http://www.eurοchaήtΥ·οrg).

ΣF.ΡΑΦF.ΙΜ ΣΤΛΛΗΜΙΞΡ()Σ
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Σήμερα καθώς και στο άμεσο μέλλον, εκατοντάδες δήμοι της χώρας (και ιδίως αυτοί

που προέκυψαν με το σχέδιο Καποδίστριας) θα εκπονήσουν σχέδια πόλεων. Αποτελεί

λοιπόν ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα σήμερα, το να γίνουν με περιβαλλοντικά

κριτήρια τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, οι τροποποιήσεις τους καθώς και οι

επεκτάσεις τους. Δηλαδή, να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές

επιπτώσεις των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων και να υλοποιηθούν εκείνες οι

Επιπλέον σημειώνεται ότι, η διεξαγωγή εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για

τα ΓΠΣ απορρέει ταυτόχρονα και από την οδηγία 2001/42/ΕΚ (η οδηγία αυτή έπρεπε

να είχε ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο μέχρι 21 Ιουλίου 2004), που αναφέρεται

στη στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και

προγραμμάτων και ιδίως αυτών που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο

περιβάλλον.

Καταστάσεις όπως η έλλειψη εμπειρίας σε ζητήματα ολοκληρωμένου σχεδιασμού, η

ελλιπής στελέχωση, η πολυαρχία και ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων, η διάχυση

ευθυνών, τα πολλαπλά επίπεδα σχεδιασμού, η έλλειψη κουλτούρας ουσιαστικής

διαβούλευσης αλ/.ά και η έλλειψη βάσεων δεδομένων και δεικτών για την κατάσταση

του περιβάλλοντος θα πρέπει να αντιμετωπισθούν για να μην απαξιώσουν στην

πράξη την διαδικασία της ΣΠΕ, (Γ. Γιαwακούρου, 2007).

Ι ΠΣJΣXOOAΠ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡIΚΤιΚΕΣΜΕΛΕΗΞΣ

Στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι όποιες δυσκολίες στην εφαρμογή της

οδηγίας, ιδιαιτέρως σημαντική είναι και η εμπειρία από την εφαρμογή της στα λοιπά

κράτη μέλη, όπου έχει ξεκινήσει από το 2004, καθώς στην Ελλάδα η εναρμόνιση

έγινε καθυστερημένα το 2006 (γΑlO7017 ΦΕΚΒΊΙ225/05.09.2006).Στην παραπάνω

υπουργική απόφαση αναφέρεται σαφώς ότι, ως προς τη διαδικασία έγκρισης

περιβαλλοντικών όρων, ο πολεοδομικός σχεδιασμός εντάσσεται στην Πρώτη

Κατηγορία και στην 1η Υποκατηγορία εφόσον η έγκριση σχεδιασμού γίνεται από τις

Κεντρικές Υπηρεσίες ή στη 2
η
Υποκατηγορία εφόσον η έγκριση σχεδιασμού γίνεται

από τις Περιφερειακές ή Νομαρχιακές Υπηρεσίες. Στην ίδια υπουργική απόφαση

αναφέρεται επίσης ρητά ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση γίνεται στο πλαίσιο της

έγκρισης του σχεδιασμού και ότι τα περιεχόμενα της ΠΠΕ (Προμελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)

θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο επίπεδο του σχεδιασμού.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ
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σχεδιαστικές λύσεις, που θα έχουν τις μικρότερες, κατά το δυνατόν, επιπτώσεις στο

περιβάλλον, (Γ. Γιαwακούρου, 2007).

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι από τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα των

ελληνικών μεγαλουπόλεων και οφείλεται κυρίως στην οδική κυκλοφορία. Η συχνή

εμφάνιση επεισοδίων «νέφους») συνδέεται με το γεγονός ότι η διάχυση των ρύπων

Η άλλη διάσταση της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αJ.λά και της

προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων μίας περιοχής, σε συνδυασμό

με τον παράγοντα της χωροθέτησης, περιλαμβάνει την εκτίμηση για την πρόληψη όχι

μόνο της όχλησης, αλλά και των βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, από

βιομηχανικές δραστηριότητες που γειτνιάζουν με οικιστικές περιοχές.

r ΤΙΣlΣXOOAΠ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ MEΛETE~ΣFΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ

Τα τελευταία χρόνια η αρχή της πρόληψης αντικατέστησε στην πρώτη θέση των

περιβαλλοντικών αρχών, την αρχή του ρυπαίνοντος. Η υλοποίηση της αρχής αυτής

επιτιryχάνεται σε σημαντικό βαθμό μέσω της εκτίμησης των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων, στα πλαίσια της οποίας επιχειρείται να εκτιμηθούν εκ των προτέρων

πάσης φύσεως επιδράσεις (θετικές - αρνητικές, μεγάλες - μικρές, άμεσες - έμμεσες,

κ.λπ.) που προκαλούνται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από το

σχεδιασμό και υλοποίηση έργων, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, (Γ.

Γιαννακούρου, 2007).

Η Ευρωπα"ίκή Κοινότητα με την οδηγία SEVESO ll, η οποία ενσωματώθηκε στην

ΕUηνική νομοθεσία, καθιέρωσε τις σχετικές διαδικασίες για την λήψη των

αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, που

σχετίζονται με τις επικίνδυνες ουσίες. Απαιτείται η εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων

σχεδιασμού, όπως συμβαίνει και στις υπόλοιπες αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Η

εφαρμογή των εργαλείων αυτών οδηγεί στη αποφυγή φαινομένων, όπως επί

παραδείγματι συμβαίνει με τη χορήγηση άδειας ανέγερσης πολυώροφων οικοδομών

με κύρια χρήση την κατοικία, που σχεδόν εφάπτονται σε φράκτη Βιομηχανικού

Συγκροτήματος ή οικοδομούνται σε παρακείμενες με ρέματα εκτάσεις κ.λπ., ενώ στη

συνέχεια και κατόπιν προσφυγών διαφόρων θιγομένων και άλλων εμπλεκομένων

προσώπων (φυσικών ή νομικών) στα δικαστήρια κρίνεται ως παράνομη η σχετική

αδειοδότησή τους.
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δυσχεραίνεται στο αστικό περιβάλλον λόγω του πλήθους και του χαμηλού ύψους των

σημείων εκπομπής (επίπεδο δρόμου). Δυσμενής είναι κατά κανόνα και ο ρόλος των

τοπικών μετεωρολογικών συνθηκών και των ιδιαιτέρων μικροκλιματικών

χαρακτηριστικών.

Αντί αυτού το ΥΠΕΧΩΔΕ προωθεί τα ΓΠΣ χωρίς να προηγηθούν Μελέτες

Στρατηγικής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με συνέπεια να

αναπαράγονται τα ίδια θνησιγενή μοντέλα αβίωτων πόλεων, στις οποίες δυστυχώς,

είναι υποχρεωμένοι όλοι να επιβιώνουν.

Σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα αέρα, η πολιτεία

οφείλει να λάβει όλ.α τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία της υγείας του

αστικού πληθυσμού από τις αρνητικές συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στα

μέτρα αυτά εντάσσεται η διατύπωση σχεδίων δράσης για την αποτελεσματική

βελτίωση τ/ς ποιότητας του αέρα σε υφιστάμενες αστικές περιοχές.

Ι ΠΣιΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ γΠΟΣΤΗΡIΚΤιΚΕΣ MEΛETE~

Αυτό που επιβάλλεται είναι, φυσικά, να ακολουθηθούν και να εφαρμοστούν οι

βασικές αρχές που διασφαλίζουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των πόλεων, έτσι

όπως Π.χ. τις διατυπώνει το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πoλεoδόμων~~ και οι οποίες

δίνουν μεταξύ άλ/ων ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή διαχείριση φυσικών πόρων και

κινδύνων, μετακινήσεων, ενέργειας, αποβλήτων/απορριμμάτων, ανθρωπογενούς

παράδοσης, καθώς επίσης και κοινωνικής ισορροπίας.

Τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός, ότι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στον

τομέα του χωρικού σχεδιασμού αυξάνει, τόσο στον ευρωπα'ίκό χώρο όσο και διεθνώς.

Στην Ελλάδα όμως υπήρξε ανοχή απέναντι σε εξελίξεις, οι οποίες στη συνέχεια

αποδείχθηκαν καταστρεπτικές για το φυσικό και το αστικό περιβάλλον (αυθαιρεσίες,

καταπατήσεις ακτών και δασών, οικιστική διάχυση, ανεξέλεγκτη ανάπτυξη οχλουσών

χρήσεων, κλπ.).

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ
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Στόχοι της οδηγίας είναι:

9.3. Η ΟΔΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝΤιΚΗ

ΕΚΊΊΜΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διασφάλιση ότι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνεκτιμώνται στο

στάδιο εκπόνησης σχεδίων και προγραμμάτων και πριν από την έγκριση τους.

Ι ΠΣΙΣΧ()()ΑΠ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡIΚΤιΚΕΣ ΜΕΛπι.:Σ

Η οδηγία 2001/42 ακολουθεί εν πολλοίς τη λογική της <ψητρικής» οδηγίας 85/337,

όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 97/11. Η εwοιολογική και διαδικαστική αυτή

συγγένεια δεν υποδηλώνει πάντως μια μηχανιστική μεταφορά της φιλοσοφίας της

οδηγίας ΕΠΕ σε μια ανώτερη ιεραρχικά κλίμακα, αυτήν των σχεδίων και

προγραμμάτων. Και τούτο διότι, σε αντίθεση με την απλή εκτίμηση περιβαλλοντικών

Η πρόβλεψη σειράς διαδικασιών, αναγκαίων για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου

προστασίας περιβάλλοντος.

Η εξασφάλιση ασφαλούς πλαισίου ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με

τη συμπερίληψη των περιβαλλοντικών πληροφοριών στη διαδικασία λήψης

αποφάσεων.

ΣΕΡ.Α.ΦΕIΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡίΊΣ

Η twota της στρατηγικής περιβαλλοντικήςεκτίμησης, δηλαδή της εκτίμησης των

περιβαλλοντικώνεπιπτώσεωνορισμένωνσχεδίων και προγραμμάτων,εισήχθη με την

κοινοτική οδηγία 200ΙΙ42ΙΕΚ(αποκαλούμενηκαι οδηγία ΣΠΕ). Με την οδηγία αυτή,

που αποτελεί τη συνέχεια της οδηγίας 85/337ΙΕΟΚ (οδηγίας ΕΠΕ), καθιερώνεται η

υποχρέωση των κρατών-μελών να εκτιμούν τις επιπτώσεις στο περιβω.λον από

σχέδια και προγράμματα που αποτελούν το «πλαίσιΟ}) πραγματοποίησηςεπιμέρους

έργων και δραστηριοτήτων Στόχοι της οδηγίας, κατά το άρθρο 1 αυτής, είναι η

υψηλού επιπέδου προστασία του περιβά;1.λοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών

θεωρήσεων στην προετοιμασία και υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό

την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι στόχοι αυτοί συνδέουν την οδηγία με

τους γενικούς στόχους της πολιτικής της Κοινότητας για το περιβάλλον, όπως αυτοί

θεσπίζονται στα άρθρα 2, 6 και 174 της ΣυνθΕΚ, (Γ. Γιαwακούρου, 2007).
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Περαιτέρω, η οδηγία διακρίνει δύο περιπτώσεις εφαρμογής της ΣΠΕ, ανάλογα με το

αν παρέχεται ή όχι περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στα κράτη-μέλη να υπαγάγουν τα

σχέδια σε διαδικασία εκτίμησης. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα σχέδια και

προγράμματα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, τα οποία θεωρείται

πιθανόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπάγονται υποχρεωτικά

για το 'λi:Jγo αυτό σε προηγούμενη στρατηγική εκτίμηση, χωρίς να παρέχεται σχετικό

περιθώριο εκτίμησης στα κράτη-μέλη. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται αντίστοιχα

Στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας υπάγονται, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, τα

σχέδια και προγράμματα που πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α)

εκπονούνται ή/και εγκρίνονται από μία αρχή σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό

επίπεδο ή εκπονούνται από μία αρχή προκειμένου να εγκριθούν, μέσω νομοθετικής

διαδικασίας, από το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση και, β) απαιτούνται βάσει

νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. Στα πιο πάνω σχέδια και

προγράμματα περιλαμβάνονται και εκείνα που συγχρηματοδοτούνται από την

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και οι τροποποιήσεις τους. Τα κατά τα ανωτέρω

σχέδια και προγράμματα καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις της οδηγίας εφόσον

ενδέχεται να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ι ΠΣιΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΙ'ΟΣ

επιπτώσεων η οποία περιορίζεται στην περιβαλλοντική αξιολόγηση του τελικού

προ'ίόντος μιας αναπτυξιακής επιλογής, η στρατηγική εκτίμηση των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων στοχεύει στην καρδιά αυτού τούτου του συστήματος λήψης αποφάσεων

του δημοσίου τομέα, μεταβάλλοντας τόσο την ουσία όσο και τη διαδικασία του

δημόσιου σχεδιασμού και προγραμματισμού. Σε ουσιαστικό επίπεδο, η μεταβολή

αυτή συνεπάγεται την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στο δημόσιο

σχεδιασμό και προγραμματισμό, με απώτερο στόχο την ενιαία χάραξη και έκφραση

της αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Αντίστοιχα, σε διαδικαστικό

επίπεδο, η μεταβολή αυτή συνεπάγεται την προώθηση και εμπέδωση ενός

εξωστρεφούς προτύπου σχεδιασμού και προγραμματισμού, που μπορεί να

ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της οδηγίας για διαφάνεια, αξιοπιστία

και ποώτητα της διαδικασίας εκτίμησης, (Γ. Γιαwακούρου, 2007).
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Τα σχέδια και προγράμματα που καθορίζουν τη χρήση μικρών περιοχών σε

τοπικό επίπεδο.

Σε ότι αφορά την πρώτη κατηγορία σχεδίων και προγραμμάτων, δηλαδή αυτά που

υπάγονται υποχρεωτικά σε διαδικασία εκτίμησης, αυτή περιλαμβάνει:

Τις τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας των ήδη εγκεκριμένων σχεδίων και

προγραμμάτων και,

, IlΣlΣX()()AΠ Κ ΑΙ γΠΟΣΤΗΡIΚΤIΚΕΣ MF:AETELΣΕΙ'ΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΙ'()Σ

Σε ότι αφορά τη δεύτερη κατηγορία σχεδίων και προγραμμάτων, δηλαδή αυτά για τα

οποία παρέχεται στα κράτη-μέλη περιθώριο επιλογής (screening) για το αν θα

υπαχθούν σε διαδικασία ΣΠΕ, αυτή περιλαμβάνει;

Αφετέρου, τα σχέδια και προγράμματα για τα οποία. 'λiYyω των συνεπειών που

ενδέχεται να έχουν σε ορισμένους τόπους, απαιτείται εκτίμηση των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (οδηγία για τους

οικοτόπους).

Τα σχέδια και προγράμματα που, αν και καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές

άδειες έργων. δεν υπάγονται στους περιοριστικά οριζόμενους τομείς της παρ. 2 του

άρθρου 3.

τα σχέδια και προγράμματα που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρΟρου 3, 11

υπαγωγή των οποίων σε στρατηγική εκτίμηση επιπτώσεων απόκειται στη διακριτική

ευχέρεια των κρατών-μελών με βάση κριτήρια και διαδικασίες επιλογής που

προσδιορίζονται στην οδηγία.

Αφενός, τα σχέδια και προγράμματα τα οποία εκπονούνται για τη γεωργία,

δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιομηχανία, μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων,

διαχείριση υδάτινων πόρων. τηλεπικοινωνίες, τουρισμό, χωροταξία ή χρήση του

εδάφους και τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων που

απαριθμούνται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ
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Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες σχεδίων και προγραμμάτων, η οδηγία 2001/42,

ακολουθώντας το πρότυπο της οδηγίας ΕΠΕ, προβλέπει τρεις εναλλακτικές

προσεγγίσεις (ή μηχανισμούς επιλογής) για τη λήψη της σχετικής απόφασης κατά

περίπτωση εξέταση, καθορισμό συγκεκριμένων τύπων σχεδίων και προγραμμάτων ή

συνδυασμό των δύο αυτών προσεγγίσεων, (ΓtawaKOiJPOU, 2007).

Δύο χρόνια και πλέον μετά τη λήξη της προθεσμίας, που είχε ορισθεί στην οδηγία

ΣΠΕ για τη μεταφορά τ/ς στο εθνικό δίκαιο (21 Ιουλίου 2004), εκδόθηκε η υπ' αρ.

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ!οικ.1070 Ι 7/28.08.2006 ΚΥΑ των ΥπουΙΥΥών Οικονομίας και

Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του

Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

(ΦΕΚΒΊ1225/05.09.2006),με την οποία μεταφέρθηκε η οδηγία ΣΠΕ στο εσωτερικό

μας δίκαιο.

Η μεταφορά της οδηγίας 2001142 στην Ελλάδα και η ενσωμάτωση της ΣΠΕ θα

μπορούσε να μεταβάλλει τόσο την ουσία όσο και τη διαδικασία του δημόσιου

σχεδιασμού και προγραμματισμού. Σε ουσιαστικό επίπεδο, η μεταβολή αυτή

συνδέεται με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στο δημόσιο σχεδιασμό

και προγραμματισμό, με απώτερο στόχο την ενιαία χάραξη και έκφραση της

αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Αντίστοιχα, σε διαδικαστικό επίπεδο, η

μεταβολή αυτή θα μπορούσε να συμβάλλει στην προώθηση και εμπέδωση ενός

εξωστρεφούς προτύπου σχεδιασμού και προγραμματισμού, που μπορεί να

Ι ΠΣfΣXOOAΠ ΚΑΙ γΠΩΣΤΗΡIΚΤΙΚΕΣ ΜΙΞΛΙΞΤΕΣ

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, σύμφωνα με

την ΚΥΑ, σε διαδικασία ΣΠΕ, υπάγεται υποχρεωτικά η συντριπτική πλειονότητα των

χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων που προβλέπονται από τους ν.2742/Ι999

και 2508/Ι997 και συγκεκριμένα τα Ειδικά και Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού

Σχεδιασμού, τα Ρυθμιστικά Σχέδια, τα mΣlΣΧΟΟΑΠ, ΣΧΑΠ και ΠΕΡΠΟ (αλλά όχι

οι πολεοδομικές μελέτες επέκτασης-αναθεώρησης και τα λοιπά πολεοδομικά σχέδια,

όπως αυτά του ν.δ. του Ι923), καθώς και οι ΠΕΧΠ και τα ΣΟΑΠ του ν. 2742/Ι999.

Σε διαδικασία ΣΠΕ υπάγονται επίσης διάφορες κατηγορίες παραγωγικών ζωνών που

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως οι ΠΟΑΠΔ και οι ΠΟΤΑ (αJJ.iJ. όχι

οι ΒΕΠΕ).

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ
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ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της οδηγίας για διαφάνεια. αξιοπιστία

και ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης, (Γ. rtaWaKOiJPOU, 2007).

Γενικότερα η ΣΠΕ, στοχεύοντας στην ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στις ωJ...ες

πολιτικές και συνεπώς στην αειφόρο ανάπτυξη, μπορεί να συμβάλλει στην

επανεξέταση και στον εκσυγχρονισμό θεσμοθετημένων διαδικασιών, με την

αποσαφήνιση επί μέρους ζητημάτων, την κάλυψη κενών και αδυναμιών, την αποφυγή

επικαλύψεων και αντιφάσεων, την ενδυνάμωση του συντονισμού και της

συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών (οριζόντια και κάθετα) καθώς και την

αύξηση της αποτελεαματικότητας της διοικητικής δράσης, (Γ. Γιαwακούρου, 2007).

Σε ότι αφορά δε τη διαδικασία που υιοθετήθηκε στην ΚΥΑ, πρέπει να παρατηρηθεί

ότι αν ιcαι η οδηγία παρείχε σχετιιcή ευχέρεια, ο εσωτερικός νομοθέτης επέλεξε την

οδό της μη ενσωμάτωσης της Σπε στις υφιστάμενες διαδικασίες ιcατάρτισης των

χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, εισάγοντας ιcατ' ουσίαν ένα παράλληλο

σύστημα μελετών και διαβουλεύσεων που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει τριβές,

καθυστερήσεις και θα αυξήσει το ιcόστoς και το χρόνο ιcατάρτισης των χωρoταξιιcών

και πολεοδομικών σχεδίων. Οι διατάξεις της ΚΥΑ δίδουν την εντύπωση μιας μη

συστηματικής μεταφοράς της οδηγίας, που αναπόφευκτα θα πρoιcαλέσει πολλά

λειτoυργιιcά προβλήματα ιcατά την εφαρμογή της από τη διοίκηση, ενώ παράλληλα

Ι ΠΣΙΣΧ()()ΛΙΊ ΚΑΙ ΥΠ()ΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΣΙΞΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ

Ειδικώς για τους τομείς της χωροταξΙας και της πολεοδομΙας, η ΣΠΕ μπορεί να

συμβάλλει καθοριστικά όχι μόνον στη συστηματικότερη συνάρθρωση του χωρικού

σχεδιασμού με την προστασία του περιβάλλοντος, σJ..λά ιcαι στη βελτίωση του

ισχύοντος θεσμιιcoύ πλαισίου. Θα μπορούσε αιcόμα - λ&Υω της διαδιιcασίας

παραιcoλoύθησης που απαιτεί - να αποτελέσει έναυσμα για την ενεργοποίηση των

οργάνων και των διαδιιcασιών παρακολούθησης ιcαι αξιολόγησης των χωρoταξιιcών

ιcαι πoλεoδoμιιcών σχεδίων που προβλέπονται αντίστοιχα στους ν. 2742/1999 ιcαι

2508/1997 και που ουδέποτε, μέχρι σήμερα, λειτούργησαν. Παράλληλα, η

υποχρέωση διαβούλευσης με τις αρμόδιες αρχές και το ιcoινό μπορεί να συμβάλλει

στη διαφάνεια της διοικητικής δράσης, στη βελτίωση της ποιότητας των σχετιιcών

μελετών ιcαι στην πληρέστερη νομιμοποίηση-και ιcατ' επέκταση

αποτελεσματικότητα- των τελικώς εγκρινόμενων σχεδίων και προγραμμάτων, (Γ.

Γιαwακούρου, 2007).
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ενδέχεται να δημιουργιΊσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη δικαστικι) της

αμφισβήτηση, (Μ. Αναστασόπουλος, κ.ά., 2006).

Η ΣΠΕ επεκτείνει τα καθήκοντα των κρατών-μελών, πέραν της φάσης του

σχεδιασμού, και στη φάση εφαρμογής, θεσπίζοντας την υποχρέωση παρακολούθησης

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των σχεδίων και προγραμμάτων

(άρθρο 9), ώστε, εάν τυχόν εντοπισθούν απρόβλεπτες δυσμενείς επιmώσεις. να

αναληφθούν άμεσα επανορθωτικές δράσεις. Ως εφαρμογή νοείται όχι μόνον η

πραγματοποίηση των προβλεπόμενων έργων, αλλά και άλλες πτυχές του

προγράμματος, όπως τα σχήματα διαχείρισης. (Μ. Αναστασόπουλος, κ.ά .• 2006).

Ι rιΣlΙXOOAΠ ΚΑΙ ΥΠΟΠΗΡIΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΙ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις διαδικασίες «διαβούλευσηρ> με το κοινό και τις

αρμόδιες αρχές. Η διαβούλευση συνιστά αναπόσπαστο μέρος της εκτίμησης και τα

απoτελtσματα της πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη λήψη της απόφασης.

Σημειωτέον ότι, κατά το άρθρο Ι Ι παρ. Ι της οδηγίας, η στρατηγική περιβαλλοντική

εκτίμηση που εισάγεται με αυτήν δεν θίγει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της 85/337. Οι

δύο οδηγίες δεν αλληλεπικαλύmονται., καθώς η οδηγία ΣΠΕ έχει εφαρμογή σε σχέδια

και προγράμματα ενώ η οδηγία ΕΠΕ σε έργα (projects). Επικαλύψεις μπορεί να

υπάρξουν όταν σχέδια ή προγράμματα πρoβλtπoυν έργα που υπάγονται στην οδηγία

ΕΠΕ, οπότε η εφαρμογή είναι σωρευτική, (Μ. Αναστασόπουλος, κ.ά., 2006).

Η οδηγία επιτρέπει στα κράτη-μέλη την ενσωμάτωση της ΣΠΕ σε υφιστάμενες

διαδικασίες έγκρισης σχεδίων και προγραμμάτων (άρθρο 4), ενώ επιπροσθέτως ορίζει

ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να μεριμνούν, κατά την ενσωμάτωση των απαιτήσεων

της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, για την αποφυγή επαναλήψεων και

αλληλεπικαλύψεων εκτιμήσεων, ιδίως στις περιπτώσεις που σι εκτιμήσεις αυτές

πραγματοποιούνται σε διάφορα επίπεδα ενός ιεραρχημένου συνόλου σχεδίου και

προγραμμάτων, όπως είναι το ισχύον στην Ελλάδα σύστημα χωροταξικού και

πολεοδομικού σχεδιασμού (ν. 2742/1999 και ν. 2508/1997), (Μ. Αναστασόπουλος,

κ.ά., 2006).
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9.3.3. οι ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΠΕ ΩΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ

Τα προβλήματα που προκύπτουν στην εφαρμογή των Σπε εστιάζονται κυρίως στα

εξής:

Πεδίο εφαρμογής: Το πεδίο εφαρμογής, σε αντίθεση με την ευρύτητα του πεδίου

της οδηγίας, φαίνεται να περιορίζεται με την ΚΥΑ (άρθρο 3 και Παράρτημα η στα

επιχειρησιακά προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου και σε όσα σχέδια κω

Ι ΠΣιΣΧΟΩΑΠ ΚΑΙ γΠΟΣΤΗΡIΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η οδηγία επιτρέπει στα κράτη-μέλη την ενσωμάτωση της ΣΠΕ σε υφιστάμενες

διαδικασίες έγκρισης σχεδίων και προγραμμάτων (άρθρο 4), ενώ επιπροσθέτως ορίζει

ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να μεριμνούν, κατά την ενσωμάτωση των απαιτήσεων

της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, για την αποφυγή επαναλήψεων και

αλληλεπικαλύψεων εκτιμήσεων, ιδίως στις περιπτώσεις που οι εκτιμήσεις αυτές

πραγματοποιούνται σε διάφορα επίπεδα ενός ιεραρχημένου συνόλου σχεδίου και

προγραμμάτων, όπως είναι το ισχύον στην Ελλάδα σύστημα χωροταξικού και

πολεοδομικού σχεδιασμού (ν. 2742/1999 και ν. 2508/1997). Ιδιαίτερη βαρύτητα

δίδεται στις διαδικασίες «διαβούλευσης» με το κοινό και τις αρμόδιες αρχές. Η

διαβούλευση συνιστά αναπόσπαστο μέρος της εκτίμησης και τα αποτελέσματα της

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη λήψη της απόφασης, (Μ. Αναστασόπουλος, κ.ά.,

2006).

Η ΣΠΕ επεκτείνει τα καθήκοντα των κρατών-μελών, πέραν της φάσης του

σχεδιασμού, και στη φάση εφαρμογής, θεσπίζοντας την υποχρέωση παρακολούθησης

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των σχεδίων και προγραμμάτων

(άρθρο 10), ώστε, εάν τυχόν εντοπισθούν απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις, να

αναληφθούν άμεσα επανορθωτικές δράσεις, (Μ. Αναστασόπουλος, κ.ά., 2006).

ΣF.ΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΗΟΣ

Η διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, όπως προβλέπεται από τα

άρθρα 6-8 της γΑ, περιλαμβάνει την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης, τη

διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τις αρχές και το κοινό, καθώς και με άλλα κράτη-μέλη,

τη λήψη αποφάσεων και την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση.
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προγράμματα χρηματοδοτούνται από την Ευρωπα'ίκή Ένωση. Γενικευμένη εφαρμογιί

της ΣΠΕ προβλέπεται μόνον για τους τομείς του χωροταξικού και πολεοδομικού

σχεδιασμού (Ειδικά και Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού,

Ρυθμιστικά, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κλπ), καθώς και για επιμέρους σχέδια και προγράμματα

που αφορούν τη διαχείριση των υδατικών πόρων και των αποβλήτων, δηλαδή για

τομείς αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Πρόσθετο πρόβλημα φαίνεται να δημιουργεί ο κίνδυνος επικαλύψεων και

πολλαπλών εκτιμήσεων με ταυτόσημο ή παρεμφερές περιεχόμενο με ό,τι αυτό

συνεπάγεται σε ενδεχόμενες επαναλήψεις, απώλεια χρόνου, κόστος σε ανθρώπινο

δυναμικό και πόρους. Ο κίνδυνος αυτός δημιουργείται από το γεγονός ότι η ΣΠΕ δεν

ενσωματώνεται στις υφιστάμενες διαδικασίες κατάρτισης σχεδίων και προγραμμάτων

που υπάρχουν στην Ελλάδα αν και παρέχεται σχετική ευχέρεια για το σκοπό αυτό

από την οδηγία, (Μ. Αναστασόπουλος, κ.ά., 2006).

Πρόβλημα ορολογίας και σαφήνειας των ορισμών: Μέρος των ορισμών που

Εισάγονται με την ΚγΑ συνιστά απλή μετάφραση και μεταφορά στην ελληνική

γλώσσα των αντίστοιχων όρων του κοινοτικού κειμένου, χωρίς εξειδίκευση και

προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται τόσο σε

ότι αφορά τους όρους «χρήση μικρών περιοχών σε τοπικό επίπεδΟ)} και «ήσσονος

σημασίας τροποποιήσεις» που χρησιμοποιούνται στην οδηγία για να προσδιορίσουν

το κυρίως πεδίο εφαρμσ-γής της ΣΠΕ, όσο και σε ότι αφορά τον όρο «πρώτη τυπική

προπαρασκευαστική πράξη» που χρησιμοποιείται στην οδηγία για να προσδιορίσει το

πεδίο εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεών της, δηλαδή το πώς εφαρμόζεται η

ΣΠΕ επί εκκρεμών σχεδίων και προγραμμάτων. Η ασάφεια αυτή αναμένεται να

δημιουρ-γήσει πολλά ερμηνευτικά προβλήματα κατά την εφαρμσ-γή της ΣΠΕ στην

πράξη, με προφανείς επιπτώσεις στην αξιοπιστία του συστήματος, στην εμπιστοσύνη

του επιχειρηματικού κόσμου και εν τέλει στην ίδια τη βιωσιμότητα της

επιχειρηθείσας εναρμόνισης.

! ΠΣΙΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ γΠΟΣΤΗΡΙΚΤικεΣ ΜΕΛΕΤΕl.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ
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9.3.4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΗΡΕΣΤΕΡΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓιΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Όπως προεκτέθηκε, σκοπός της οδηγίας ΣΠΕ, είναι μεταξύ άλλων να παράσχει ένα

σαφέστερο πλαίσιο για την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Για το

σκοπό αυτό και σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον πολεοδομικό και χωροταξικό

σχεδιασμό, Οα μπορούσαν να ληφθούν ιδίως υπόψη τα εξής:

Στο πλαίσιο οριοθέτησης του πεδίου εφαρμσΥής της οδηγίας, ιδιαίτερη μέριμνα

πρέπει να ληφθεί για τον προσδιορισμό των αόριστων εννοιών που έχουν μεταφερθεί

αυτούσιες από το κοινοτικό κείμενο (όπως «ήσσονες τροποποιήσεις» σχεδίων και

«χρήση μικρής περιοχής σε τοπικό επίπεδω), ώστε να μην δημιουργηθούν

ερμηνευτικά ζητήματα κατά την εφαρμογή.

J ΠΣΙΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ γΠΟΣΤΗΡIΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η περιβαλλοντική μελέτη (έκθεση) που προβλέπεται στο άρΟρο 5 της οδηγίας

αποτελεί συνεκτικό κείμενο που περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του

άρθρου αυτού και του Παραρτήματος 1 της οδηγίας και μπορεί να ενσωματωθεί στο

περιεχόμενο των αντιστοίχων χωροταξικών και πολεοδομικών μελετών, υπό την

προt>πόθεση ότι θα είναι ευχερώς διακριτή ως θεματική ενότητα, ώστε να μπορεί να

εξυπηρετήσει τις ανάγκες των διαβουλεύσεων με τις αρχές και το κοινό που ορίζονται

στα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας.

Εν όψει του γεγονότος ότι τα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια που

προβλέπονται στους ν. 2742/1999 και 2508/1997 τελούν σε ιεραρχική σχέση μεταξύ

τους, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την προσαρμογή του περιεχομένου της

στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ανόλογα με το περιεχόμενο και το επίπεδο

λεπτομερειών των επιμέρους σχεδίων, το στάδιο στο οποίο λαμβάνονται οι

αποφάσεις και τον βαθμό στον οποίο ορισμένα θέματα αξιολογούνται καλύτερα σε

διαφορετικά επίπεδα του εν 'λ.όγω ιεραρχημένου συνόλου, ώστε αφενός να

αποφεύγεται η επανάληψη της εκτίμησης και αφετέρου να αξιοποιούνται ορθά οι

πληροφορίες όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που παρέχονται από τα

υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού στα αμέσως υποκείμενα.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ
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ΣF.ΡΑΦF.ΙΜ ΣΤΑΑΗΜΕρΩ,,,Σ '-"n",ΣIΣ",'=X~,Q()AII ΚΑΙ ΥΙΙΩΣ'ΓΗΡIΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εξάλλου, και η διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τις αρμόδιες αρχές και το κοινό

(άρθρα 6 και 7 της οδηγίας) μπορεί να ενσωματωθεί στις κατά περίπτωση

προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας των χωροταξικών και πολεοδομικών

σχεδίων. με τις κατάλληλες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις των σχετικών

διατάξεων όπου αυτό παρίσταται αναγκαίο.

Τέλος, είναι απαραίτητο να οριοθετηθεί με σαφήνεια το πεδίο εφαρμοΥής της

ΣΠΕ στις περιπτώσεις χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων που βρίσκονται ήδη

σε διαδικασία κατάρτισης (μεταβατικές διατάξεις) και ιδίως η κρίσιμη έννοια της

«πρώτης τυπικής προπαρασκευαστικής πράξης» που αποτελεί κατά την οδηγία

αφετηρία για την υπαγωγή των εκκρεμών σχεδίων σε ΣΠΕ, (Μ. Αναστασόπουλος,

κ.ά.,2006).

•

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝΜΕΛΕΤΩΝ9.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTlΚΩΝ ΕωΠΤΩΣΕΩΝ

Επίσης, και η παρακολούθηση των σημανηκών επιπτώσεων της εφαρμογής του

σχεδίου ή προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο Ι Ο τ/ς οδηγίας, μπορεί να

ενσωματωθεί αντιστοίχως στις υπάρχουσες διαδικασίες παρακολούθησης και

αξιολόγησης των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, εφόσον, όπως ορίζει και

το άρθρο 10 της οδηγίας, για τον σκοπό της παρακολούθησης μπορεί να

χρησιμοποιούνται τα υφιστάμενα κατά το εσωτερικό δίκαιο μέτρα ελi:rx.oυ με στόχο

την αποφυγή διπλού ελέγχου.

Ο υπολ<>Υισμός των σμοιβών γίνεται βάσει της γΑΔΜΕΟ/α/ο/2229/04.07.2006

ΦΕΚΒΊ900/12.07.2006 «Έγκριση της Β· Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων

Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.? του άρθρου 4 του

v.33161200S». Αναφέρεται ότι δεν έχει θεσμοθετηθεί, με την έκδοση σχετικής

κανονιστικής πράξης, η διαδικασία προσδιορισμού της αμοιβής των μελετών ΣΠΕ. Οι

σχετικές αμοιβές προσδιορίζονται κατόπιν συμφωνιών των εμπλεκομένων μερών,

δηλαδή μεταξύ των κατά περίπτωση διευθυνουσών δημόσιων υπηρεσιών και των

μελετητικών γραφείων. Βάση της συμφωνίας για την εν λόγω αμοιβή αποτελεί η
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προαναφερόμενη γΑΔΜΕΟ με κάποιες άτυπες βελτιώσεις 11 άλλες δυνητικές

τροποποιήσεις, σι οποίες απαιτούνται για να καλυφθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες

των μελετητών πάντα στ/ βάση τ/ς νομιμότητας και του ορθολογισμού.

9.4.1. ΑΡΘΡΟ ΠΕΡ.Ι ΣΚΟΠΟΣΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. Το παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί στον καθορισμό τ/ς ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης

αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών, όπως αυτές αναφέρονται στην κατηγορία 27 της

παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.33 16/2005 (ΦΕΚ 42Α). Ειδικότερα, στο πεδίο

εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου ανήκουν: α) οι μελtτες εκείνες

που απαιτούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και

δραστηριοτήτων, όπως αυτή καθορίζεται στην με ΑΗΠ Ι ΙΟI41703/ΦΙ04/14.3.2003

Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών,

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων με θέμα Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του

N.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.301O/2002 (ΦΕΚ 3328), οι

οποίες, σύμφωνα με το στάδιο της διαδικασίας περιβαλλοντικήςαδειοδότησης κατά

το οποίο εκπονούνται,αντιστοιχούνσε:

ΠρομελέτηΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων(ΠΠΕ),

Mελtτη ΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων(ΜΠΕ),

ΠεριβαλλοντικήΈκθεση (ΠΕ),

Φάκελο στοιχείων που απαιτείται είτε κατά τη διαδικασία με την οποία οι

αρμόδιες αρχές αποφασίζουνεάν επtρχoνταιουσιαστικέςδιαφοροποιήσειςσε σχέση

με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή

εκσυγχρονισμόενός έργου ή μιας δραστηριότητας,είτε για την ανανέωση ισχύος της

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικώνόρων, σόμφωνα με το άρθρο 13 της με ΑΗΠ

110141703/Φ Ι 04/14.3.2003 ΚγΑ, Περιβαλλοντική Θεώρηση (Π.Θ.) που ενδέχεται να
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Β. Οι αμοιβές των περιβαλλοντικών μελετών των συναφών έργων τα οποία είναι

σαφώς αυτοτελή, δηλαδή δεν εξυπηρετούν λειτουργικά το κύριο έργο, υπολογίζονται

προσθετικά. Ενδεικτικά ως αυτοτελές έργο νοείται ο βιολογικός καθαρισμός σε

σχέση με την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, όχι όμως το παράπλευρο και τοπικό

οδικό δίκτυο σε σχέση με την κυρία οδό.

Γ. Οι καθοριζόμενες στο παρόν άρθρο ενιαίες τιμές προεκτιμώμενης αμοιβής δεν

αφορούν σε περιβαλλοντικές μελέτες βάσης ή πλαισ(ου (π.χ. οικολογική μελέτη,

ειδικά ομοιώματα, ωκεανογραφική μελέτη κ.λπ.) που ενδέχεται να απαιτηθούν πριν ή

κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΠΠΕ ή ΜΠΕ. Οι αμοιβές για αυτές τις

περιβαλλοντικές μελέτες βάσης ή πλαισίου μπορούν να υπολογίζονται με βάση τον

ανθρωΠΟχΡόνο που απαιτείται για την εκπόνηση, το φυσικό μΈΥεθος της περιοχής

μελέτης ή άλλη πρόσφορη μέθοδο (γΑΔΜΕοιαιο/2229/04.07.20θ6

ΦΕΚΒ 'Ι900l12.θ7.2θ06) ως ακολούθως:

απαιτηθεί κατά την προετοιμασία του Τεύχους Τεχνικών δεδομένων, στα πλαίσια των

προκαταρκτικών ενεργειών του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συμβάσεων

σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3316/20θ5 (ΦΕΚ 42Α), οι Ειδικές Περιβαλλοντικές

Μελέτες (ΕΠΜ), που εκπονούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν .1650186

(ΦΕΚ 16θΑ), όπως τροποποιήθηκε με το N.30Ι012002 (ΦΕΚ 91Α), οι μελέτες

διαχείρισης στερεών αποβλήτων που απαιτούνται για την κατάρτιση του

Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σύμφωνα με τις

προβλέψεις του άρθρου 6 της με ΑΗΠ 5091012727/16.12.2003 Κοινής Απόφασης

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και

Πρόνοιας, Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα «Μέτρα και Όροι για τη

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός

Διαχείρισης» (ΦΕΚ 1909Β).

ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ ΥΠΩΣΤΗΡIΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΣΕΡΛΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΩΣ
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3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.

Άρθρο ΓΕΝ.4Β: Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο

απασχόλησης

Ι. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών

μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης

αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το

χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: α) Για επιστήμονα

εμπειρίας μέχρι ΙΟ έτη: 300*τκ, β) για επιστήμονα εμπειρίας από ΙΟ έως 20 έτη:

450*τκ, γ) για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου ΤΚ είναι

ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3.

r ΠΣtΣXOOAΠ ΚΑΙ YΠΩΣTHPΙKΤΙKF.Σ ΜΕΛΕΤΕΣΣΙΞΡΑΦΙΞΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡ()Σ

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου Ι νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας

(στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας

για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5

ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων

αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή

νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών

υποστηρικτικών και λειτουργικώνδαπανών του.

4. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών

μηχανικού ή άλλου επιστήμονα, εΥνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα

εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευής ειδικών,

σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των

προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στη παραγρ. Ι, πάντα ανόλογα του χρόνου

της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι περιορισμένης

διάρκειας. Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η εμπειρία σε

γραμμές και σταθμούς μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και

δομημένες περιοχές, γέφυρες με προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής μορφής

όπως κρεμαστές, καλωδιωτές, προβολοδομήσεις. με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα

με προβλήματα έδρασης, υποθαλάσσια έργα, μεΥάλα ή με ειδικά προβλήματα

θεμελίωσης φράγματα, διάδρομοι, τροχόδρομοι ή δάπεδα στάθμευσης αερολιμένων

θεμελιούμενοι σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά έργα με ιδιαίτερες

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



88

Αρθρο ΓΕΝ.8Β: Αμοιβή για συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση

υφιστάμενης μελέτης.

9.4.2. ΑΡΘΡΟ ΠΕΡ.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ

ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ΔΜΕΟΙα/ο/1257/9.8.2005 όπως αυτή

τροποποιήθηκε με την απόφαση ΔΜΕΟΙα/1347/Ι.9.2005 και συμπληρώθηκε με την

απόφαση ΔΜΕΟΙα/ο/2361130.12.2005.

ι ΠΣ!ΣΧΟΟΑΤ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤιΚΕΣMEAETELΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ

αρχιτεκτονικέςαπαιτήσειςόπως διατηρητέανεοκλασικάκτίρια, μνημεία κλπ. Για {ην

ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών, των προεκτιμώμενων αμοιβών της

παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

(Τμήμα Μελετών) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του

ΥΠΕΧΩΔΕ.

Για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής πρoειcτιμώμενηςαμοιβής των περιβαλ/ovτιιcών

μελετών, ανεξαρτήτως του είδους ιcαι της ιcατηγoρίας του έργου ή της

δραστηριότητας,ισχύουν οι αιcόλoυθoιγενιιcoί ιcανόνες.

Ι. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ των προς ανάθεση μελετών στις περιπτώσεις

εκείνες που απαιτείται συμπλήρωση, ή επικαιροποίηση, ή μερική τροποποίηση

παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της προεκτιμώμενης αμοιβής του

αντίστοιχου σταδίου νέας μελέτης. Το ποσοστό αυτό ανάλογα με το βαθμό

αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέ'ΧΡΙ το 50% της προεκτιμώμενης αμοιβής του

αντίστοιχου σταδίου.

2. Για την ένταξη σε διακήρυξη εκπόνηση μελέτης ή παροχής υπηρεσιών, απαιτείται

γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνιιcoύ Συμβουλίου.
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Ι. Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής και συντελεστής επικαιροποίησης Όπως

ορίζεται στις γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η προεκτιμώμενη αμοιβ11,

Α σε €, των περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται από τη σχέση Α = ΤΚ'Σ(φ) €

όπου:

ΤΚ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού.

φ: το φυσικό αντικείμενο του έΡΎου, εκφρασμένο σε μονάδες που καθορίζονται στα

σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού,

Σ(φ) : η συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής τ/ς προεκτιμώμενης αμοιβής με

βάση το φυσικό αντικείμενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά είδος και καΠ1Ύορία έργου

στις επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου.

2. Συντελεστής τύπου μελέτ/ς. Ο τύπος περιβαλλοντικής μελέτης που απαιτείται για

κάθε έργο ή δραστ/ριότητα, καθορίζεται από τ/ν κατάταξή του σύμφωνα με τ/ν με

ΑΗΠ 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και

Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλ/οντος,Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων με

θέμα την «κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστ/ριοτήτων σε

κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του N.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο Ι του Ν.3010l2002" (ΦΕΚ 10228), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σε

συνδυασμό με τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί με την με ΑΗΠ

Ι 10 Ι 41703/Φ 104114.3.2003 ΚΥΑ. Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ενιαίας

τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής ο τύπος της μελέτ/ς, ορίζεται ο συντελεστής Κ με τις

εξής τιμές:

Κ ~ 1,0 για ΠΠΕ και ΜΠΕ τύπου Ι,

Κ ~ 0,7 για ΠΠΕ και ΜΠΕ τύπου 11,

Κ ~ 0,2 για ΠΕ.

3. Προεκτιμώμενη αμοιβή Περιβαλλοντικής Θεώρησης. Η ενιαία τιμή

προεκτιμώμενης αμοιβής για τ/ν ΠΘ ενός έργου υπολογίζεται με εκτίμηση των

ανθρωποημερών απασχόλησης περιβαντολλόγου μηχανικού.

4. Κατανομή αμοιβής μεταξύ των σταδίων της διαδικασίας περιβαλλοντικής

αδειοδότ/σης. Για μελέτες τύπου Ι και ΙΙ, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής Σ(φ)

κατανέμεται σε: 35%'Σ(φ) για την ΠΠΕ του σταδίου Προκαταρκτικής

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και 65%·Σ(φ) για τη ΜΠΕ
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στο στάδιο της Έγκρισης ΠεριβαλλοντικώνΌρων (ΕΠΟ). Όταν για το έργο ή τη

δραστηριότητααπαιτείται η τήρηση μόνο του ενός εκ των δύο ανωτέρω σταδίων, η

ενιαία τιμή προεκτιμώμενηςαμοιβής υπολογίζεταιως το αντίστοιχο, σύμφωνα με τα

ανωτέρω, ποσοστό. Ειδικά για την απευθείας εκπόνηση ΜΠΕ νέου έργου ή

δραστηριότητας, όταν δεν απαιτείται η τήρηση του σταδίου ΠΠΕΑ, η ενιαία τιμή

προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται ίση με το 80% τ/ζ τιμής που θα

αντιστοιχούσε σε εκπόνηση ΠΠΕ και ΜΠΕ. Για τα έργα και τις δραστηριότητεςτης

3ης υποκατηγορίας της με ΑΗΠ 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, όπως συμπληρώθηκε

και ισχύει, ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής για τ/ ΜΠΕ ή ΠΕ που

απαιτείται στο στάδιο της ΕΠΟ προi>ποθέτει την ολοκλήρωση της τήρησης των

οριζόμενων στη 2η παράγραφο του άρθρου 9 της με ΑΗΠ

ΙlOI4/703/ΦΙ04/14.3.2003 ΚΥΑ.

5. Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες.

Για επεκτάσεις, τροποποιήσεις. βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό όλων των έργων και

δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου, αλλά και για την ανανέωση των

περιβαλλοντικών όρων, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής των περιβαλλοντικών

μελετών υπολογίζεται ως ορισμένο ποσοστό της τιμής Σ(φ) που θα αντιστοιχούσε σε

όμοιο νέο έργο ή δραστηριότητα ίσου φυσικού μεγέθους φ. Το ποσοστό αυτό

υπολογίζεται σε δύο στάδια, λόγω των διαφοροποιούμενων εκβάσεων που

χαρακτηρίζει τις σχετικές διαδικασίες. Αναλυτικά: α) Για την εκπόνηση του φακέλου

στοιχείων που απαιτείται κατά την εφαρμογή του άρθρου 13 της με ΑΗΠ

1l0141703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ, προσδιορίζεται τιμή ίση με το 25% της Σ(φ) .

β) Εάν η διαδικασία του άρθρου 13 της με ΑΗΠΙΙΟI4/703/ΦΙ04/14.3.2003 ΚΥΑ

οδηγήσει στην αναγκαιότητα εκπόνησης ΠΠΕ ή ΜΠΕ, προσδιορίζεται επιπλέον τιμή

ίση με:

• το 55% της Σ(φ) , εάν για το έργο υφίστανται ήδη περιβαλλοντικές μελέτες, ή

• το 65% της Σ(φ) , εάν για το έργο εκπονούνται περιβαλλοντικές μελέτες για

πρώτη φορά.

Η ανωτέρω τιμή κατανέμεται στην ΠΠΕ και τη ΜΠΕ με τον τρόπο που καθορίστηκε

στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ενώ σε περίπτωση που δεν απαιτείται

εκπόνηση ΠΠΕ, παραλείπεται από την τιμή το σχετικό ποσοστό. Ειδικά για ΜΠΕ που

αφορά μόνο στη λειτουργία υφιστάμενου έργου η ανωτέρω τιμή ορίζεται ίση με το

45% της Σ(φ) .
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6. Προδιαγραφές περιβαλλοντικών μελετών. Οι ενιαίες τιμές περιβαλλοντικών

μελετών που καθορίζονται ακολούθως, έχουν προσδιοριστεί με βάση τις σύγχρονές

επιστημονικές και διαδικαστικές απαιτήσεις του αντικειμένου, καθώς και με βάση τις

σύγχρονες προδιαγραφές μελετών, σύμφωνα με την παράγραφο ω.β του άρθρου 4

του Ν.1650186 (ΦΕΚ 160Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2

του Ν.30ΙΟ/2002 (ΦΕΚ 9IΑ), οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαβού4υσης

μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών (ΥΑΔΜΕΟΙα/ο/2229/04.07.2006

ΦΕΚΒ '/9001 Ι 2.07.2006).

9,5, ΕΓΚΕΚΡ/ΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΠΕΡ/ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠ/ΠΤΩΣΕΩΝ

Φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου Στρατηγικής Εκτίμησης

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή

Σύγκλιση)): Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία τ/ς Πληροφορίας του Υπουργείου

Οικονομίας και Οικονομικών.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας (ΑΠΕ).

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Επικαιροποίησης

του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (υπό έγκριση).

Στρατηγική Μελέπι Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πλαισίου

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εφαρμογής του Ειδικού

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό:

Υ.ΠΕ.χΩ,Δ.Ε.
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Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 - 2013 του

Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιφερειακού Συστήματος

ΔιαχείρισηςΑπορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης για την περίοδο 2007 - 2013. Αφορά στις

Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής

Μακεδονίας.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προγράμματος Περιβάλλον 

Αειφόρος Ανάπτυξη της περιόδου 2007 - 2013.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας της περιόδου 2007 - 2013.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IVC της

προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Προγράμματος Κρήτης και

Νήσων Αιγαίου της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού

Προγράμματος Αλιείας 2007 - 2013.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού

Επιχειρησιακού ΠΡΟΎράμματος (ΠΕΠ) της Περιφέρειας ΠελoπoWΉσoυ για την

προγραμματική περίοδο 2007 - 2013.
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Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού

Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την

προγραμματική περίοδο 2007 - 2013.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού

Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) της Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας, Στερεάς

Ελλάδας, Ηπείρου για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013.

Ι ΠΣJΣXOOAΠ ΚΑΙ γΠ()ΣΤΗΡΙΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ

Με την παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται να παρουσιαστούν διεξοδικά: α)

το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά τα περιεχόμενα και τις προδιαγραφές των

μελετών γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών προς πολεοδόμηση που

απαιτούνται ως υποστηρικτικές των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, βάσει της

ΥΑ376911ΦΕΚΒΊ902/14.09.2007 <ΙΕγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση

Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια μελετών

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.χ.ο.ο.Α.Π.)>>, β) το ισχύον νομικό πλαίσιο που

αφορά τα περιεχόμενα και τις προδιαγραφές των υδρογεωλογικών μελετών για την

προστασία των ιαματικών πηγών (θερμών πηγών) μιας υδρολογικής λεκάνης εντός

των περιοχών στις οποίες εκπονούνται μελέτες ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ, βάσει της

ΥΑ3451Ο/7766/ΦΕΚΒ'35126.01.1999 και γ) το νομικό πλαίσιο, τα περιεχόμενα και

οι προδιαγραφές των μελετών Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) που

απορρέουν από την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων, βάσει των διατάξεων της

Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ15393/2332/2002 και την

γΑ 1Ο7017ΦΕΚΒΊI225/05.09.2006 <<Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας

2001!42ΙΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων

σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

27ης Ιουνίου 2001». Ακολουθούν τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτή την

εργασία.
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Α) Από διοικητικής απόψεως, οι εμπλεκόμενοι φορείς που αναμιγνύονται στις

διαδικασίες κατάρτισης των ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ διακρίνονται για τα εξής α) την ύπαρξη

ανταγωνισμού των διαφόρων τομέων για τη διατήρηση των κεκτημένων αλλά και για

την ανάληψη νέων (συμφερουσών) αρμοδιοτήτων με στόχο την καθιέρωση και την

εδραίωσή τους σε ηγετική θέση, β) την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, γ) τον

κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, δ) την διάχυση ευθυνών, ε) την ύπαρξη

ανταγωνισμού, με τη μορφή συντεχνιακού οφέλους, των διαφόρων εμπλεκομένων

στο σχεδιασμό συναφών επιστημονικών ειδικοτήτων όπως του χωροτάκτη

πολεοδόμου μηχανικού, του γεωλόγου, του περιβαλλοντολόγου-βιολόγου, κ.ά., στ)

την έλλειψη κουλτούρας για ουσιαστική συνέργεια μεταξύ τους, ζ) την έλλειψη

τεχνογνωσίας και η) την έλλειψη οργάνωσης, προγραμματισμού και πόρων που

αποβλέπουν στον ολοκληρωμένο και ποιοτικό σχεδιασμό. Τα παραπάνω προβλήματα

οξύνονται από την έλλειψη επιτελικών κατευθύνσεων από την κεντρική διοίκηση

(ΥΠΕΧΩΔΕ), με συνέπεια να μην επιτυγχάνεται αποδοτικός σχεδιασμός με

ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

Β) Όσον αφορά ειδικότερα τις γεωλογικές μελέτες, η πρώτη <<Ύενιά» μελετών

γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών προς πολεοδόμηση (ατύπως

aντιστoιxισμένη προς τα ΓΠΣ πρώτης και δεύτερης <<γενιάς») αποτελούσε

περιεχόμενο των ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου Ι του

ν.2508/1997, ενώ οι προδιαγραφές εκπόνησής τους θεσμοθετήθηκαν με την

γΑ16374/3696/ΦΕΚΒΊ723/15.07.1998. Βάσει των παραπάνω νομοθετημάτων έχουν

εκπονηθεί στο σύνολό τους οι εκ του νόμου απαιτούμενες γεωλογικές μελέτες. Εν

συνεχεία, με την γΑ37691/ΦΕΚΒΊ1902/14.09.2007, οι κατ' εξουσιοδότηση του

ν.2508/1997 γεωλογικές μελέτες ανεξαρτητοποιήθηκαν από την εκπόνηση των

ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ και πλέον εκπονούνται πριν ή παράλληλα, ενώ εγκρίνονται με τις

ίδιες διαδικασίες που προβλέπονται για τα ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ. Οι διατάξεις της

παραπάνω VΑ δημιουργούν αγκυλώσεις και ακαμψίες: α) όσον αφορά την περαιτέρω

εξέλιξη των ήδη εγκεκριμένων ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ, όπως είναι η προώθηση των

τρεχουσών συμβάσεων μελετών, δυσεπίλυτα ερωτήματα -λόγω έλλειψης

συντονισμού και κατευθύνσεων ή οδηγιών- στην εφαρμογή των νέων μελετών από

τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες και β) θέματα που σχετίζονται με τις

μεταβατικές διατάξεις της VΑ, κυρίως λόγω της αναδρομικότητας που αποδίδεται

στην εκπόνηση των (Νέων) γεωλογικών μελετών. Οι μελέτες γεωλογικής
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καταλληλότητας πρέπει να ολοκληρώνονται και να αξιολογούνται εντός των

προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων και ταυτόχρονα να μην επηρεάζουν την ομαλή

πορεία των μελετών που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη (ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ), διότι σι όποιες

καθυστερήσεις τείνουν να καθιστούν τον σχεδιασμό κοινωνικά αναξιόπιστο,

λειτουργικά ανεπίκαιρο και οικονομικά ασύμφορο.

Γ) Αναφορικά με τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) διαπιστώνεται ότι

μπορεί να ενσωματωθεί πλήρως στο περιεχόμενο των ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ, υπό την

αίρεση ότι θα κατέχει διακριτή θέση σε αυτά, αφού στο ν.2508/1997: α) εμπεριέχεται

και τονίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, β) περιέχονται διατάξεις που αφορούν

στη σύσταση οργάνων (οργανισμοί ή επιτροπές) και διαδικασιών παρακολούθησης

αξιολόγησης των ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ οι οποίες. εύλογα, μπορούν να εφαρμοστούν και

στην παρακολούθηση των σημαντικών επιπτώσεων της εφαρμογής του σχεδίου ή

προγράμματος που αφορά στη ΣΠΕ, γ) υφίστανται διατάξεις που αφορούν στις

διαδικασίες δημοσιότητας των πολεοδομικών σχεδίων και στις οποίες μπορούν να

ενσωματωθούν οι σχετικές διατάξεις, περί διαδικασιών διαβουλεύσεων με τις

αρμόδιες αρχές και το κοινό της ΣΠΕ. Επίσης, από ης προσωπικές επαφές, που

διεξήχθησαν με στελέχη φορέων και Ορ-Υανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

στα πλαίσια της παρούσης διπλωματικής εργασίας. διαπιστώθηκε ότι μέχρι σήμερα

έχει εκπονηθεί πολύ μικρός αριθμός μελετών ΣΠΕ για τα ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ, αφού οι

αρμόδιες αρχές -προκειμένου να αποφύγουν επιπλέον χρονοβόρες διαδικασίες

βρίσκουν «σύμμαχο» για την εξαίρεσή τους στις μεταβατικές διατάξεις της

γΑΙΟ701 7ΦΕΚΒΊI225/05.09.2006. Συνεπώς, η μη ενσωμάτωση της ΣΠΕ στα

ΓΠΣfΣXOOAΠ αναπόφευκτα δημιουργεί τριβές, καθυστερήσεις και αύξηση του

κόστους και του χρόνου κατάρτισης των πολεοδομικών σχεδίων. Τέλος, από τις

προαναφερόμενες προσωπικές επαφές διαπιστώθηκε επίσης. ότι ο υπολογισμός των

αμοιβών των μελετών ΣΠΕ γίνεται βάσει της γΑΔΜΕΟΙoJο/2229/04.07.2006

ΦΕΚΒΊ900!l2.07.2006 ,ΙΕγκριση της Β' Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων

Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ.? του άρθρου 4 του

ν.3316/2005», διότι δεν έχει θεσμοθετηθεί μέχρι σήμερα, με την έκδοση σχετικής

κανονιστικής πράξης. η διαδικασία προσδιορισμού της αμοιβής τους. Οι εν λόγω

αμοιβές προσδιορίζονται κατόπιν συμφωνιών των εμπλεκομένων μερών. δηλαδή

μεταξύ των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών και των μελετητικών γραφείων. Βάση

της συμφωνίας για τον προσδιορισμό των αμοιβών αποτελεί η προαναφερόμενη
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γΑΔΜΕΟ με κάποιες άτυπες βελτιώσεις 11 τροποποιιισεις, προκειμένου να

καλυφθούν οικονομικώς σι προσφερόμενες υπηρεσίες των μελετητών στη βάση της

νομιμότητας και του ορθολογισμού. Η έλλειψη ενός θεσμοθετημένου κώδικα

αμοιβών, εν πρώτοις, φαίνεται να δημιουργεί κάποια ευελιξία στις διαδικασίες

ανάθεσης και εκπόνησης των ΣΠΕ, όμως με δεδαμένα τα προβλήματα της διοίκησης

-όπως έχουν παρουσιαστεί παραπάνω- οδηΥεί τελικά σε μελέτες χαμηλής ποιότ/τας

και με σημαντικές καθυστερήσεις που επηρεάζουν ταυτόχΡονα την ομαλή πορεία των

εξελισσόμενων μελετών ΓΠΣJΣXOOAΠ με κίνδυνο να καταστήσουν τον σχεδιασμό

ανεπίκαιρο και αναποτελεσματικό.

Από τα προηγούμενα καθίσταται προφανής και επιτακτική η ανάγκη για την άμεση

αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών σε ορθολογικά πλαίσια, ώστε να μην

απαξιωθεί στην πράξη η διαδικασία και οι στόχοι του πολεοδομικού σχεδιασμού.
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Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων. ΔιεπJστημονικές ΠροσεγγίσειςΑστJκής Ανάλυσης

κω ΠOλJτJκής, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας-Gutenberg, Βόλος, σ. 413-446.
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• Σερράος, Κ., (1997), «Οι Πολεοδομικές Mελiϊ:ες σύμφωνα με τις πρόσφατες ρι.ιΟμiσt:ι,;

στην Ελλάδω), σε: Αραβανηνός, Α. (επtμ.), Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Για μια

Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αστικού Χώρου, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, σ.211-236.

• Χριστοφιλόπουλος, Δ., (2002), «Πολιτιστικό Περιβάλλον-Χωρικός Σχεδιασμός και

Βιώσιμη Ανάπτυξη: διαμόρφωση πολιτιστικού (ανθρωπογενούς) περιβάλλοντος μέσω

χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού-Η πόλη του 21QU
αιώνα», Δίκαιο και

Οικονομία-Π.Ν. Σάκκουλας,Αθήνα.

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• Νόμος υπ' αριθ.Ι337 (1983), «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική

ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Πρώτο, Αρ.

Φύλλου 33, 14 Μαρτίου 1983.

• Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.69269/5387 (1990), <<κατάταξη έργων και

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελετών Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών

(ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν.165011986», Εφημερίδα της

Κυβέρνησης, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 678, 25 Οκτωβρίου 1990.

• Νόμος υπ' αριθ.2508 (1997), ~(Bιώσtμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών

της χώρας και άλλες διατάξεις», Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Πρώτο, Αρ.

Φύλλου 124, 13 Ιουνίου 1997.

• Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.16374 (1998), <iΕγκριση προδιαγραφών για την

εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιoxέ9~,

Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 724, 15 lουλίου 1998.

• Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.345ΙΟ17766 (1999), <iΕγκριση προδιαγραφών για την

εκπόνηση Υδρογεωλογικών Μελετών για την Προστασία Ιαματικών Πηγών σε

πολεοδομούμενες περιοχές», Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Δεύτερο, Αρ.

Φύλλου 35, 26 Ιανουαρίου 1999.

• Νόμος υπ' αριθ.2742 (1999), ~<XωρoταξΙKός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη κω

άλλες διατάξεις», Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 207, 7

Οκτωβρίου 1999.
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• Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.9572/1845 (2000), «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελι:τών

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και αμοιβές Μηχανικών για την

Εκπόνηση Μελι:τών)}, Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Τέταρτο, Αρ. Φύλλου

209,7 Απριλίου 2000.

• Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.19032/4537 (2001), «Έγκριση Τιμολογίου

Υδρογεωλογικών Εργασιών», Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Δεύτερο, Αρ.

Φύλλου 1000,31 lουλίου 200 Ι.

• Νόμος υπ' αριθ.301Ο (2002), <<Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/II/ΕΕ

και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα και

όιλλι:ς διατάξεις», Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Πρώτο, Αρ. Φύλλου 91, 25

Απριλίου 2002.

• Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.15393/2332 (2002), «Κατάταξη δημόσιων και

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του

Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.301Ο/2002)}, Εφημερίδα

της Κυβέρνησης, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1022,5 Αυγούστου 2002.

• Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.1Ο788 (2004), «Έγκριση Πολι:οδομικών

Σταθεροτύπων (Standards) και Ανώτατα Όρια Πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά

την Εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Χωρικής και

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και των Πολεοδομικών Μελετών»,

Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Τέταρτο, Αρ. Φύλλου 285, 5 Μαρτίου 2004.

• Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.ΔΜΕοιαιο/1257 (2005), «Έγκριση Κανονισμού

Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ_7 του

άρθρου 4 του Ν.3316/2005», Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Δεύτερο, Αρ.

Φύλλου 1162,22 Αυγούστου 2005.

• Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.104247 (2006), «Διαδικασία Προκαταρκτικής

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκριση

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.165OΙ1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του

Ν.301Ο/2002 - Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών

ΠεριβαΛλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Μ.Π.Ε.) καθώς και συναφών μελετών περιβάΛλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

ΣΕΡΑΦΕJΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΟΣ Ι ΠΣJΣXOOAΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤεΣ



100

3. ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), διαθέσιμο στο:

http://www.geo.auth.gr/88I/chapter7.htm. τελευταία επίσκεψη 05 Αυγούστου 2009.

• Eurocharity, διαθέσιμο στο: httΡ:I/www.eurοchaήty.οrg!artίcle.ΡhΡ?artίc)e_ίd=875,

τελευταία επίσκεψη 05 Αυγούστου 2009.

• Σύλλ<ΥΥος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), διαθέσιμο στο:

http://www.sepox.gr/theseis/empodia_GPS.pdf. τελευταία επίσκεψη ΙΟ Αυγούστου

2009.

Ενέργειας (Α.Π.Ε.»>, Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 663,

26 Μαίου 2006.

• Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.ΔΜΕοιαιοΙ2229 (2006), <IΕγκριση Κανονισμού της

Β' Βελτίωσης Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη

διαδικασία της παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316Ι2005», Εφημερίδα της Κυβέρνησης,

Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 900, 12 lουλίου 2006.

• Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.107017 (2006), «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις

της οδηγίας 2001/42ΙΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 27"' Ιουνίου 200 Ι », Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Δεύτερο,

Αρ. Φύλλου 1225, 5 Σεπτεμβρίου 2006.

• Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.3769Ι (2007), <IΕγκριση προδιαγραφών για την

εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια

μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.ο.Α.Π.»>, Εφημερίδα της

Κυβέρνησης, Τεύχος Δεύτερο, Αρ. Φύλλου 1902, 14 Σεπτεμβρίου 2007.

• ΥΠΕΧΩΔΕ - Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας - Διεύθυνση Οικοδομικού και

Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΔΟΚΚ) (2008), «Σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης

των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα πλαίσια των

ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ», Εγκύκλιος υπ' αριθ. Πρωτ.: 19818, 5 lουνίου 2008.

Ι ΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣΣΕΡΑΦF:ΙΜ ΣΤΑΛ.ΗΜΕΡΟΣ
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• Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), διαθέσιμο στο:

http://www.sepox.gr/theseis/theseis_apofaseis/sxyer3.pdf, τελευταία επίσκεψη Ι Ο

Αυγούστου 2009.

• Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής

Δραστηριότητας, Τμήμα Θεμάτων Χωρικού Σχεδιασμού και Αυτοδιοίκησης, <<.Η

Πορεία των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑ'Π από το 2000 μέχρι σήμερα: 'Απρίλιος 2009»,

http://ponai.tee.gr/poιtal/page/poιtaUSCIENTIFIC _WORΚJGR_XWRlGOU_SXEDI

ASMOY_ΚΑΙ_ΑΥΤΟΟΙΟIΚHSHS/parat_xwritaxias/fiIes/POREIA.GPS.SXOOAP.

2009.pc, τελευταία επίσκεψη στις 14 Αυγούστου 2009.

• Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ),

διαθέσιμο στο: http://www.minenv.gr/l/OOlpinakas_meleton_98.doc. τελευταία

επίσκεψη 07 Αυγούστου 2009.

• Κοτζαγιώργης, Γ., (2009): Γραφείο Μελετών ENVECO ΑΕ - Προσωπική

επικοινωνία στη Ι Σεπτεμβρίου.

• Κουδούνη, Α., (2009): Προσωπική επικοινωνία στο γραφείο της στη Διεύθυνση

Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ στις 22 Jουλίου, Αθήνα.

• Πάτση, Β., (2009): ΕΥΠΕ!ΥΠΕΧΩΔΕ - Προσωπική επικοινωνία στις 26

Αυγούστου.

• Ραφτόπουλος, Δ., (2009): Προσωπική επικοινωνία στο γραφείο του στην Διεύθυνση

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνω Λιοσίων στις 25 Αυγούστου, Αθήνα.

• Τζαβέλλα, Δ., (2009): Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Προσωπική επικοινωνία

στις 24 Αυγούστου.

• Τζιάλλα, Β., (2009): Περιφέρεια Ηπείρου-Προσωπική επικοινωνία στις 29 Jουλίου.

• Τολέρης, Ε., (2009): ΕΥΠΕ!ΥΠΕΧΩΔΕ - Προσωπική επικοινωνία στις 25

Αυγούστου.

• Τσατσανίφος, Χ., (2009): Γραφείο Μελετών - Συμβούλων Μηχανικών ΠΑΝΓΑΙΑ

ΕΠΕ - Προσωπική επικοινωνία στη Ι Σεπτεμβρίου.

• Ψυχογιός, Θ., (2009): Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας του

Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ)-Προσωπική επικοινωνία στις 27 Αυγούστου.

ΓΠΣΙΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ Y[l()ΣTHPIKTIKEl MF.AETEl:ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑΛΗΜΕΡΩΣ
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΠΣιΣΧΟΟΑΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡIΚΤιΚΩΝ ΜΕΑΕΤΩΝ
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'(ι~I".τ, ::?ό~:ι,η -::ok~'~(I,~Ixi;<; bP1:i~toI'Yji; τω.. 1Cολιο~ov.ιχω~

",ς~1ι~ω", ,ί σ:ινχ,:τ1)Ο''Ι] μί τί<; ':t:Jp2";'iνtoI άν:fτxξ<;, 'X~ ά~;z.

~i,ctiJI ,'::<; χρτ,ΟΙΙΙ; 1'τ':;. τα: xί~ΤP2, τό )ι.Ιί,ιο ![)ι.Τ:ΙΟ xu·
y.A~~o?i:Jc;, ~1o;' :=:ι)l.~όηi~:Ι x:Ji τό IoIi'1'G ,.~~τιλι,τή !6ι,ι,1}'Τι<;

7.):\ ::tριλ:Jμει:iΥ~1 'tiC; τη,~" ά:::ΙΎ~pιlί,ιι<; ~ό;ι.η,T,<; χ:ιί χ,:~.

'τ,<;. τT,~ ί:::ι),ι;γΤ; ~ών ψiι~ω .. ά~ι2'1!τ:ιξη<; 11 ιi~αμόp~ωση<; II-i
-:;,~ ~:J.f.ιopt7j.ιO ~ώ', ά',τί,τοιχων ~~ώ~ Χ:ιι 'tY;v i)l.titLTι'Tj τω..
:i,,:ιμ"~:.L,"~ω., ;7.I;;-:ω,.ιων r.~ ::tμ~2λf.ι;ν. '&11'I;~ ~ί.. :ιι ~:i'

-,:ι::, .,), ::;:'j1~,ι;.rf~.: 'I.;r\ 1ηΥ.ι·/.;:ιμίνι<; ~~;:ιo;ιι<;. σ~,<; 0
::~ί., X:f~rι ;;;:~~.;:::rιbΤΤ,~:J ~Ι(',ΧΙ-:Ι~O~τ::rι 'Τ(1':JΟ'ΤΙχ:% !ά~ιιOl

Jι21 i ..toτχti1tl; (Zώ~ε~ EίZ:x1j<; 'I~~iaχ....,'t,:; - ΖΕΕ), 1.;z-~ώ<;

χ:ι: ;:ό;:~ι 1'ι:r ~1;ν ίΥ :ιρ;.ιι;γ1; τη<; ::oλιo!o;.ι.lx~<; μελiτη<;.

3. 'U 7.:ι{ίc.;:"μ.i.ι; 'tc.:' μιγί,,9,ο:ι<; :ιc.~\ τω.. ό?[ω.. ~ω~ ::0
ι.cr,~Ι;:Η7.ώ~ ί'ΙC~1,τω~ 1':~t-::fΙ ίτσ! ~':ε .. ιi ίξ:ισφCl:λί:ιτCl:I ..;
::λίGν ί"~~~Ι:Ί';ι.ί .. ι; ~Π~',ω,τ; .(;).. 1:εpιoχω~ χ:ι:τοιχί:ι<; με 'tt,~

::,6~λιΨl1 τώ.. :r.cc\ρ:ι[~'Ι]:ω .. ίξ:r:01},,ι;τήι:rιω~ τω~ χ:v.οi'lιω~

::.,... r. iν'::t~7j ,-:~ ,ι:ξ~ιrι χ:ιτ:% r.ρΟ~ΙΡ:ιlb~1}Τ.:ι τών (\'~x ..1).

aG;ι.11;ι.ί',ωΥ ::ιρl"χώ.. ,ί ':""~~:J,μ μC. ..ή μ(r:Jλ~ΤΙΡη !:ι~:ιτή

ο\.,.<;.νι;:I.I:ι τών t;:t.,.-:.:r:H(,J". Υ, ci:"~ιμτώ;:'1Tj ~ΤΙ1:J,τ,χώ~ άν):τ

Υ.ω·, r.j:ο~λl1',ι.:ι~!'/.ώ', ::,?:<οχω·, '1.2το:χί:r<;, iJ ::i:iι",~T,'T, 'j1.<;
':!:Χ MI..όχ?T,'Τ~:Ι<; 7_:Ι~ '/.o:~ω;ιιλιί<; "ώΛΟ:,ι.:: Χ)'Ι ή iX~1l!·

., .. r • '0
''1'i ;:ΥGn:ι:;ιμ:ι~ων ογ"(;rνωll-ί~η<; ο\χl,τι:ιc..r,ι; ά-ιι:ir.τιιξΤ,<;,

1.:J{.>~;:c'tLbI; των ::'Jf.~ο~c.μιχώ~ ίνοτ;'των -yi..tt:Jt x;rf G't1;~ 'ι!ι

;\(',Χ1ο, -:~::. έ;:.ι~ΧΡ!:.Lί .. ~:" G';(t!io.:.ι Τι οίχ"μο:j 'ι:ρο .οίό 1923,
~τ,;ι\o:.ιYϊώ.. ~):<; ~~ ::λ:ι:,ιl), 1'Ι:J :::.o.~ ..ί<; ":ΡΟ::Ο::ΟΙ';ΗΙ; ~o:.ι.

4.. Στο 'ιι·.ΙJι~ :=Of.to!oμI:c.o ,χΒιο 1'I~;~:Ι: (, ~,;c,3tor:':.L~"

-:ω~ r.:.ιχν03ομ'ljμίνω~ :=εριοχω .. ο·:iμ.fων:ι ~ τιi "'fι06λιτ:ό;ι..ν:ι

\ τεΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι"8"".
14 .....τιΟΥ 1•• :Ι

·f:.ιέ~ΗΙΟ.ι lι"l' .10i.Ιοδομικ,;,,· 01.ιιΗω,', οίκιο,ιχί) ,ί"'ίrιI"'::Ι/

Κ'Jί σχειικέι:; ρι'/}μίηειι;.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Έ;o;ι:ιιτι.r7ΙΙ<; η,~ίω" ::όλιων.

νΑρ-9ρa 1.

ntpt~zi" i::Ι1.τιi,cωv-nQλιο~ο;ι.:Υ.i.iO ~νότητιι;.

1. Έ:::τ;:ί;o;tτ::r:. ~J!J.yw,,:t ;ι.ί: τι; ~ι::ι:τιiξ,cιι; ,oJtoV τoiί 'Ιό

ίJ.0'~; ,) Ή ί::ίΥ.τ::ι,η (ί1.ιχρψ.ίνων αχι3ίω... -;;Ολεων. Υ.;ι8ώ;

:ιι::ι:ι Oίlιι';ι.ων ;,;ο:Ι lJ,::,άρχο:.ιΥ 1\'1'1'" ';:;:iι tiι &-;0<; 1923, β) ή

iΥΤ::Ι';1j ,!; ::!)λtο~ο;ι:Υ.iι σχΗlο Υ.::ιί ή ί::ί:ιιτ::ιn; oί:ιι.ι,μ~·1 μ,Ι::Ζ

't4"iι:ιτt;ωv τoiί 1923 'Ir~~ στερο;:;"'τ::ι! 'jIΙ(.Ι1':-;::μi"O:.Ι 'r-~,OJ,
ϊ) Τι ivt:ι';τ; σί ,;;cλε<;aΟ',J.tΥ.iι <1χί~ιo 'ιι:ιριοχών rι:.i: ττ,ν (ξl,!

7.1);(Τ""1) ~λλω~ ;(Ρ1"εω~ 1\'λψ τ~~ )ι':CΤ~ΙJιίiJΙ;. IiY:ΙΎ)ι.2ίω·,

1'1:% ~T,~. )I..:ι~ι2λ~ηλ ... όPI~~ω4Ι τΤ,; ~6λτ;~ Τ, Τ,Ο::Ι οί)l.ιη.ο::Ι.
2. ΟΙ ι:=c"tn,ιιι; ,,:ιι (~:6:;~!ι; τω'Ι 7:i?lr.τωοεω~ α χ:ι: β

τΤ;.ι; 1\'γOτ/'oιJμ.ι ..ηι; 1\'2Ρ:tΎP«?O;Ι :i~:ιφί.:ο~τι;ι:: ,ί. -:rIΡΙΟχtι; 1'.~

ρι:ιι; ,,;ιrroIXiiJi; οu.,ι,φω ...:ι μί τιί ό,~~φ.ε~:ι ,τ~.. 1\'2ρ.τr,:ιφ, 3
του &;:~pc.!) 2 ι;ι:uτοiί τo~ νδςι.0'~. ο; i.~χτi?ιιι; )ι.:ι: ε-ιτ«ξει;

!ί~ x:ιλti-ιι'~~tι~ r.tpttηi<; ~Cιτ~t,i; }LCι:τl),:ιχί:ιι; ή 'ι:εριοχΙί<; 'YIJ
:ψ~l.iψιι~ ~&ι:εpηι; IιCl:τοιχl:ιι;.

3, Οί ί~τaξιι<; :χα! Ι,,:;ιχτ&"ιl<; των 1i:εΡΙ1;τώ,nων :ι 1'.:ι:

β τ.η<; 1\':ιρ:ιη::i?ο:,ι 1 Ί'ί..o~'t:ιι x:ιτ~ bFi:rι:l'.ic; :ολt~~G;ι.ι_

1'.(<; ξ~ό:T,~Ι~ (Ί'ιι~oνlιι;) ,~μφω~:ι μ.i. τιι; άι:χι; τη; :tc),tO
!ο;ι,ιχτ,; ir.ι,τ1,μ.ηι; )I.IJ; x::rτιi τιi όγι~6IJ.ιν:ι στ;'," :'::IF':ί1'γ:ι~(',

3 ~o·j i,·:,ψ.iJ 2 :ι::Ι~0::Ι τιn ',ό-,ι.ο.:.ι, Οί i::I1.-:,iHIi; i"'~ντ:ιl

χιιρΙωι; G'i. r.tJJι.. aι:ιμ.η;.ιt·,ει; r.tPIOΧii; )Ι.::r~ώι; ,,:ιι\ '~I; :i;:2Ι~~Ο
ιι.η,ιί.. ιι; ή ιi>.6μητει; r.o~ μ:ιζ.ί μέ ~ίι; mχνaομ.l1'....ίνιι; όλ-,Χλη

ρώνοlJ~ μία ή :;;(ρ!σ,ότιPΙ~ 1\'ολιο!ομιχιι; ί~ό!τ,τε<; \ Ύιιτ,,~lίι;)
όΡΎ:ι~lχ:i :J1I~!(!ι:-ιiνει; μί τό~ U1t«ΡΧO'lΤ:Ι: 1\'Ολιο!c.μΙΧQ i:ni
τήι; 1\'όλ,,~ ή τoiί α/)l.lσμoίi, Έr.r,η~ οι ί,1tεΧΤ2'CΙ; γί"Οντ:ιι

)Ι.:ιί ,ι dισόμ'lΤΙΙ; 1tCPIO;(i<; 1tόλιων ή οίχισμων "(!:i νιi )l'2λ~.

ψων τ;~ ιivιip.ι~ ά'ιιi"~lJξήι; ΤO:,ι~ 1:Οί> tpo~Xi,l:OH2t ΎΙ:% ιιιό'

τό ~oλlι r.cντ:ιι~I:ι,

4.. Στι<; r.oltaOμotJιiiO ι..ότ'l]τε<; τηι; :'::Ι?:%1Ρ«ιro:.ι 2 ν/-:ι:,:;
τσU <ip8poll μ::οριί νιi ίιτ.ό'(o~ται χα! τμ;'μOlτOl ΙΊ'xιxριμί~ω~

'χε!ίι.:·ι r.6λιω" νι οίχl,μω .. 1\'ρό 'tO'j 1923. οί ρ:.ι4;ι.ί1&Ι; ;;Lω;

:ιιίτoίi ~oiί ~όμ.olJ ί901ρμ6!;οντ:ι1 μ.όνο 4τό ;ι.ί.ρο<; ίxεί~o τώ" ::0
I.(~ψιxω.. :ιίo:ω~ ί.~oτή~ωv r.olι :Γ.:ο;ι.ί. ..ιι ;ι.ιτ~ τ1;" ί;:Ι~;~'T,

τω~ ;:uχνο~φ.1'jμ.i·,ων 'ι:ιριοχω .. τω" οίχιηι.ω .. 'Xρ~ 'tW 1923
Χ:J.$ώ~ χσ:ϊ ΨIί;.ιι;tτω.. μ.( ίΎ1U:ιc.ρl;ι.ί.~O '1'χί.~IO ,:::όλIί~, ;ι.ί ~τ...
i%I~lίλαξ1} ~ών ~ιOlτι;tξξω~ τoίi ip.$pou 13,

'{:.οr-oU:.,ιε.ν ~~ί ί'ι'J!~,lιn -:0:.-, .... nJα/l::'i;:(o) ~~~ ~" I:k:ιλ';' ...
Φτ,1:~\I~ '~J.~":
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.,& 't"6 't"frtG .~lίφlo ,"o~ αρ~ρou 10 τoiί Ν. 1221/1981
••ρί 'φΟ'ΣORlφcωι; ιιιαί ~ληρώcr.ω.. 'toiί Ν. 960/1979
.αρί ct:I!olij.. 1ίJ:οχρ,ώαιω.., .,;ρό .. ~TιιιιOllρτIaν χώρων !ttιι·

8μιόο'ιως ΦιΤΟ1ιινήτων !ιςi τ.ην il;ιrι:fIfi'f1'j01tY -rων χ:nρίων

1t3ί ρ»μΙa~ σvνa,ώ" -θιμι:tτων ω1 ι:i).λων τι..,ώΥ 31,,1""
ξ,ων ...

5. Mi:r2 :Jf2 11:).21"0: τou Ύ.... I1ιo:j t:ολ&ο!φι:ιtOίi αχι!ίou

1ι:ι80ρίζΙΤ21 1Ι.2ί';' ,,,δ'χά,Jlvιη χllιlι?O'8ίΤ1J'f] 6l(1μ'!Xaνlψ

1121 610tlX"I~" nριοχώ" 1ιOlί 'Ι'"..ριοχώ" ciλλω.., .ίδιJlώ" χρή
σω" l't'ήΥ ill:fIJnι τής ZΏ't1X' Oi1tICtly'oij Έλίτχou (Ζ.Ο.Ε.)

'Πρί 'fίjν 'ι:6λ1'; ;, τό.., Oi1UOμ.O ,;1):.. lΙ.::Ι:ΤιΙ 'tιi λΙΙΙ1:":Ι !ziJ:o"'taz Qri
τί... :uΨo....... !ιι:ιτr»ξιιι;.

6. )1, m,=1j τoU 'r",ouproU Χωροτ:ι:ξίι;ιι;, Οίχ.ιαμοίί 1ιιιί

Π.pι!ιiλλoντo; 1L28opitoYfat ιίδιuι; ;Ρο!ιηΡiZfί; μ;. fιi~

't; .. ό'::cίι; ί:ις.:οIlOU"':Ι:ΙΙΙ οί μιλ&'tΣοι; toU ~~'f'ί-Ο'~ xc:ιρτηp'"
'i~ltO~ 1Ι.2ί ':Ο:ΟΎΡ2φιχα:; :nMz8pou lΙ.78-ώς ωί tίI τι>ιιι,φ το4ο

~Q'μ:ιιό η:Ηlο.

~ΑΡ3ρο 3.

'εχ::όΥτΡη :ΙΙ2ί iτaPIQ''! tιii τινι1tOU τ040ι!!ψι:ιιoU φίοιι.

Ι. Ή :ιιΙν,,~η τ.ης lJια:~ι:ιι:ι,ίας Wν-ταξιjς toU τεvι:ιιΟ';j τι)

λιο~ομι:ιιw ιJXclJicι.ι τίVCΤ2Ι μι τρωτ~ou)J:r τoU oi:ιιι:ίcι.ι Δή

μο-) Τ, Κοι.,όΤ'Γ,τ:ις Τι ;~?ImHfω-t Δ~ Τι KoινcΦCIW ότιΟ

XCI"oU. ?ιI;o~ϊ ίΤΙQ'ljς .,i' :ιιι.,η8ι.ϊ Τι διαδι:ιιαιQ'Ι" :ιιο:! m 'fό

'r::cι.ιP'Ycio Χωρο-ταιξί2ς. Oί:ιιιaμoϋ :ιια; Π ιρι!:ίλΙO'ltο;, μι.τά= ιJXι.τι:ιι-η ί.,,,~ίρωlQ'"lJ τοϋ Δήμ.ou Τι t1j; Κοινότ/ται;. Για:

n;., xhlj~ τ.η; lJιαιδΙJ.lnί2; δ"ιI1oιnι.~τaι Q'Τ~" 'Εφιμιι:Ιδα

nj; Κιιδcρ.,Τι,cως ciτόφαι(lη τoιi Ύτouρτoiί Χωροταξίας, 0'
'ιUlμoU:ιιο:ί Π cρι!ιίllι:..,τος, 'II'oU ΤΡOCJδιορίζιl :ιια:; τι:ί ορια της

πριοχ;'ς το-:; ΤΙ.,Ι:ΙΙoU τoλ"o~oμ.ιxo~ η~ίcι.ι.

2. ~Ot2'l' i; IJlaδι:ιια(lΙα: J.ι.,cl"ταl άοιό 'riι Διϊμο 1j t;'" Κοι

.,όtf,τα 11 ά'l'ό ΤΙΡIQ'(ιότιρouς Δfιμouς 1j Κοι.,ότljΤΙ; ι:ίτό 1I.Cι

"oU ::ρi::cι .,ι:ί ίτι~lώ:ιιιταιι iι ιJtιμμcΤΑΧ-η τω., ί.,διαφcρόμ,cνω.,

~lI'l"Id" nT. αύνf2ξη τoiί τ.νι:ιιoU τολιοδο-,.Ι.Ι:ιιoU "):ιlJίΟIl μι :ιιιί

,sι. ;ρό'fΟΡΟ <tpiko, Οτως τ.χ. ciνοι:ιιtις <nη'1Uνtρώ1CI; 1j ί.,η.

μί.ρω:l"η μι τό-ι -τύ::ο. Γιι:ί τ-η crvμμ.ι.tοχ-η αύτη τρίτιl .,ci τι.ιι

Τ2Ι ρη'l"ή μ.,ιία: Q'τ-η ιJXIflXTι «ntQIIQ'"lJ toiί οί:ιιιίou Δημο'l"ι:ιιoU 1j
ΚΟΝΟΤΙ:ΙΙoU tuJI!oulIo!J. 'Exi(llj; Ο ιJXι.τl:ιιΟ; φΙΊUλλoς %ρίτιι
'1« ν/μr.ληρώνι.Τ21 μι τή Τ"'ώjl.lj -των ά:ρμόδιων NoμαΡXΙQl1ιων

Τ, ΠCΡΙ'i'ι;<ιι:ι1!ώ" ')Ί;ηριιιιων των 'T-:;~ίω--. 'FJ,9'1ΟIIΙ.;)ς

Oi"ll.O'ιο;.ιί:ι;. Ο1'1COνο-.... llΙ.ω." Γι.ωρτία;. Π oλlτlιιμoιi ωί '&1
Q'Τ1'μών. Δτ,;ι.ο,ίω--. "Eιρrων. "Eν.cΡTc[α; :ιιαι Φuιιι:ιιών Πάρωιι,

ΕΟΤ X'Ji ~llwv δl7',ι.όιtlων iίΠιίρε:l"ιων ή 0ΡΤ2II1etμ.ω... Μινιϊ;

ώIjIίλεια:ι;;, των ο'll:οίων i; IJΡ<Χ'Τf,,,Ηότη'l'lΙ ί,/:ι:ιιτcίvι.'Ι"lιι ·'tr,.. ,,:ε
ΡΙΟ):Τι 'ι"οίί τινιll.ο~ Τ.ολι.ο!ομαο:; (ιχι.δίοιιι. Οί ioxόφιις των τα

ρr.;,τιω 'ί'o;iω... 'ΙΙ'ρί,Π'ΙI "i' '7CCριip:ΙΟνΤ21 O"Τιtίις oix.tie:uι;; Δ.,μou'Ο
Τι Κ<ιινότητιι;; μω<Χ 0"1 δojo '1"0 π<lλiι μ1j'lις ά'll'ο τή λ-ijψlj ο;ων

'JΙΗllιων ί;ω':"τμc:r.ι,w. ~A ... ':ΟΙΡ"'ΙΙ άτ;lιlΙ.τη Τι ,ll,ρo,scoμi(l

:ι~τη ,~r.. iίl;:;"v.ί~Η:ΙΙ ~ τρόο!οι;; τηι;; δΙ2δι:ιι2Ο1'ίις-.

3. -OτlXν Τι δlα:~I:ιιαO'ΙI:I lΙ.ινείταιι άI-n τΟ 'T:ιrouPT1io Χωρο
'Ι"(ιξί2ς, Οί:ιιιιηιο:; 11.1:11 Π ιριδόλλοντσ;, Τι Q':;(ιτιll..η μιλίτη, 't~~
~:ιι::tlνΙίο;:n;.ιέ τίς "".,.ψ..ι'«lχlxi.ς ο:~I:ιιOl(l<ε; τ/ι;; r.:φ:ιry.ρ:iι;>ou 2.
:r::Τι1τιλί,CΤ(l1 Ο"':όν ot«ίο Δiμσ 11 Koι.,ότη~:ι τιά: rιωιι-Oι!!Gτφη..

A::oη~λλιτ:ιι ί:ιrίO'η; lI.:rl πίς IΙ.l:ιτά: τTrι Ι;ΡΟIjΎούμνη 7:αρ:ί

ΤΡ2!0 .II':011fl1ic; ιι<χί ~PYΙZΝI'IIooUiO. Ή rιωμοδότlj'lj τoU Δημl)
tI\I.OU 11 ΚσινστιΥ.Οιί ΣιιμδQιllλίOU μι τίς ά::ιrόψ(ι; των %ολιτω ...
ό'ΙΙ'.ω'Ο (lτ~ 7:ρO'l'!:τούμcν11 X2pIίypl:lIjI0 2, 1ιΟ,sώι; :ιια! οί ά:'II'όψιι~
των δ~oιrrων tεηj>C'Q'ιων 1Ι.2ί ΟΡΎ2'Ι'ιαμω., τράχι.ι νιί :ιι:c;ιίλ
,souν (1.'1"'0 'Τ.7:QιII.ιrrείo ΧωΡοτ((.ξίll;, Oi1UO"μoU :ιιο:ι Π ιριδάλλοιι
;0; μω2. Ο"ι δ;ιο τό τοΜ μJivc; ιmι ο;ή l#1j nj; ΙUλ_τ/;.
Α., τι.Ρ((.Q'11 ηpΠ~η Τι :ιrρ08ι.<lμίll Φιτή !ίν ίμ.'ΙΙ'Οδίζιτl:ιι Τι

:::ρόοδος 'I"~; διαδι-...nΙ:ι.ς.

4: :0 'Xc'!"txb;. φιncλλt; μ.C τ1) τνωμΟι!!όtφ-η o;oj Δ".μο'
tI1C.OI< 11 ΚΟΝΟΤΙΙΙOU Σ:"~QιllλΙOΙΙ 11.111 ':"ίς ιh:όφιι; των 1C.CΙtcr
~ί;_ 'll'α~. ,2 :ιιαl ~ ,τou. α~ρcιι.: ιιι:.~ lI7:1jι:&ιrlων 1ι.IJI; oρτι:rνι
O"μωV IIO'lI'rctaI 111:0 τ,.,., cιpμό!ιαι U'II"r.,ι.O'iQI 'toU 'rVJU,yι.i:ou

Χ ξ ' Ο' - 'π " ,ωροτ:ι ,Ι:ι;: ιll.ι::μ~ 1ι.IJIΙ. ι.ριf2~)mτΟ; το 'II'Oλiι μ.ωl:l .n
'll'ρoo9ωμ~:ι Μ; ~1J"'Ot;; O'tO ~λιo Χιι:φοταξίll;. Οϊ:ιιι.
O"',ι;o~ lΙ.:Ζ,ι Π,,!,:6~~ντo; _τoU .Ncμ.oίί. Th άρμ.όo!Jιo ~
λιο Χωροταξια:ς, Oί ..~ 11111 ΠcρlΜλλΟ'ιΤΟ; 'toU Nα;ι.,~

ιι.:o~ί .,ά ~~~τpιι ~τιώ ~ ~η;ιύ, ίlr.:ιitcpα ώι;; τρός
το tn Ο"\Ι'ΗΡΙΧ_ ολ.ς σι XI:I~II '1"'0 \'ΟμΟ ~τόν 'll'pιi~oBC,,,, ..
',ταιξ11; 'riiιo 'ΠΡΙO:X~; O"W οχί!ιο Τι 1ιΟί .,ιί ΤΡO'tιίνιι tρon
ttιlφ.ις. Ό '~; μs:oριιί (ι- όρπιμiνc; σΡCΤΤώσ.ιι.; .,.

~'ίτ+.-:ιι ':""ί; τνώ:..ι'l) ΤO~ I:IpμHlw Π c"ιφφ~ιnoij. 1j Κιν~ιιιcoj
Σφ!οll).ίο-.Ι Χt.)fσ~2ξi2ς, OiIlI:l"PoO~ 11.21 n~ιδiλ).~το; ':'ΟΙ:ί

No-,Io'j.
5. Ό ')"·~οηΎC;. ι:ιιτι~νt2ς ,l"j Jτοιχιiα tG5 'tnilXo!J, μ:ο·

ριϊ εϊτl νlί i'tIC"tVII τ~ τινιUι r.olco~O',,:lI.b :l"Xia'to I\ΤI 'Ij
ά:~ρ"ΙΨιι ΜC (lίτιo),OΎ"ι;ι.ΊVη ά:~ό~1j ττ.·ι 7:ι:;ότ(l~ toU Δf/tLOU
11 ~~ς Κοινότ'l)τ:ι-; ι.ίη νά νο':Οο'l:ο~r,ΗΙ τ.φ τρότcι::-η ις5

"ν 1ι''';'ΙI:21 o~ι ~Iί :-:;ο:ιι:ιλωιι ~:,ιJ::ιν.:iλor:ι μι.τ~; δaτ~

νι; jIj ~~ ΔΥ;,;ι.ό1/'J;' τό Δij;.ιο ;, τήΙΙ Κ:ι.νC.'ι'jΤ::Ι;' ίΣιδλ:»

fci; ~.rιl::εlες jl2 τ;" ί,sνιll..η OIIlCνo;.ιia η t;'" :Ι:?OC!'Τ(1l1"ί:r Wϋ

φ'1:ιιt<j Τι ~Oλι'l"l,':"llIoU 7:ι?ι!άλΙι;ν-:1),; Τ, τtlι; ΤCνι'ιl.ό':"ι.ρQιll~

άν:r::':".~,:ιIl.Wς,-:ό:ι:o~;.

6. T~ ΎινιUι ::(,λιι;~tμι:ιιO ηίδιο ίjll.ρiνι.τ(lι μί. mljlIJO'1! Wϋ
Ύ::o~;:τι:~ Χω;:οο;::ιξίι:ις, OiIl.I:rμooU :ιιαί Πι.ρι!:ίλλοιιο;ο; niι

7:9ιλ:rμ~ιίνει .τ;ι =ρΙ.::ι:') τ/; μι.),ίτ/; 1C.αi auνobι.Uc':"::ι1 ά:τiι

τcV; 1"'.lt~cll(,~; ;ιιί"τcς. Ή <iXΔf(lO'1! μl ~,ι.ί'Ψν/~ -των Χ"Ρ:"
tων δ"ιΙ10Q'ΙΙ~1Τ:ι.ι Ο'τη... 'E,"/tLcpilJ:r ':"11ς ΚlιftρνTιιrιω; :ιι.α:ι

ιh:o~ι.λιϊ τr" τράξ'l'j ά.,.ryνώ~ιO'η; 't1j; τιριοχη'Ο ώ; oiΙC.ι

1Ι"'ι"ι1Ι.')Ι;;.

7. ·Ολις r;i iιxr,ρcO"iι.; IC.αi λοι'll'οί φι:ριϊ; 'll'c~ άν.:ι~ί?c-r.::ιι

'Τ/V =~". 2 ::ι;ί:ι:cι, :ιι:ιτά tη !cιί;;ouc:r ίll.τόvτΡης ~ rnI:ι:.oU
=oΛC~tμ.I1C.O'j O'XE3tou ιιιιί μ...ρι Πιν '''lC;?t~ to-), νά: ιιψ

χρ:ίττOll'l Ύ'ι:ί t1Jv ί."ημόνι:l"1j τών ί.,εΡΎεlώ., τou;:ιιo:Ί των

:ιr~01'P::ι;ι.μιίτων 'tWt;; ...,ρcι;; τίς lI.ατι.ιι.S_ις τoU crxι!όou,

~ ι:ιVτo &i IJIΙΙjιΟΡljιώνι.'Ι"1:ι1 O't:rlJ,ιnι4: xα~i τήν 1ι.IJIτιίΡΤΙ
ιn; tO:l. Τ, :J1IVtOV1,PoO τΤ,ι; δρά<llί" τω" φο;>';;ω., 2:οίτών ixoU'l'
οί iίrηρε,ίις toU 'T'll'ouρrιίou XωρO':l:Iξίcι;, Oί:ιι.ιo-μ.ι:Q :ιι.1ι1

Πιριf::ίλ).Ο'ι'l"O;. Οί δι:ίιljloρoι ljIoικi; o;cWxw να: .s«OIIν ίοτό

4'τ; * 'r::WIO"ί2t;; xoiι :ιιιν.ί τη IJι.2δΙΙC.lJ':\'ί2 toιί τnl:ιιώ '1:1>

uo?ojoIlll05 "):I~ίoυ ':"cr ΤPOΎρψ':"ιi ΤΟ"); tLιt(ll:l 0"' '''1:1 μήνα:

ι:ί:ι:ό τ/ !τ:μοΟ'ίΙI.OJ11 'tix; ιh-όt:ι..;Jljt;; :ιιίν'Ι):Ι"η; τι;.. a::Ι~IIΙ.":Ι";1;

r.oύ 'ιι'ι:;ο6λiχcταιι ά'l'ό tήI! 'Σαρ&"ριιφο 1 toίί Iίp,sFou ιrVτw.

~Ap.sρo .. ,

Άναll"tολή οίll.οδcμι:ιι.ων ίΡjιιιtιων.

λΙt,,:j τ~ lΙ.ίιιφη τής ~1:JaI\ωl(lία:ς Ο"ύνtll';η; 'ri)ς μι.λC:πις

~OU TCVIIlO~ 'Σο),ι~σμι:ιιΟ'j It;('d!io..., Ο 'r'1:W?1'b; xωρoτaξίις-,

Oi:ιιι",,ιo~ :ΙΙ2ί ΠΙ;:l6:iλλΟ'ι~'Ο, μί; ±ιι"ό9:ΖΟ"11 'll'oU lJιμοct\ι.Uι'l"φ

IfΤ';" 'Eyrμl;ίδ:ι της Κ:ι6ε.ρνφc.ωι;;, ttr.r.j1(i -...ά ιnιιιrτι.i).ιι τ/
xopr,jΙP'I; Φ~ιιώrι oiY.~oμ.ήι; lΙ.αί τί; oi'lCO?ομ.ιUς ίρτaoιicς
Ο'ττ,ν τ'ι.;lο:ι:ί1 Τι ,ι τμr,μ2'1"ιi ττ,ι;; :ιι:ιί ν'; ιΠ7fορ~,j".tι τΊς :ι:.a

~:ι:-,ι.ήQ'ι:.ς των j~lOll.t1jIl"IIdv, :::iρl:l i,ro το όριι;δμ.ι.ιιο Ο''Ι"φ ί~ι«

i::bi'2Q'') δ?ιο ίμΙOOoiί. Ή lI.α:τlί Πι ,::,ρo'l'l'r'flΨ.c~ ι:ιaιiφlO ιίνα·
Ο'τολτ. :ΙΙ2ί i:trropι.~:I"'Ij iaxiH:1 ~ρι τψ lNt(l'l) toiί τ(νι:ιι.cιι

1;OJ..ιO!Oμ.ιllcU O'Xi~jO"J :ιι:ιί 1I"ιiHως οχι 1Ι"ιρι«'ότι.ρο ~ ~
(ξ~'I)\Io μετ« τ';"" ϊ:ιιδOιlT; rijς ο"χcτι:ιιη.; Φxό~. Ή τιο
1Ι"άνω 'll'90.9ωμ~(I μo'7Copci νlί '7CI:ΙΡ2Τ2.9εi x.cιτIί' τΟν I~lo τρό'll'o Ύιά:
ίν2 ά::ι:.όμ.η ίξ~νo, iφόιroν lJιcιχιΟ'-τω,sιί 0:1 οί ίΡΤ:Ι".ς ί:ιι

\C'ό1l'l)Cl"ης τοιί τινιUΙY 'ιι'ολιοδομιll.ο:l Ο"',(ιlJίοu 'ιι'ροόι!ε:Ι'"111 .πt"

IIo:ιvtcll.oi.

~Αρ.9ρο 5.

Σι.ινk.cιc.; τοΥ ycvIXιW 7:0λιoδ~I:ιιoU oχι.aίQιll.

1. M.&τlί τ~ 'τxpIQ''I) wU ϊινι:ι:.oiί τ;OMιιo!oμ.IIl.CΙΙ ιJXι.aίcι.ι 1
lIf8ι. δrjμTί''!] ,τ.η., 'ιι'ιρlοχί1 ί7:ε:ιιτi,cω', r.oίI :::i;ιλ::ιμ6:iνΟVΤ2Ι

" :Ζ=ίΠι i:l.pi:::t.~IJI :ιιατ« 'toUt;; όΡου; τής c.xw; T04~ι
1I.CU O'1I~io.ι !ό;ι.'\')CΙης, μόνο ίφόιιον lJi" ~τί\l.(.ιτllι 0" οχι.'Ι"ι:ιιες

tt~pc:ίO'CI' τou IJXElJiOiJ :ιύτoiί.

2. ΟΙ δφι)".ιι; ~ΡCιfίι.ς 11.11; οϊ OΡΎ:ιvιaμoί lΙ.αί ί'll'ι:ιι.ιρ~
r:cις 1I0lνij; ώ,ίλc.lα:ς (Τν:;ιι iι'II'οχριω:ιivες 'fj ':ΟrΟ'"1;ιιό<lo')ν τα:

Q'o;ι.TllO't,:ιιιZ :Ι:ΡΟΎράμματα IΙ.lιί τά :ιrροτρcr,ιμ(l'l"α:ιιο:1 ιJXΙ~Ι~
~ιίrπιξιjς .ων alll.WΩy ίn"Oι!!cιμιϊ.. η ':ι"~o:ιη; iιτηρωιω ... ΤΙ!Ι

τ/ν ίll.:ιVατσίηQ'\') τών IiνlJ"(1C.ών τ~; 'ΙΙ'.ρlοχΤί;, ιrτiμ.,ων:ι. μ.ί τις

IJXItIll.i.. τ~λitι.ις τou Ύι.νι1C.oU ΣOλιOι!!oμI1ι.OUιrxε~ίoιι.. .
3. ΈτιτρC.τι.ται ,j IiνI'll'T"4Q'τι:ιιή άτα),),oτρίω:rη φι~ν11τ~ν

μώll O'ΤTrι 1Ι:cρισχ-η 'I"fiί Ύcνι:ιεoU τoλιOι!!ι:ιμι1!.Oiί oxι.δίcιι τιιι '1"'00;
O'1I.C'II'W; το1.ι ι;ιναφίρovτcιι Ο'Πι Iίp,spo 22 τoιi Ν. 947/19!9
.τιρ! oill.l(ιτι1!ών 'ιι'ιριοχων" μι aνi1OΤI'] ί,(ιρμοτ.η :ιιαι των

λοιτω... δια:tiξcω., toU Iίp,sΡOΙΙ αιιίτou.

4. Ά-:::ό τή a"oIoLOCJiι.lIQ'1j nj.. α7:οφά"ωι; TOU τι:οδλι'Πι η
x:ιρ:Γrρα,oς ι τ~ ιίρ8ροιι 3 τoU νόμοιι ιiιτoY τιά t'ljl' :ιι.Ι~

0"'I'j τ~; δια~Ι:ΙΙ2Q'ί2ς ν/νταξ"ι;; τou jι.vIll.oιί 'II'OMOι!!oμ.IIl.OU ηι..

δίοι.ι 1ι.IJIί μίχρι τΤ,ν i'fll.fIfl11 τιϊι; 7:ράξcωι; .,αιριιοτ?;, w Δν:
μ.όιJιo ......i δΙ1C.lljωμll 'll'PO'l"' . ·ΙΙ" If'..... 'IIα,,~··:r 6ρ(tw';σΙ
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ατό &Ρ-8ρο 55 ,"!)ij Ν. 947/1972 "':I'~r\ οί)(.Ι:\"tιr.ώv '::"9'~'

χών" 'IroU ίφaρμόζΟ\Ιται άνάλ"γα !J'I"ήY 1Ι:tΡI'J[τωα"l IXU-ι-ιj. ΤΟ

δl)(.aίωμα προτίμηlη;ι; δεν ciO'MiTlXt ατο τμηj.LCΙ τη.; 'll:oλιo!cμι

.,;ηι; ίνοτηται; 'Ποιι .χι! ί"!')(.ι)(.ριμί,lΟ αχέ!!ο 'ιι:όλη .. ~ δp�O'1t&τGlΙ

μ4o-GI ι:rW: ορια o~:ι.ιιηι.OU 'Προ τoU 1923, μΑ 't1;" t'J[Iφ~Aaoξ1} -ι-η.;

'ιι:ΟΙΡαΎΡcXφο:ι" 'l"oiί eXp-9pOtl 13.
1'0 ο!:ΙΧ2:ω:12 T.~Gt;Iλ.",oηo; ίχιι r.ι;φ&λληλ:ι με 1:0 Δτμόι1ιο

J.O'ί ό οl)(.ιίοι; Δiιμ.oι; Τι Κο:νοtηn:, 'πΟΙΙ μ::-ο;Ο':ίν 'Id! ':1, -oά'l'.Gij·,

'Α.2ί 11& λΟ'ρρι:rη,ό !φοτιχηι; η χοινοτοιήι; ί':l'ιχsίΡΤι7η ...
ΤΟ ΠP01}"(o:iμι.νo iM'i'to tφ%Ρμ6';t-::r: Υ.2: ,ί; ολl; ","ί .. '::"1;:

'Πτώσ"ιιι; 'Ποίι προ6λί'Πι.τGιΙ &σ-χψι: !Ι1.(ηώ:.ι.2ΤΟΙ; :=ΡnίμΨ1jΙ;

&r.oό τΙ> νόμο :r:ίtον Τι τΙ .. !1<ιtΦξttι; στί .. οχοί!.; aiιtOO; 'ιι:2Ρ2'

:ιι:φτ:ιι.

Μι )(.01,,1; :ί:::ό?;r,.,~ τω'ι Τ-ΠΟ'JΡΎών Oi'll.ovoμt'l-ώ'1 x:rl Χω

poτaξ~. Oί ...!,μ~; χα: Π>t;ιδΘλλοιιτοι;, +I..πo?~ί VQ; όΡΙσ'τιί
01'1 11':"(':'&1 τΟ .3:Χ3/Ψ;J.Χ T.'?o~ίμφηι; x:l1 ι:ιί Π~Ύιyώτιρo ~

ίp.pιιr'η; τ/ι; ':':'r~εωι; ίφ:ιΡ""'Ο"(ή; ιρά.οο.

"ApoSpo 6.
Π oλι~oμι:ιιή μιλΙτη.

1. Ή χίV1jΙ:Ι1j τη<; !ccι!cxαιIIiJ<; ν/VΤiJξ1j<; τη<; πoλι~oμι

x~<; μιλΙτη.; -rivtΤ:lI ο,πο ffιy οίΜίο Δημο η ΚΟΙΥότ,!τα η ο,πό

ΤCII'; ίy!ιcιφιPδμ.ιyoιι<; Δ.,μοιι.; η Ji:οlvόΤ1jτt; ~"I:'O xo:v~u. Ή

!ΙCΙ!Ι1I.cιαία μποριί ίπία,!,; vQ; :ΙΙΙΥη.9ιί 1I.cι1 ά~ 1'0 'r-r.ΟΙΙΡΎιίο

ΧωροταξΙ»;, Oίx!o;\"...oij ΧOlΙ Πιε.pI6CΊΛΛoντo.; νοι1'α ~ σχιτι

1Ι.Τ, ίΥη\Lίρωαη τoi:ί Δ+,μOtι η τη<; ΚΟΙΥότ/1';1'Ο.

2. Ή μιλ':τ'!) ίycιpμoyίζιται μ.i τί'Ο xι:ιτιtι'8~yι:ιιι<; τoiί ΎΙ

ΥΙΧοίί ΠOMO!Oμιxoi:ί ι:ι-χι!ίοιι χα! ιξt:311tε~ιι 1':'0 :tpoΤ&:JtI<; 1I.li
τα ι:rχετl1l.o, -r.ΡΟΎΡ&μμ:lτ& τοιι.

3. Ή 'Πολιο!ομΙ1l.ή μιλίτ'!) Cx-r.O'jciΤ2I Ηι:ιιι ό?:ζΟ~1'ΙGΎ?:Ι~

φαo~ 1Ι.:ιί ~τpl1l.0iί n;:rιrr'ό':ιιιfΙΧW χ;Ζί :ΙΙ1'r,μΙ:ΙΤιιΥ.ριrφtx,:ιU

!::ΙΎρ&μμOlτο<;,

4. Ή τ.oλιo!OμIX~ μιλίτη npcixtI: α) τηΥ όριι:ιτl:ιιοποίη

ι:ιη τώΥ όρίωΥ- τ~ 'ΙΙρό<; τo~ ζιωl'ώy τw -rtVI1l.lOU π~

Mo~oμcxoij ι:ι-χι!ίοιι, β) ΤΙ<; χρήαιι.; Ύη'Ο xcιί τo~<; qtτt1l.oU<;

πιριοριι:ιμοu<;, IίΠiJΎΟΡΙUΙ:ΙΙΙ'Ο η rn:ΟΧΡιώι:ιιι<;, Ύ) τα !ιηp&μ~
μOlτι:.' !ι:ιιτΙίωΥ i'ιτ.o!oμη<;, !) τo~<; ΤΡc6λιπόμιvοιι<; ΧΟΙΥόχρη

ατOtι<; χα1 1tοlvωφιλιί'Ο χώρcιι<;, 6&ι:ιιl 1'ωΥ ι:ιχιτι'Α.ώΥ γΙΥιJl.b)Υ

iχτιμή:Jιωv livαΎχωv απω'Ο aliτi<; ΤΡΟΧuπ1'ΟUV άπΟ το ΎΙΥΙΧΟ

'ΙΙ'Ολ«.θφlll1l.Q ι:ιχό3ιο, c) t..u<; oίx~,ιιfpψ.ω.; χώροιι<;, Ι:Ι'l') τά
ι:ructtήμCΙ1'CΙ, τοίι<; οροιιι; xaί 'IrtpcopIaILGu<; δόμηι:ιη<;. ζ) τιιχόΥ

opou<; τοΙι lίφοροίίΥ το, δομι'lt.ο, i'ιλι'lt.&, τΌv τρότο 1tι:ιτcιι:ιχιιιη<;

χι:ιί τ1rι iJίι:ι8ητιχ~ ίμφ&Υιαη τωΥ 'ιt.τιρίωv, ΤΟΥ τpό'll'o δΙl:Iμόp

φωατ,<;, xpr,cJ1jΙO: 1Ι.Ι:Ι; ι:ιv.διι:ιη'Ο 1'ωΥ Iix&λu,;τω" χώρωΥ μί τοΙι<;

1.ΟΙΥ όχρηα'l'οιι<; χώρΟ'.ι<; τη'Ο ,;όλ'!)'Ο, η) ΤΤ,'Ι 1I.21'::i 'X?C,i'I'Ύ1:J'!)

ί:ΙΙΤCΙ:Jη )'ij<; πotι ΠΡ01l.Uπτιι ο,πό '1'1<; ci:Jfop~<; 1Ι.iJ1'ά ΤΟ tipoSpo
8 τοu ΥόμΟU ι:ιUτoίί, i'ιπολΟΎιι:ιμίΥ1j μί 1'1<; ί,,!ιίξιι<; τoiί 1Ι.1'η

μ:l1'ΟΎ?~IΧοiί !Ι7'fριJμμ2ΤΟ<; 1Ι.<:Ι: τYj.o π?ότ"",'!) Χ:ΙΤ<:ΙΥΟμ1)<;

ηί'Ο αί 1Ι.ΟΙΥδχρφτ:ι 1Ι.:Ι; 1Ι.ΟΙΥωφελf" 03) 1'2 τ,,/!Jv oi1l.O'l'0μl1l.ά
:ιιι:ιί όργι:ι"ωτιχά μί'l'ρα ΤoU 'Πρίπιι '12 λ'!)φο3οiί" :ιιαι Ίά iΡΎ<:Ι
τού πρίτιι y::i t:ιιτιλιι:ιο3οίίv, 1'0 :ιιδι:rτo<; :ιι<:ιί τ~ χρηματοδότη

tI'1} τω" iΡΎωΥ (ιίΟ'φορΙ<;, 'Πόροι, δι;ΙΥιια: :ιιλτ.) :ιια:ο3ω<; :ιια:; τ1rι
'l:poτιpcιιότηΤ;1 i':ιιτΙλεαι1<; wu'Ο, ι) τφ ίΙΡJΡΧ1jΙ:Ι1j ιφcιρμOΎή<;
1Ι.0ιτα: φ&Ο'ει'Ο. ι:ι) ,I,oU,; φορείι; 1I.cιί 'Ι'ο\ι<; ,I,pQ,ll:OU<; 'l:cιpίμ6α:

Ι:Ι1jΙ;, ιβ)ι τιιχο" ιίδιχα: μίτρα τ.ρΟ'Ο άYτιμιτώτ~α;') ίδ~αlτιpω.y
πολιοδσμl:ι.ωΥ η 1Ι.ΟΙΥωVΙJ,ωΥ 'ιt'Ρ06λη\LιχτωΥ, ΙΎ) :ιια:ο3ι (kλλη ριι

ο3μΙ3η ιπι~α:λλόμι"'!) ο,πο 'ΙΙ:<ιλιοδ:ιμ.ι:ιιΟΟ'Ο λόγο:ι<;,
5. 'Η 'l:'Oλιo!oμιx~ μιλίτ'!) α:;;oτιλcί'l'cιι o,~ α:) '1'0 πολιο

~~μxό ι:ι-χ,~ιo 'II:~~ Ι:ΙΙΙΥτι2ι:JΙ:ΙΙΤiJΙ μί 6ό1'!) τά ~Ι7(~;t'l':Ι ,::?tι

ΠΡο6λm"τα:ι nT," Jt~r-rrP:t<fO 3: το:ί <ip..9poιι l:Iiιτoίί, β) ΤΟ'>'
'ιt'ολιο!ομι:ιι.Q Χ:ΙΥΟ"ΙΟ'μό, Ύ) ί:ιιο3ιι:ιη τ.οΙι -ια: 1CIoΡΙΥΡ~ΙΙ 'ω'ί :ιοί
τιολΟΎ·ιί 1'ί'Ο. "':rΟΤΙΙVόμι"ι<; πο τή μιΜπη ρcι.s....ίι:ιιι~.

6. Ό O'tιYτι"λtι:ιτ-iι'O δόμη1'1)<; τΟΟ όΡίζιτaι Ύιά τί.; 'lt'tPIOΧi~
ί-r.ι1t1'Θ:Jιω" τo~ YόILo:r iJiITW δί μ~ί '1,% ιίΥΙ:ΙΙ μΙΎ~:w.τιrG'ii
τO'j 0.8, Γι,): τα: Τμτ"μ.::ΙΤ::l πού 'ιι:ΡοοΡίζοο.ιτι:ιι Υια: σ'ΤΙΥΦ3'τι--.ά

πρoypi.ιμμ<:ιτα η τpoγp<ίμμ:ΙTCΙ Xj)ΙΥη.; ώφίλιι:l~ Τι -r.P~:Jyi?ov.
'I':ι~ Ύιά μot'l':ΙfΟΡα: <WYΤtMO'rii !φ.ηaη.; μποριί "α: 1Ι.0ι&;Ρί1;ετ::lι
:ι.:ιΙ acuτtpo<; :ιιίξφί~o<; lWΙ'τιλιι:ιτη,. Γ-OU μ~ιί '12 ι!,,::ι!

:ΙΙiJ; μιycι'λ~τεpo<; τοίί 0,8 ~ Oμω~ μιιΥ2λιίτιρο,; τ,,~ 2,40.
ΟΙ i!to1tTi;τt.; τω" hι..,.,;των 'l:oU 6ρίιn.oo.ιΤ;1Ι ι:ιτα 'ιι:ιό τ%vω
τμ,ι,μOlτ:ι μ'Χογιί "α: χyη1ψ.oπoι~ τfι ~ΙΦfOΡά τώv !Uo αoιιv
'Ι'ι4ι,τω" μόΥΟ ιr,. ίNι~ί για: τό .hI"ηTb τοιι.; ~ μ.ιΤΦiopα
O\WTI\.MO. i1 !ψ.'φ''η; η Άv ί1l.~ω" O'ttι &ιμόι:ιιο, 't'ώ.; ο.
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Τ.Α. ΤΙ 1'O~'O ιξr.-nιο~οnμίΥΟΙΙ<; m τ? Δτ,μ.όιnο Ι:ΙΡμb!ιω.;

φοριί'Ο μίρο<; τη.; i;::ιπλio.. ώφίλΙΙ2<; πotι r.?Oni"H:I~ ::1::0 'I'-iι

~j]'?:rQ: :Ι~'I'Τ, 'Ι'ω" .;~? τβ1'ιλtJ1'ωΥ ~όμ'φη.; :ιι:ιτά 'I'::i ιί(lιιιδ-

ΗΡ:Ι ορι';όjJ.Ι"2 i~ 'I'~ π:ι;:ιχ&τω Π, Διr:.... :ι.
:\Ιί: Π. Δ/"!!Ι.] ;;o~ .ι.1t~'~ιτ::ιι ;ιl πγό1':ι.l1l τω" 'T'o;:o:.rγωy

Ο: ...ο·,Ο'..... ι:ιιώ·,. Δι ... :ΙΙG'1~~τ,.; Χ;1ί Xιιφo'l':aξ1:ι.;. O:xl7[J.O; 1Ι.α:ί

Π ε;ιΗί.λ:,,'Ι'ο,; 1t:Ι'!ιvr'~Ο"'Ι':Ι\ οι QρoO: μi 'I'~'O όΠ'ο:οιι<; 032 μτσ.

9~ί -'2 ϊ.rl'p!jJ.οπο\ιί'l':ι: Τ, π~ό r.,r,fJ> !ια:~~ρά 'ι'ω" Ηο σ':'Υ1'ιλι·

Ηώ", ~α: 'l'i,,; 1ϊ.t'l':'I.~'; ~Ι:l3ΙΧ;1:J'::Ι<;, τά τω,ι μ$'Ι':ΙΎr~ό

:Ηνω', π?i~ιω", τά τώ'Ι :i:....οl~ωv 1:ΙjLfολ::Ι\ΟΤj)~Υω'" :Ιr.ο'Υ,
1tοι;;:ιλ&1tωv iJ άλλω', 1:ι;.ιΠFiJττbv1'ωΥ 'ΠροαώπωΥ 1Ι.:ιί J,&o3t It'lι

τι'lt.ή λεπτομίριια:. Στ-iJ δΙOl~Ι1l.0I0'1a 2Ι:Ι1'~ μπι;ριί "ά τρ06λί:'ΟΥ

'Ι'αι ωί b τρ~ ω'l'::ιIp'fίΟ'ιω<; Ι:ΙΊ,Ι τι:ιtώ" <τ.oμi;:n.ωΥ ~tι
το:j .l1jjJ.O:J(/;U. τωΥ Ο.Τ.Λ. Τι τωΥ 'It':ιρ:Jl::'~ΙΙ') φoρiι.w :ιι:d τω"

i,,:,:ι;;.;;;6;.ιι',ω') ί3Ι01.'I'Tι~ω" -rti τό" ;::ΡO~lort1μ1ι αί :ιι<»-9-t lJV'(

1Ι.Ι1l.ρlμΙγ'!) πιρίττωΟ'1} τω" μΙΤ2~~~:ιζξμ.ytι,y Ηό ΔΥ,;ιό:JΙΟ 1)
"\'oU<; Qλλοu<; φοριί'Ο ::o:JoO'τwy ι:ιuι:~ιο:ιιηj:JίΖ<; ;.ιι'l'i τω" ';:"1'1
σ'τοιχωΥ τμψιnωy !1::ιιριμΙ"η<; ί~:o .._τη1ί:ι;, δ 'rj)b::o; Υ.:ΙΤ::Ι·

ι:ιxιιιiι~ τω" ίΡΥωΥ :ιιι:ιί :ιι&..9ι aχιτι:ιι-iι λιπτομίρειOl, Τι ΤΙΙΧΟΥ

0'1: χρ~μα ί:ιιπλ~ρωι:ιη ;;ιϊ~ ~πoχpιώι:ιιω.; τω" ίδ:Ο:ΙΙ1'η1'ωΥ 1Ι.0ιί

ολι<; οΙ άλλι.; It'lCΤI1l.1:~ ίnroχρεώ1ΙI<;. ο; τιο -r.rIb) ,ιιμ6&

ι:ιιι'; ά:ιιαλλ&,αο"τOlι άπο :ιι&ο3ι φόρο, τίλ~ Χ<:ΙP1'oa~μoιι η

&λλο τίλo~ Τι ιίι:ιφορα: η Y.p&τηaη i'ιτ~p τοίί Δwoaίοιι η

ό'll:οιο:ιδ~ποτι ΤPI~O'J.

7. ί\f~ o,πό.t::ια'!) τοίί γπoΙΙ?Ύoiί Χωροταξία<;, OI1l.ιι:ιμoi:ί 1ta!
Π cριδ:ίλλΟΥΤΟ<; :ιι:ιο3ορίt.ο,,1'Ι:ΙΙ οί tΗI:ιιί.; 'Π?~ιayp:ιφl:<; ixr.t
"T,'O'Tι'ii τω" ΤΟΤΟΥρα:φl:ιιώ" ΧΤη.t::lτολΟΥΙ1tωΥ δΙ:ΙΎΡ:ι;.ιμ&'Ι'ωΥ, o3!
μ2τι'Α.ώΥ χ;1ρτώΥ .,.,ιλλΟΎη<; τωΥ λοιπω" ο,π:ι?:ι:ίτ'!τωΥ l1Χιτι

χωΥ ι:ιτοιχείω" 'It.:ιο3ώ<; i-:tl,η.; x::li τii.; -r.ολιοδομΙ1Ι.η.; μιλiτη<;.

Άρο3ρο 7,
φι::-rιιpιατ, 1'η<; πολιο!ομΙ1l.η<; μιλίτ/<;.

1. Ή 'Xoλιo'cμι:ιι~ ;.ιιλiτη i-rιιpi"~Τ2t μί ΠPOΙ~;'Y.~ Δ:ΙΧ·
1':lW:! τotι iJ,!:δι'l':ι1 μι 'ιι:ρ6;;;1,Τ; ,l,G:j 't':r~:ι;,:,tiί ΧΙ,)r,,;;;1ξ1χ<;,

ΟίΥ.ιι:ιμοii 1t::li Π ι?ι6:ίλλo,,'I'~<; U:J;;IFΤ ιh:~ 1'-ιω;.ιO~?~Tι1'1) 1'/;~

Noμ:ΙPΧΙ:Ι1l.Oi:ί ΣΙΙjJ.~Ο'Jλίο:. Χωροτ:ι:ξί::lι;, Oί--'IT,ι.G~ χ:ι\ nirt.
6&λλο"το<; '1.21 τo~ oiY.ti~u Δτ;;.ιoΤIY.oiί η ΚΟ:"ΟΤΙ1l.0'::; Σ:ι;ι.~/;'JλΙο'J

Xat4: τ~ δ:α:δ:ιια:,Ι:ι 1'O~ ~po3ro'J 3 'I'oiί :"'l.Δ. τη<; 17/7/1923
«;;~ρί :Γ'l.ι3:ω'l :;;όί.!ωΥ Υ.λ:: ... , ΤΟ Σ'.;μ.!{,~λ~o Χω;ΟΤ2ξί;1<;, Οί

\'.~:I':.ι.ι;.iί 7.:1\ Π ι?:S~λλ/;·J'Ι'ι:.,; 1'O-j NOjJ.oiί Ύνωμ030τιί ά'Υτί τoiί

Σ:ιμ6otιλΙo:ι Δημο,(ωΥ -ΕΡΎω'l πO~ ;::p~~λΙ::,ι 1'~ ~r{jro 3 'ςo~

Ν.Δ. τ.η,; 17,7.19"23, ίι Τ:;;0:ιn6; Χω?/;τ:ιξί:ι.;, ()ί1.Ιη.ιo~

1I.cιί Πιpι6o.)'λo"τo~ IL:ropci ομω'Ο ",:i- ~1j'\";':Jt: 1Ι.:ιί τ-iι Ύ"ώ;ι.η

τι;.iί Π Ι;Ι:?\;4I::t'1W':i 1; Ι\nτrt')σl;.j ».ι;rι60:Ι),(W Χωοροτχξί::ι<;,

Ο:7_ΙΙ:Ι;.ι.ι;.':' 1'.:Ι: Π ~;ιΗΙJ,ι:.·/ΤG;. Το Π, ΔI"t'ιI2 ::~ιλ:ψ.6""ιι

;;j. 1~":ϊ.!ϊ2 :ι' 1t2; ~' 'ι'Τ,'Ο :;;2j):ΙΎiι-3Υ0'J 5 1'0'::; ~ο3ι»... δ :ιUΤoU

τo~ vόμG:Ι,

'ε"'1'ςi;n~'O, :rotι 'Ι':.ιχw :iv::lΤj)ί.';t'C.uv ~::Ι1Ι1l.ά ι:ιιμεϊ~ 'ι'«ί Ύινι
1Ι.οίί πολιcδομΙ1l.0U ηι~ίo:ι ΧΧ; Υί·,ο·,1':l1 .;:::v.Ι:ΙΙ,l,Ι<;, <τ.ιΥΙ,:,:ΙΧ

-rOYΤ::l! τ1rι άΥiJμόρφω,η χ:ιί -ιίχ i'f'1l.ΡιΟ'η τoiί -rt"Ixr.-j 'lt'OltO~

δομ.ι:ιιο'::; ι:rχc':ou y'CΙ,l,2 τ/ δι:ι!α::ιαί2 το.::; «ro3p,'J 3 τοίί ~:ι.

ρόyτo~ ,,6μotι.

2. 'Η ίτJ,ΡΙΙ:Ι'!) ~ή'O ::oλιo~o;ι.ι:ιιη<; μιλΙτη<; ,χιι τί'Ο atJ"i
πιιιι; ίΎ:ΙΙΡΙ31j<; O"',(taiOtι πόλη<; 1Ι.::Ι1'α: τί<; ~1::I1'&Ι;ι'ι<; τoiί Ν.Δ.
τ~'O 17.7/J6.8.1923. rl::i ;;Τ,Υ ci:l'foj)tJ :Ji "(1i 1t2: ΤΤ,'Ι ~;1~0
ρα ~I: XP~;ι.:I iφ::ΙΡιι-όt.ο·/τα:ι ΟΙ διaτ&ξιι~ τώΥ α;ρο3ρωΥ 8 1Ι.0ιΙ

9 ,l,o:j Υό:.ιο:ι :ιύτο'j. Γιά '1';'0 ::ιρι::τώ,ιι<; ~ω"ωy ά:JΤΙ:ι.ο'::; 2ν::lδα

ι:ιμο:; J,<:ιί Ι"εΡΎΟ:; πoλιo~oμl:ι<; ιφαρμόζΟΥΤΙ:ΙΙ ';πl,η<; ά'Υτίι:ιτοι
χα 1Ι.:ιΙ οί !ιατ&ξιl<; 1'ο:ϊ .χρ{jρο:ι 10 '1'6 '.6;.ιο:. :Ι:~70ii.

3. Ή 'Πoλιo!O',ι.ι:ιι~ μιλίτη ΙI'Υ;1: ~'J,,::ι;;6, :Ji ι!!I:ι.ί'Ο ΤΙίιΙ

Π1'ώπι'Ο ιια:; μk ι:ι.s:ί-,Tι 'ro:j οί:ιιιίο:ι Δφο:.ι.η ΚΟΙ"?τ/Τ:Ι'Ο. "ά
iιτ06~λλ!Τ,2Ι Τ:Ι:'Τ;ΧΡΟΥ:Ι: :....i 1'~ μιλίτ1j' τo:j γ!"Ι1l.0::; πoλιo~o
μ/ΧΟ') 3χε~ιoιι.

4. Ή πολι/;~'J;.ιι1l.-iι ;ι.ιλί;;1j Ι!ΥOlι δu'ι::ι1'ο "ά .z.I:ιφίp~τ:ι1

:JΤo Ο'ύΥολο τω·ι πιριοχώΥ το;) -rtYI1l.oίί 'Πολιο'ομΙΜύ ι:ιχι~ίoιι η
1I.0I'i 0'(, τμΤμ;1 ,I,Otι, τό irr.oio -r.pi'lt'II 'It'~'ι'l'ω; y;i :rnO'l'IXci πο

λι030;.ι.ι:ιι-η i~όΤ1j'l'] η ζώΥη ιίλλω" ΧP~αlωy, Σί ί.ξ2ιρετιΜ,;

πιριπ'l'ώ:Jει'Ο, O'l'<:IY τ.ρ06λίΤΟΥΤΙ:ΙΙ ΙΙ'lrιΙΙΙoλιxί~ χ<J..9tιO'tιρι7trμ~
Υια: 1'Τι αV~'t'::ιξη ':'Ού :ιιτrι,ωT'O"(P:ΙΙ;>~ ~::ΙY;~jJι:t;:.o~ όλ.b.
1I.l1j?1j'; τή~ πoλιoδoμι:ιι.η~ ίΥότητα<; :ιια:τά τήν 'lt.pίιJ'fI τiι<;

χ:ιτα 'Σιρίπτωσ''!) ';:ρμ,)δι:ι<; o,pχη~. ~!":ιl ~:ΙVΟ'ΤΟ v::i Ύ;~~Ι Τι
ίΎ1lPΙΙ:Ι'!) ~; πολιοδομ.ι:ιιη<; μελί τη.; αι τv.r,μι:ι ~λιο~ο ....Ι1tη~
ΙΥότ/τα:<;. ΣΤ1)Υ ΠΙΡΙ:ΙΙΤωΟ'η ι:ιUτη ίπι6&λλιτ~1 .ιι ΑVyτ::ι~η το-
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λιο!φιχη'ί ~ρoμιλcηίΙ; ,ί ο)"ιΠ).,,:,:η τΤ, aU;X$Xflj1i~T, ~~).(o·

!ομ.ι"ή ίνότ/τι2. Ή 1I:OΛCO!oμΙ"1; :ι:ρομιλίτη Iyxpi"Itat μί ,j,ι-δ·
φιml τ~ 'Y~UΡ)'Oίί Χωροταξία;. Οίχωμ.οίί χa:ί Πφ6άλλοΥ'

ΤΟΙ;Ιτα η,ιrΙ:ΙJ:f:J ::ολ~οο:t9-tχijι; ί-;ότητ::ιι;. r.ou m -:ό ίινιxίJ
;:oλ$~.:ιμι:ιι~ :zi?~~ τ;;;~~λi::q,ot:;ι: ίιά: "nΊ'=τ:χ;i '::~",2ΙΙ
;ι:<τα: ~'.I,Lb1:(o;·I· i~,::i.ω·,. ;L:::O;:.i :::ιi-,τ:ι 'Ι2 1+11: ί111ρι,η ττ,ι;

::Gλ~ο~ο;.ι.::ιιi:. ::~ίoi~.,,; χω;::,Τ2 1::1: τ:ί ψ.ήμτ:~ ::ιiίτι:ί: X~
ρί.; "2 ~:::::ΙI:Ι!Τ2: nr...i 1:l;:ί::t<.»'η :ι:Ιτ~ :::;:ι;;ι.ιλιτ'l) γιιι τr:ι

iί::'όλOΙτ/ ::~i..!o~~trr:X;'I i·/δττ;τ::ι.

5. Μι r:i Π. ΔIrμ<ltO ~u iτxpi"Itac ή 1Ι:ολιο!οj.tl1l.η μι.

λίΤ1j j1ι;σρ~ί -'2 1U'!ι-ορί~ονt:ι1 aunφ::ιτ::ι ~όμη,η'ί, ό:pτιδTιlΤΙ"
οί'1.Ο1Ι:Ηων 1.2; λοι::οί οροι ωί npcop~oi δόΙΙ,l1,1Ι;, χ2τά 1\'11

ρί1\ΧλΙ'l1 τω" 'ϊ.~ΤιY.ών !Ι:fτι:ίξιω'l foiί Γ.Υιχο5 Oίx.o!oμ:x.oίi

Κr.ιονι:rμiί.

"Αρ8ρο 8.

E1'fo~J Ο'ι. yίj.

Ι. ΟΙ ίδIoxτoφίι~ ~ίI 6pIιn.OVΤ~Ι Ο'ί tώνc~ 'Πιn.~o&;ι:ι;;ι.ί.

νι; »%; οί ~ϊιι;; ί...:~~ι ". 'll:Ciλι~'-'ιΙ;Hx.O axi~tc i; '1fiιo
muo; i~τcw.fac ΠΙ -rnλcι7t...cμ~ ψ~ ;ι.ι ΤΙ; ~t~~:l~tt;

'10:' νόμω :2Iltr.'ί, iπ.o.XIPιoUνωι 'I,i ~-:άσχrτ)'1 O'':'~ ~φ:(;o"!"
Υί:ι τω... x.olνbxp~... χιΔ,:-ων ::-,!iI ,!:.;o!.Aiςwwrt b:ι t1j"

'::"c.;'tGoΚι,ι.r-t.f, μ$λίττ,. n:i ':ό r.Ο1ν;Q'τό ':'1); a:ιμ:ttτoιT;;. ';Τ,

~:r.11..2,i:ι '::"Fo,atOPIO'j.ιO;' χ:ιί '\iv ";i;:ότ;ο 6t~:ιiω'ljΙ; i"ιημόtOll

f:Jt οί ~!:ιτiξc\ι; των Φr8ρω'l 32-39 τoiί Ν. Δ!τοι; Τ/Ι; 17.7.
1923 (IR;:i σ".('t>δΙω'l 'ιι'όλιω'l )/,),,'11:">, τW άΥ·9ρω 6 το;. Ν.

5269/1931 χaί H~" ωΙ:f(λι:ιιπιru";ν/ ~ διaWΤ-.1:Jn.ι'l, ο..:-ω.

Τ;:o:':O::~HTβ~ χιι; lax:icv'l O'Tμt.pa.

2. Στ;; iattiO ~"O!O;ι."Jίlί".ι; ζω,,!;, άν I~ιoxτ~,.ί:ι ίμΙ:ι.

~oiί 500 t.;ι.. 'Ιι:ι1 '11:&'110) 6::ΙpUΥιτ::r: λότω τη; ί",::ι?;.ι~·:Τ:; τι:)"

χ:ιτά ΤΤ,Υ ιι-ροιrrο!Υ,LC'ιI'j f:apιrrpaio bιατάξtων μι ,ίaφορ.χ 0'(

ΥΤ, ΎΙ'; :ιiιt'lv.οζ1J\1ίωο7η ~ λότω mΙοΡίωσ'ης; ιioιroζφίωστr; τ;:ί

tων, ,,ι.ί φ:ιδίι" λf"(6τc.ι>6 ά:tό το i.μ~ το1ι ~~':,:

ιί::~ τήν ίφ::ΙΡ;.ιΟ'fη των το,οηων 1;Ou ,,::ι~oρίζoyτ::ιl ,τήν

1Ι:αρ. 4 το::; ιχρ.:ιροιι ι:-.:ιτο::i, u,;οχριο::iτ::ιι va τίο,ιρτι ί:ι::λιον

ΙΊC:Τ::Ι'l1 μιχρι νιί ,ιι;ι.1I:ληpωaιί το ΠOffιO'Πι aiιtό ~-ης ,;::ιρ. 4.
Ή 'Πρά']'ριι,οι; ιιU"ι ί,ιιρμ.όζe-tΟ:Ι ΥΙιί ρ.ιι; ~ίι; ΠIι"yo~oμl1;.ιί

.... 10 ζώvcι; οτ;ι; ό,;oϊc.ι; a.rt~ι:iwmι:tl ,,11Ι οί Άv::ι,~ι;

,τΟ iXp~(fJ to τoU Ν. 12211t98t ~e.ρloxiι;.

3. Οί ί~ΙO"Τl1αίιι; πoU ivtIίn'ovtIIt οΠι .ολCOδομ.ι1tO η:ίδιο

;, O'-nι; !rι:oiιιι; ί-,;ι"τιNιιtιιι τa π~ <r;(Uιo 4,~

\'<Ι μ.ί τlι; διΦ'l'αίξιιι; 'ιο:ί ...φ.ω αύ'τ'CU χαί 6pi.oιw.oW:t Ο'ί

~ωyιι; ιIρIItoδoμ1"J1ΊVcι; ~ ~δμη'tιι;, ίιToxPCOUVt:r1 'a αuμ.μιταί

,χοιμ μί ιί''ί'ορά 'τήι; ατή !l1μlοuΡ'fΙΙΙ των ,n.aριιίτητωv 1«Ιι
ιόΧΡ11'των .,.ώρων χιιί 'τΙΥΙ,,1ί Ο'την ί"::ιvoτoίη,,, 1«Ιινωφιλων

ΧΡτ'1ιων "αι 11«1'1:ων x:rtcI τlι; ίπόομΥΙΙ; διιιταίξιιι;.

,. Ή ιίαφορά αί 'τή χιιτιί τφ OΠPOIί'J'OUμιV'll ~α:ρlίι'ρ:rfΟ

~ίτ::ιι άιiι:o ~ UrI,ιM'\4IiO χΜι fδιcnσt"φίιιι; ~Iν
m τΤ,ν ι;QλΙO~σμ'I)IJή τηι;, τό 01tOiO ίι-ι:ολογίζιτ::ιι )(.(Ι:τΟ: τ1ιv
~ ....~λoIι~o τρστ;ο:

'::ι. Γιιί φήω: ~1(D.τφί::ιι; μιί~ 250 τ.μ. T.rAWf'O 10%.
6. Γιά τ'.ι.ίjjL::I ί!ιοχτ."αίο:ι; :ι.Νω ά1tό 250 τ.μ.. ;ι.ίχρl 500 τ.μ.

πο,ο,τό 20%.
1'. Για t;.ι;Τ.ι::ι ί~ιoxτφί,ι; 1Ι:ι.Νω ά-πο 500 τ.μ. μίχρι 1000

τ .1.1.. ΠΟ'01ΤΟ 30% .
!. Γ:ά: φ;μ., ί!Ι7A'tφί::ιι; :ι-ι.Νω 2ιπό 1000 τ.μ. μiχγι 2000

Τ.μ. r.oαΟΗΟ 40%.
ι. Μί ,,:Τ," t::c~~l'~1J η); npl'1Π'ώoιωι; ("j ...ιά "";"'α., ' , ""000 'Ι .......

Ι ιο ....ηρι':; :::::c'JIoj %;;-:;,;. τ.μ. 1I:~OO'Πι 50%.
οτ. Γι~ χ:Ιτοτιλιίι; ϊa:o:ιιτφίιι; μvr::ιλtίτι~ι; των to.OOO

τ.;ι.. ::o~ %V1;X'7oII i ,νχι ί~IGχ,τ/'τ'" "'ιΟ: rό τ" ,ιι τΟ: 1tet.ω•. 10000 ' ." Ι ....
~ • . τ.;ι.; ,;;~'r-t':i 60%. Τ' ;wIojtf.ρIo) iφ:rj>'μζΟVΤQ;1 "ιιί
οι. lδ;οχ,:φιι:; _ι ξ, ,,~Ί,,;iΤΟ'J χ::ιτα το 1OOo1GΠό <ΤJVιδιο,,'t"φ'ί:rι;

1tO:.l ~τ:ατoιxιl ,.ι iΧΤ::Ι,τ; Υήι; μ.ι'fιιλ~τ~'Ι} ιi::iι 10.000 Τ.μ.

5,; Ώ,Ι; i~6:rH ί,~ΙOXτ/Oι~ν ,'ftιi Τ,ον ~oλO'tιηώ τίjι; ou;.φι
Τ~l1Ι; οι 'τ'η λιι;ι6ιιv?ντα:ι τ?, ι;.ι6ιιδιι 11011 ιrχα:v οί ιδlOχ,τφίι<:;
OtIΙ; t 0.3.1 982. rιo:. ~ &f:lf:\W"fTι Τ1Κ: 1t:ιp-2T9,,"OU 4. ~ι;
ι!lo"τ~lα, νσ.ιι~αl το, α.:ιΡΟ!α",ι.α: τω" Ι,δmΤ1l!l'ιωv 'τή; ίΥΟ<:;
xα:~ τo~ ::ΙΙιτοΙι ι~ιo1ιι. :.'I}t1j •1tO:.l ~ρι~ιιμ6ΙΙVGVτα:ι οτα: 5ρια τή<:;
...ρο.;; ,~taE1j ';CΡIOX'1.;' :ιJ. ό'Κοια: !ιν μΙlfοριϊ "Ο: crvac μ,11tpό
τιρ-η t"1JiO τoλto~oμ.Ι"l1,Ι; CVOt'l)'t'IIiO. Σί 'l(Cp't:~ωo-η ίξ 4ιδιιιιρί
ΤΟΙι O"UVιδlο"τ'l)trΙΙΙΙ; τιι 1fOQ'OOfoJ clofllPIIΙ; τίίι; ί,αρμόςonαι

ΗΟ ιι.ι6αδΟν ποU άΗιοτοlχεί οτο ι!::ιvIlιO ,"P~ΙO χ&.8ι Ον/ιδιο.
"l,:T,n; ~::ωι; ίχεl ~1:ιμOΡ'ί'ΩVεί μίχγι την tO.3.1982.

6. Ή ιίΟΥορά 'τήι; ΠΡ::Ι'fμΙΙΤΟ1tοιιίτο:ι μι nιv 'ι(ραίξ'η ί,α:ρ

;.ι.<i'fιi; τo~ iX.ρ.:ιρoIι 12 τo~ Wιμ.ou ::ιιiτοu, ;'χτοι; ιn πρόlUΙΤ::l1 'f:1I
:rHtxO ιιv::ι!α:αμo η (V6P-rO ~λιo!o;.ιίιι, όπότι 'τίΥιται μ.i τίι;

!ι:ι,:ιiξιιι; τou Ν. 947/19ί9 (&ι::.:ιι» 20 -;:-α:ρ. Ι t:&ρl=ώ

"110 ::ι χ::ιί 6). Ώι; τροι; τιi πoooατιi ~~ι; ι~oραι; 'τήι; οτίι;

::ΡGYJγο,;μvιι; ΠΙΡΙ1tτώοcιι; ίφαρ;ι.ό'tovται οί διιι'ι'ιίξcιι; 'ι'oU 'Ιό

:ι.o~ ,liτo~.

•. Σί ,;ιρίπτωο'η ~o1ι Τι auμ.μιτoχ~ oi 'τή ~pmc "ά λ~

~·~.ί ιi::~ μΤ, ρu;.ιGτομο~;.ι.ιVG ηι.ίj:.ι.ιι ίδΙΟΧΤ1l!l'ίιιι;,1tλήν Ο;ι.ωι;

x:rtoi τη... χρί,'η τηι; αρχηι; το ηι.1jμα: y~ι; ~OU πρόΜΙΤ81 "ιί

i::οτιλί,εl ~cxci:Jλ'tO cilJfOpaι; !ιν ιίνιιι ό:ξι01l"ΟΙ;'''Ιμο τoλιιr

!ο;ι.ιχa ~ ή ιi~:rίρω~ τοιι είνα:ι ιp:rvcpti ί1lι~~μια: 'τιΟ: 'ι'φ. CΔιιr
Χ':'r"i:ι. μι;ο;>ιί νά J"Τ::ΙΤΡi1l"ιταl ο, ίο&ξια ΧΡ1ί\1ιιτιχη οιιμ.μιτο

ΥΤ, τ;ώ ~1%τΙ~c-ωι ~(I)(λι..,n'ώ 'τlcί τη &q.ιιoφ.yί.a. xowίι

;ΨΙ;Ηων χώρων χ:ιί 1«Ιινω,cλών xp~ιων "ιιί O'It01fωv. ΓιΟ:

':T,'i ::ρ:r'(;ι.::ιτο,;;ο(r,"1j τη .. μιτατρο'Πήι; ί,αρμόζο\Otαι ιhcίλo'fa: οί

~~:t,:iξειι; τo~ iXΡ'SΡο:ι 9 'τιιi τ'Γ.ν ιία,ορά οί χρημ..<ι.

, 8; τα i3:ιφl1..a ηI";rια:τιι ποu ~PGίpXOVtIIt m ιίo,oριi .,ηι;
~~:ΙΤΙ''''Ι'i,:,1 χ:ιτα: Ηιγα: τροnΡΟ:IΟΤl1ΤΙΙΙ;:

:ι. Γ,'; Τ'Γ. ~1j;.r.~οηγi::ι χt;ιvσΧ~l11tω" χώρων μίαιι ατfrι i!III
;,:-,ι.:ο!ο;.ιιχη ivόηίτ:r.

f. Γιcί την 1f:rρ::ιχώρη11J Oi1«l1t~Ioj" IJ' i!tG"rijtcι; τήι; fδιαι;
::ol~o~o:J.:x~ι; iVO':l1faiO τω" ό,;Gί(,l·ι τcί oίx.ό'll~α ριιμ.o~oμOUV
':'1 i!; όλοχλ;'ροΙι ~ χα:τα πoo~tό oπcpcoC1lnpo m Το 1«1'θΟΡI

;6;.r.ιVG HT,v 1t:I~. 4 "α:ί iιpόaov δίν ,[ν::ιι δν/:rτή Τι τι:tx'ι'o

::οίrΡ.,j ':w;. "''',JJ<i'ι,wa; ιU ,:ιiι; 1!:α:τό' τό ιi:~po t 2~.
γ. Γιά: ~ο.ιv~?ελιίι; χώροΙι; χιι! O'XO'ΠGUΙ; μίοιι Ο'τφ ϊ~ια:

::o),~o30;ΙIX'η ινοτ'η'ι'ΙΙ.

~. Για ,:'Γ. aιμlΟ<ηj(.::ι χώρων ":Wι.RfI1τι,w ,,~ί "ιvωιφcλώ..
χρ;'"ων "α:ί :nι.ιnων 'τιά 'ι'1Ι; 'τΙΥιχόπριι; ό:ναlτu<:; ~ιjι; n
γιοχηι;.

!Ί. Οί ί~IO:ιι,:ηrί~; h?U :iv;'x,0'J'I ατο Δη.ι.όοιο, ο, 'Oριy4'l'1.

:;ι."~; To,;;,xr,ι; Α~τoa~οίχrpτ;ι; ~ ,ι Jφ«τI1toJ wιμιxo:- ~p~ιι

~1j,μ'1:CΙ.r r. ί!ιωτι~O':; ~IX~('7) χα:τα τό μίΡοι; flV m "'" ΤGλιο

30;ι.11t'Γ. μιλίΤl1 ΧΡΟΟΡί~Gvταl 'f10: τη δ'lμΙΟΙJP'fΙΙΙ x.oινω,ιλ~ν

χώρων τ;'ι; άιw-σι'lό'Γη'C'allf t'O::i ~tO:.l ~ οτόν όιroio ιiY'I)

νnι Τ; διι:rtlr8evτιιι Υια τιι:U:; t!lιιιιoι; ~ι; ιώ ι1vτα:~,
ι;:rρa:χώρ1JO":ι'Ι ~ άλλο τρ6το μιτιιξv των άv'ι'Ιδ"ttIιxων ,ορίω".

~nc Φίτο!ίwια: ιιί"φSμ.ι""ι; ΥΙΟ: 1Θ ~ m ~
ρί~τ::ι: ,,%1 !'" ~ι'>1t'α:ι xαt"li -tό μίpGι; 4irrO 04. &λλ'η

~ί1fQ;ά ϊη,;.

10. Οί 1«ΙινόΧΡl1'ΤΟΙ χα:ί ltocvIoJιpcMiι; χωροι 0"'f~1~"
~~OΎT:ι:ι:.ι.;ι.άτων μί.n ιnί<:; i!10ΙΙ.τφ(ι,~ Μ &ιμ(mων φοριιων "I~

:::ΡΟYj'J'οuμCVl1Ι; ιι:ιιρ:J:"tραίφGΙΙ -3ιωρo~ντιιι ιιιίτοδb.αια .oιrι:'ιι1fιρo
μιvοι 1.:ιί ouι.ι.Φl1ιΡί!;οντιιι οτφ ιίαφορό: αί 'τή rijι; 4Vη~οIX"lι;

ί3ιοlt':1J"ία:ι;. 5:ι:.:ωι; ή ιίοφορα α:ίΙτή 1tpGXU1ltcc μι τ.!ρ ί,ιιρμο

Υή tών 1Ι'Ο'1Ο0των τ-ης flρα:'fΡιί,οιι 4 'ι'σV 1tιιρό",rοι; ιιp~ρoιι U1fO-.
/,ο.,-ζσμ'.'ων ;.ιό·.ο Υιά το i{.ι.6~~oν <t1iι; i!cox~'f)OiIIΙ; a:urijι;.

'1 Ι. ο; όox~~ττ ιr;ι;ιμaιtιoμίνOI μΨ,φ Cf"t"Ψ ~p~ w..
χ,::ιηχ; "ι...όχι?φτοι χωροl -θcωφoίίMιιt ώι; vCν:ψ UΚ"CI~

κοινδχΡl1'ΤΟI χωρGΙ ΧΙΙI !ίν λιιμ6ι.lvov'ι'ΙΙΙ ύπόψ'η ίι-ι:ίρ 'ι'ων Ι!ιο
1.tιίτων ,:"ιά τον ύ-ιι:ολο'fl'μ.~ τηι; ciα'Gpiι; oC y~,

...~.. 9.
Eioφopό: oC :t:F"Ψα.

ι. ο; ι~ιox,τήτιι; των ιn.ιvήτων niι nρlλιιμ.6"'ov«ι~ οί: n·
ριοχι; ί'.'τιιξl1Ι; χιιί i1tίΧΤΙΙΟ''ηΙ; χιιτΟ: το ~p.sfo t. ~oιι ,,6μ.ΟΙΙ
:ιUtG~ ,,:.ιί δι::ιτ."ρoi'ίντα:ι ~ !ιαμορ,ώνοντιιι οι "ια ιΩιν'ηΤΟ:, ~I'Ψ
Itt'l'CXGUV ιU J.<Iτιι60λή ΧΡl1μιιτιχηι; &.lo,ο!αι; O'π,v_ ....'ι'ιμ&:ω'l(ι
'11 τηι; διnιrιl1; 'τllί τφ. xιnαp,&Iι'η ~ω" 6Φ1I1tων xoι~oxp~

,των :Gλ,ο~ο;ι.ιχωv ίρ'f(ι)V. _
2. 'Η ciO'GPO: όρΙζΗΙΙΙ 'τΙΟ: τίι; ίδlοχ"l!l'ΡΙι;. 'ΙΙ:ΟΙΙ .'Ι(&ριλιιμ

~ιrιGVtIIt αί ζωνcι; 1Ι:U'ιl"~Ομ1jμίVΙΙ;, άριιιοδομ"",CΥΙΙ; , ι1tJ~μ"...
τιι;, ία'η μ.ί τ~ ό:v::ι,ιρόμc,,'η Ο'τίι; δι<n&ξcιι; 'COV ΤΡΙ'ι'ΟΙι dι:ι
~(oIι ,:oii ιχρ.:ιροΙι 10 τo~ Ν. t 22t /t 98t. , .

3. Γιά Πrι ιίofGρα oi Χ9Ψα iφ4pμhιovoωι ~ιί?:-ιrι-a οι
!I!:r'ι'iξ(ιι; τ'9ι; oπ<l{>. 5 wj ιiρ~ 8 τcιU vι/ψ» «I.It'OIJ', •

4. 'Η ιio'Οιρα οί ~iμa ίm:ι'λrιτ~ ~. ίμIι~ν ~_~
• , •• , ·1 \..;...-- ......-a .......-'"

μ.ι.... ι μ.&ΤΙΙ ττrι α:φσφι"l "tiO νφιι.ι....,.......", . ~..I::..ι.....

.mrι oQoιι:eδι-M) O:Etcs 'II:'OU ίχιι 1IIIik IιSIo""'I'I)CI14' )(.(Ι:ΤΙΙ :ο ΊΚ"~

:W~ 'tήι; 'Ιφ(ίξ'ηΙ; ί,~.
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'Η ιί:rιrOΡά ~'Τ') ω2ιώνιτι2Ι m Τ/" ctW-~'L2 ~λωδoμ.ι.

1ι~ ~-:n;C.:JI2 οτό άΓμ~ιo Δ'1'μόσ'ιο T2μC.ίo ι.ι.cτ~ την :ιWp~η
τ~ .,;ριiξτι; ίta~;.ι.~. Μί Π. Δ.I-rμα, τo~ τροπί'lc.ΤiJΙ .n.:.
'tou.. 'Y':rτ:0'''P~ Οί1l.Qνομ.ιΙιώ'l ~«l Xωφιoτ:zξ~ι;, Οί:κ~oU

Υ,:;ιί Πιρι6~λλo'lτoι; μτοριί νά ορίςο,l'C(ιι ή 1V.I'τ:Ζ60λη τή; ,ί.

a~?όι; :r,j,l,~ :Jc. -!~ιιι;. iι Ί:;;όνο; ί"2ρξηι; 1ι2τaι60λ;:'; των

aό'1J1oW 1ι2ί Υ,Ι»-9-ι ~ι'tl1.1-ι ΛC:::'Cφ.Cpc.\2 για τ.φ cfCfρILori1 "1);
aι.iτ:ι~ηι; Φίτiιι;.

Ή ci:JTo;:ιiι: ιίΠ;:Q,ΤΤΙ'C2\ a~'12 ιι-ί τίι; !ιοιτάιξιιι; τιρί

c.ίιrιψ~:;c.ι.); ~ψ.«rί(ιj.·Ι iα~ω'Ι 1(21 άτοδίδt't(ll lΙ.ιιτό: μτ,...a Ο'ΤΟ

ΕΤΕΡΠΣ τό ~Io Τ/" δt:r3oiτιιι ατόν οίχ.ιίο όρ1'O"IΙ~ το

πι:κi,.ι; ~,:o!coiy,1j7"I); ΎΙ,2 τφ i:ιι.τιίλ.a'l) τώ-lι 6αιιΙ'ι"ών :κοι'lό

χΡηατων πο).ι.ο&l;ιιιιώ" ίρ"Ι'ων ιίτι απο τον ίδιο ιϊτι 2:0:;
ίξοI,l(JΙΟ!ΟΤημ.ί"ΙΙο m aUfoII φοριίa.

5. Ό :ιrpo:JatoPIG'ILrι .. 'tήι; ιiξίQlI; τω" .nl"ήτω'l 1Ιιi την ίτl.

601ή .~φoo.pό.; n ~piιια "Ι'ΜπolΙ Χ4τά n τ:ιφι:r.:ιιi-ιιω a.ι:-S-;:o ι Ο
τoίi Ν. 122111'981. Κά8ι !ιαφορό: μι'taξu τοϊ) U1tόxpcOIl ΎΙ,2

Χ4Τ260λτ, tv,fQ;:ciC; ~a1 τ~ Δ~ η ΌΡΎ<:ν/Ιηι.oi:i ToιtC~W

AIi'l'oaIoi~TfJl'jC; i1l'ιλ~ιτaι Q'{xt?wY2 μι 't1c; !:.aτό:ξιις ττ,; 'lt'0I'p.
7 'to~ oip8,rOI) '21 .~ Ν. 941/ί919 ~:zί 'roU Π. ΔΙ"Ι'οο; 50/
1980.

6. Mc'tdi α:T,~ Q'χιτι-..η IZίτη~ το\ί ί!ΙΟΥ,'t,jτη Υ,αί iΎ1IfΙα-ι]

τ~o; Υ,ατό: πιοίπτωαη άρμδδιΙΖΟ; άρx1iι;, .1"αι !:Ι"ΙΖτό Q:o.ιτI ΠΊο;

X2Τ260λ~0; ιίO'~oριio; Ο'ί xρ~μt.ι, "α: 7:POΙ:tiρc-r:zc η.r.~μ2 ΠΊο;

iJ'll:IfάY'!20; t~o; δa:ΟΙC.~,."ίιιο; ίΟ'ΤιΟ; όιξl.ι:ι:o;. Ή μι'tα'tpo'll''Ι} -ri"c·
"ΙΙΖI μΙχρl τη... πρι;ryμ:ι:τoπoίτpη "I~o; ci'1fopjo; οί Ύη. Γιό: 'tc"
7:PO~ΙOΡlaμO tfjo; ό:ξί20; '"ϊο; Ύ~O; ίφ2ρμό~ιτcιιl Τι 'lt'pomoIίμC""!
T,:xρr:ίΎραφoς.

"λρ8ρο 10.

Ιώ"ιο; Έ....ρΎοϊ) ΠοΜοδομίαο; IC.al 'λ"τιΙC.W 'A"α!αη.ι.o~.

Ι. Οί Ιώ".ο; Έ"ιρro~ Π ολιοδομί:χς (Ζ. Ε. Π.) 'ιC.α'ι 'Απι·

'IC.Oύ Ά,,:χδ:χaμοϊ) (Ζ.λ.Α.), 7:011 7:ιριλαμ6ιiYοvtαl μ&'1ΙΖ "ti;
πιριοχίς ί'lt'f,ΙC.'tr:ίι.ιιωο; IC.a"ldi tC ~μo 2U~, IC.~OpitO"'I'2I ;ιί

Π. Δlw-a 7:0U iIC.!i!c'Ccιιc μί 1Ι'ρδται.ιη 'to~ 'rτoI,IPlo~ Χωρο

wξίοι;. OίIC.IoιμW IC.2i Π~ι6Φ.λO"'I'OO; μιτό: τvώμ.η 'twoi1Uiol'l
ΔΥμΟΤΙ'lC.Qii ή KOI"I'HIIC.O:.i ».ιμ6οllλίοι.ι. Ό IC.a&ρIαμόo; z:an.
Τι Ζ.λ.Α. μ1fOριί ",2 ΎΙ"ΙΙ IC.al μί -cO Π. ΔιΥμα ί-Ρ,ρίο'ιωο;

't.ηο; 'lt'OAιo!oμIIC.;)o; μιλCτηo; ΙC.ι:ι:'Cr:ί τ6 άρ8ρο 7 -ςο\ί 'ΙΙόμοll au'toG.
2. Ή χί"Τ/Ο'η τηο; -aIaaIIC.aIJiao; Ύια w.. ΙC.ι:ι:80ρι"μό μιΙίο;

τιριοχηι; ώς Ζ.Ε.Π. νι Ζ.Λ.Α. μ1l'0ριί "ό: ΎΙ"": α) ό:'Π'ό -cO"
'Υ'ΙΙ:0ΙΙΡΎό Χωροταξίας, Ohιι~oϊ) IC.ai ncpc6r:ίAλo,,'Coc; η 6)
μι'tό: ά1!'ό 7:ρ6τα"η τοϊ) OiIC..io:! όΡΎα"Ilαμoίi 't01l'1IC.;)o; aUτοδιοl

χηα-ι]Ι; νι aoημO'CIIC.~C; ίπψίρφης η Ύ) m '"'" ΔΕΠΟΣ Τι
i'taIpII(ll μllc'"fηι; οίlC.O"ομιαο; νι δ) μιτό: άπό αi'τ'f/O'1l Υ,ρατιlC.OU

"Ο',ι.ιΙC.ΟU 'II'pom7:o:! δημocrιο:ι η Ιδιω'tIlC.OU δΙ'1ιΙΖίοll '11'0\1 O'\II'oδι~ι

-ςαl μί δοήλω",Ι τη; -:tλΙIΟΦ11φΙας τοϊ) ΟλΟΙ) «ΙΙι8μοϊ) τώ" Ιδιο
~'I'\""Iω" 'ι'ηο; 1IΙ~Ι"ΧT;0; πoU οί ia:OIC.'I''f,'1ico; 't01,IO; ΙC.2λUτ'l'οu" τό:

3/4 'tοuλ4ο,(IΟ'το... 'I'~o; (7:ιφάΥι.ιάο; Τ11Ο;, ΟΤΙ Q'tιμφω ... οU·" Ύιό: 'tb
Χι2ρcn:tηριαμό τηο; 'II'ιρ:~ ώ; Ζ.Ε.Π. ~ Ζ.λ.λ.

3. Ή δΙι2διΙC.::Mia ι:zU'CTι 1ω:80pΙI1',ι.oiί μ'll'οριί ...ά ό:ρχίο'ιι μαιt;.1

;ι.i τ,η" (IC.'II'ό ... ηo:rTj 'toii lI"'nιoU ΤOλιQ'δOμlIC.Qϊ) ";(ιδίο:ι νι 'ιC.ι2ί μιτα
Ύι ...ίσηριι. Στη... 'ΙΙ'ρώtη 'ΙΙ'ιρί"ll"'C~,11 -ςό τt.pίΎpcιιμμα ritι;

Ζ.Ε.Π. Τι τη; Ι.λ.Α. 1Wμ1l'ιριλ:ιμ6άYΙΤ2Ι ατ.η.... 7:ρότι:ι:ι.ιη το\ί
Ύι",ιlC.Oϊ) 1Ι:ολιοδομl1tOϊ) ";(taIOI,I.

4. Ή αι...U'tιιξη νι (ν/αμ.όρφω~ τιριοχηο; μί ί"ιpj'O 7:0
λιο&μί:Ζ 'Ι Qιιnι'lC.ό άναδΙΙ<η1ό Ύίνc-tι2Ι .,ψ,φω"a μ.i τό &ρ8-ρα
t3 IC.'2I 25----34, η 3δ----Μ '*,,'Cmorχa -τΦ Ν. M7J.1979 ({'ΙΙ'ιρι

oi31.ιqτI'lC.oώ" 1::t,pIαχi:w". "<:ιιπw Ο'τΙ. δι<r'l'<ίξιιο; :Φ-rί; μ..."P<NtUι
WI π. ΔI-nω Ύιά ~ XIiJιp:n,'"pc~ npιoxr,o; ώ.ο; oWι.wtIIC.1x:
_ίται; Ύι4 τ/v ίφ~ τoU ~ α~τιoςί. "I'b π. Δ/-nω:
-rη; 'Iιapηopciφol,l Ι 'II'OU χαρ::n,'tηρίtιι άι'τίι.ιπιιχα 'tη... 'ΙΙ'ιρlοχη

ώο; Ζ.Ε.'Π. η Ζ.Α.Α. Στlς.Ζ.Ε.Π. IC.al Ζ.Α.Α ...φ:ιρμ6ςο....
-rac ίπίαηο; IC.ai οί δια'Cr:ίξιις -rid" αΡ.9ρω" 55 Υ,αί 59 το\ί Ν.
947/1979.

5. Οί δια-rάξctο; a:ιmo; "I'~ αp~" 23 IC.a1 2&----34 1C.ιC111 35
----50 wU Ν. 94.7/1979 μιJ:oριί ... ι:i: ί-f':ιwόtO'll'tαt Ic'(II1 XCoφIΙ;

-ςή" '~ΤΙ "Ι'ω... Π. ΔI-rμάτω ... η IC.<MWCΦtI'lC.ώ ... Φ:oφάι:rιω" 1t'01ι
'll:ρα6λU:ovt'σΙ ,,' αVcιίo;. EιιIJr...ό~α: :») cWtl 'ti;N μaι."ω" 6:·
6λΊΩV Ζ.Ε. Π. IC.ak Ζ.Α.Α. 'It'Oύ ~"I,;U 0""Ι'ι1 &p&.ριcι 30 'IC.:zi
37 ωΙ * 'II'.ρcι6'λa«φι-nκ m -rdi &ρ-s..ρo::ιι am ί:rrρ.Jφή; Ο'ί
c(!ι'lC.b6ΙΙΙλίο τω" ~:ιuίωY, μ4"1'CIIl~ΤaM 'C'b ιrxcτI-u..

Π. Δ.ι'-rμι:ι: ΙC.ct"I'cιι:ιωροψ.ι.νο n ..ΙδιUς μιρίδco; μ.ί 'ti'tλo .~

"ι; Έ....ΡΎοi:i Πολιο!ομ.ίa;)) η .Ζω .....; Ά..,.τι1tOΙί Ά...aδΦμoi:in

'lC.ac 6) ",,'CI -ςω" !lαδι"ΙC.αι.ιιώ" i-rxρίι.ι ..ω~ 'ι'ω" 7:0λιo!oμι'lC.ώ" μι.
AI'Cid... ι.ε.Π. IC.:Zi Ζ.Α.Α .. Ύιό: -:ό ... χ:ι:-30?Ι1μό -rid" ότοιω"
ι:ροΗίπQ:./'ll fdi &ρ{j~ 32 7::ΙΡ. 6 IC.otl .fι.fι Π2tf. 5 'CwN~
...6μοu. ίf<lρμόto ... 'C:ιι οί aI(llatIC.20'ίιo; τοϊ) oip-3pOI'l 7 πιιί "όμ.ou,
ι:zU'Cou. Ή ";(ιτι'ΙC.,η 46αaη μί .w,. ιivά!oxo φορΙα μτοριί ,,11
r.p06AiπιI τσ Ο'u;ι.Φ11φΙ1μό -rηc; ι~φoρIίo; Ο'ί χΡημα ~ μiρot.lς -ςη;

μί -ri~ διrτάl'ιo; τω... ΙC.Qι"όΧΡ'flO''Cω... ΤOM.Oδoμι'IC.ώ... ΙΡΎω" 7:oiι
Χ2Τa<fXΙU&~ΙΙ ό ΆV«δoχoι;.

6. Γιό: -rTι... ίΥ.!ΟΙ1'η τoiί 'lC.2'C,2 'ι'η... π:ιρ. Ι το') &p8pou aιi"COu
Π. ΔI'C'Oo; IC.;t-3o;:cr,w'j Ζ.Ε. Π. r, Ι.Α.Α. t?.t:'lόςτ.-:aι ~ 3ι:%
~L'lC.a:Ji:x 'tc.-:' 2;.8;(,'1 3 τ{,'~ Ν.Δ. -:Τιι; 11.7/16.8.1923. Ή
ι3ια aIa3IIC.20'i:!: iφ:ΖΡ;;'Ι~t.τ:ιι ιc.:ιί ΎΙ,2 τ1;-1 lIC.!OIJ11 τω... Π.

Δ/'Ι'ω ... iΎΙC.fίΟ'lωο; τ~ν 1«ΙλιοδομιΙC.ω" μιλt.τω·, Ζ.Ε.Π. χα1

Ι.ΑιΑ. τΓ;:Ι π~λίΤO"'-:2Ι cΓ.:6 -r' &ρ8ρα 32 Υ,αί .fι.fι -rcΨ Ν.
947/1979, (ι'ι c.i μλΙ ..... ο; :ιίιτίι; ί)ηIVOV"I'Ι:Ι:Ι XιΔplO"'l'ι:i: 'IC.:z1 aις...

ίx(,~'" il'lC.Ρ!.ι;ι'i μ:ι:Ι;; μί 'ι'η... 'ΙΙ'ολι030μι'ΙC.η μt.λi'l'η 'CoU &p8POII
6 τοιί ...όμοl,l ctUtou.

7. Γιcί: 'tfI &ψοι; rijo; ciQ'fopio; Q'f. Ύη IC.ι:rI Q'f. χρημ2 ίφαρμ6

:0"Τ2Ι :iι'τί1-rοιχ:χ ,1,,2 &;81':1 8 π:χρ. 4 'IC.Q\ ir.&μ ..... ο; 1«11 9 'tOIi
... όμΟ"") :ι~τιyλ Κ:ΙΗξ:ιί;-ι."η ιι-ό: -ri; r.Ι-?Ιr.'tώ:JΙΙΟ; T..ρOΎP~<»

Τω'>' i"Io."'f<:Iii <;;:ολιοδο.;.ιί(llι; ή ιίΟ"φορ;' o't. Π i.ιpi~t.'t:xc O'i 'Iιoao

'" 40%.
8. Ή 7:αρά-tραφoo; Ι 'tou αρ.,9.ροll 25 'tou Ν. 947/1979

ςi.,.ΤΙ'ΙC.:Ζ"»Ι4'C:Χ'Ι'Q:Ι ώο; ίξη;:

«Ι. Ή ΔΕΠΟΣ .....ί οί Ό~Ιι."',.ι.o1 TrnrIIC.'ic;
Α~'t"0~ι01ΙC.Τ;1'f,; 1ι ~φ.(lτι'l.ίo; ί'T::ΧΙ(;'~'(Ι; :J.l'::~C7ι 112 'f'Jγ_

:ι.~"';,,:ων ;.ι~::xξ~ :';,:.." :r, :ι.:l'~! μι it:I.~,. .. ~η.ιό~!~, ίδιω

nIC.o~; Υ,:ιΙ &λλ~,.ς «~.;ιίo;, !-:~!ρι:α PoIlt.,I,oηC; οίΙC.ο"Ο'μα; 'II'O~

ιχι! ώο; ιiπoIC.AIIQ''I'IXfI ιrι.o:;; τ,η μιλί'Cη IC.ai iIC.-riX""l τω" Ιρ_

Ύω ... ΆVr:ί~Iιξηo; νι ςi.,.2μόfiωaηι; Ζώ"ηι; 'EvCPloU Πoλιo~ίαo;

f, 'A:JtI'IC.C·~ ·A....:»a:lo",.ι.oiί ή Ιp-rω ... μ~α 0'1. ζω"'ι.ς 6ίδt'lt'i)c;

i~Ιη'.nη;. i·ι3~χό:It."'2 ~ι. IC.ai ττ,... riyc.pdi η 'ΙΙ'ώλ1Ρη η ίΙC.μ~

-rr:ίAλcιιaη -ςω" ιn.ι",j-rω ... τo~ nριλαμβάΥΟΥται Ο'τή tώ",.
aiι't'ή».

9. Σ'Ι'ιο; ίται~ι~ μlΙC.Πχ oί"lC.O-..oμί~; 'tό Δ~ιo, οϊ Ο.Τ.λ.

IC.cti (ιί άλλο( ~~rt:'lC.OI fc.psi;, &πω; :ci'Coi ~':(,13!Γ>pitoY-raI

O';r.... 'lt2γ:f-rγ;ι-φo ~ 'toij. άιp.9;:OU, 1 'ι'ο\ί Ν. Ι 255!1?82 _«Γιό:
'\'1"," 7Ι'ΟΝXJωια, "I'Tf" 7.0λ:Ι-:Ι:2ηόλI'j'O'ΤΙ. IC..A.1t.,), (ν/"Ι'Ι ,,1,0\1 1fO

Q"Oστο-j τος; a.ρoDpO'''' 25, ":t'2Y" 3 τoU Ν. 947/1979, l1'...μμt.'CC
χο"," IC.a; <!ιaτ'fFν~'" ;;:~'CfI I1'JVιχώο; μΙΎaλ\rrιρo 'CιoU 50%.

10. Ή T<tφ<iy,;ι:ttιφΟ; Ι m &~ ~ tt.ιG Ν. 941/1979
~'C~a8~Τ2l'l'αr! ~}o; Ιξή;: •

ιιl. Ή διοχ..ίρι"η 'I"Oii 1':i#I"ΡΨΤΟΙ; -πω ~I w
αρ8ρο 23 Π«9&"Ι'ΙΡ:χ:ιφοι; .fι ιiv~lλιJμJ~Μ'tCι m -ro« ο.Τ.Α.

μ2~ί μί τη ΔΘΠ ΟΣ νι rn 05φοηuι; ί7:ΙX"Ιριήιrιι~ μαζl

ιιι! Πι ΔΕΠΟΣ Υ', inτί&τaι 0'1. ίται.ρcϊιo; μ"Ι'JΙ.τηι; oi"lC.O'lQoo

tIn••
ΣΙ. πι.ρί:ιτωoTr, :J\Iμμι.'tοχ~ι; Ν.Π.ΔΑ. IC.al I.Δ. "COu δημ.ό·

Q'IOI) 'W,ι.ia 6πωο; :-....OI1'!ιoρίζ,atται σ"'Ι'ό &poSpo 1 ,=ρ. 6 'I"Oii Ν.
1256/1982 "Iιi ΥΟμιΙC.ό: "ΙΙ"ρCoω'll'α 1I:oU Q'IJμμΙfΨ'" .;(010" .. .η
δl:ιχ-ιίριι.ιη nij atlC.Oii "COUO; 1Ι:ΡΟΎριίμμa'Cο;.

Έ':';Ηρι&ί-ις 7:Ou δι..... ?r;fιιq.ιv Ο""Ι'Ιι; Τa.ρΦ~ ω~ίιι.o;

Η... μ-:tq~ ... ό: mλ·:ιμ6άΥw.o 7tΊ,.,.(.ρ~μQ"lQ" ί.~~ 1:Ολιο-

,..;.,<'~11. ί ά:νιίδl>χοl φοριίο; iYt.PlOU 1Ι'0λιοδομίαο; 11'01; 'ιC.ατcί: -r~...
::P0'l]"(O Ι"'11 '!tapά-tpafo ciνoήM:Ι" 4τό !η....όο,ιο -roμ.i:z νι ίλίΎ·

ΧΟ"'τ'αι ' αiιτό" δΙ.... ({"αι "Ι'ιΧ"luς i'll'lXCIP~O'CI~ 'lC.atι:i: -rη...
ί...... οιι:ι "COii αρ8~oll 3ι6:χ -rou Ν. ΔΙ'Ι'οο; 3323/1955 «τιρί φι:ι

ρολΟΎίaο; ιIO'o~oήι.ι:ιτoo; fIJO'I'lC.ώ... 'ΙΙ'ρωώ1l'ω"I), &r:ωο; 'Cροτο'll'οιή
~1'J'IC.I 1.:)'; ιwμ:=ληρώ8φιιμΙfαΎΙ,llωτιρα.

12. Ή ταρά-tρaφος 5 'tou άρ8ροll 7 ίφ:χρμόςι'Cαι ΙC.ιιΙ
IJ"lio; μι).ί,l,ΙΟ; Ζ.Ε.Π. IC.aI Ζ.Α.Α.

13. Οί ίn:.,:ιίι.; ί. ιρ~ πoλιoaoμία;, Ν.Π.Δ.Δ. IC.ai LΔ.

-:~:;; ~,.μό:J(o:.o :ι:ι:..ι.ί.:ι ::~o:j...... ,χ lN...ιxί~ ... ~ "IC.-riΛΙWTj 'ιι'ΡΟ-

1'Γ~t:J.,iτω ... ί"'S~ΎΟij. πολc.οδομiaο; r.oIι ίXαι.rι άιρχίχl μι. 'I'it 1διο

"jtY,ι,ο'iι ΙC.:Ι>Κ1τώο; '%OU ,,1,,2 διίτ.ιι ΙC.ατ« 'tTι... , ...«ρξή 'I"Oιtι;. 'M-r;o.
ρoiί" ί1tί""1o; μΙQ'α ".. ίξη μη ... ιο; άιιό 'l'fp ilO-OlΡξη .iιrrJ~c; "1'0"
...ό(ι-')·) :ι:;'το:) "cί: άΡΧΙ'Ο')Υ ...i:r ΤΡΟΎρψμnα ivIP'(OG 'ΙΙ;Ολιιοδο

;.ιΙ:ιιc; τι;ί'ιω ,i I!!OIC.'t"P'i~iO m ixω" no..τTpc.ι 'ιι'ρί... Μ τφ
31.1.1983.. 'ι'φώ"ταο; -ςίι; 05ιo:-:άrξιι.c; 'l'oιi l'6ιιw .aUτoil 'ιι'λ.
ί:ιu(...ω... <τO~ άνaφiρO'lται Ο"Τη "ομ.~Joη·φιm~Ιa "ι'ώοι φι;φCιι.w
ι:ΓJί.ι μ"ll'οροw ...ό: acax.Iφ~ -rifOOO: 'qICI"f~'tQ: 7ΑΤιί τ/ιι

τ»ρόrtρ. 10 'CoU &rpa.ρω ~'C'OG. ΓιQι .:η, ~1WιJ ". φ-
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Έι;ι%ρμoτ'l 7:0λιιoδoμ.l'It~ μ.ι)Jτηι;.

Ι. Ή ίφo:ρμ~ "ηι; τολ..οδομ.!'Itήι; μAί.'t'/X: :ιrρtrnωτoι:oι·

..ίτιΖΙ μι ",η O'ύvτ:rξ-η :ιrρό:ξ.ω"i ί'(ΖρμΟΎηι; 'lι.ΙZI μ.& ίsι,ύλι:ιξη
,"ων δια1'άξ.ω" τώ" Τ\1lΡCll'ρφ,W'Ι 1 IιΟ:I 2 1'Oiί «pa.pιw 8 1''Jti
"iιIμOIl αiιτoίί, Στ.η" T.A"II'to:[a aiιτ,η 'It.pI"l:tωMj, οί :ι:ριίξ.ιι; ιίνα.

λοτιΟ'ιωίί τοό τΡοβλί/lrΟΥτ:r1 W ,"ίι; διαΜξιιι; ιz~Ιι; ",:ι:οριϊ
"idi τ.ριλr.ιμ6ι:ίνιwτo:l ~ι κράξ'l) ί,αρμoτijι;.

2, Ή τρCΊξ,l ίφaρμoτijι; :ι:iριλo:μ.6ιίν.ι όλ6'ltλ-ηρ,l "'" ί'll.τα.
nι Ο'Τ1Ρ ό:ι:οία .nι:ιφίριται iι ωλ.oδι:ιμ.ι'lι.1ι μ...λΙnι ~ ηι.1ι,ι.α
Τ'ιΙ;, Σι ίξ:rιρ ..τιUι; 'ΙΙψsτώο.ιι; iι 1rράξ,l ί,αρμ.oτijι; μτορ.ί

..,:ί αυ,lτά.'t\'!:ι ι:αΙ τια μιμO'fωμίYη ίδιcπιττpίι:ι, τάντωι; δι

0" όλό'lι.λ,lί''I tTp sA.llρdi 1'oU Oj~μoI'ltOV 't.'tρι:ryώ ...ou.
3, Ή sράξ,l i9:rρμoτiio; 'll..Φ3oρiζ.&ι τιί 't",ι.ήμ.ιΖτα ι:W "αl.

,oι.iν't:rl Ωό '11&'" 1!IOΙΙ't,l,i:r ΎΙ& .Ιi1φορό: yijι;, τά τ;.ι':,;ι:rn

toU I'CTIr'ηIU:ΟΥtι:ιι ~ι XI'ημ,ατl'lι..η aiO'toρlί ~ω'lα μι πι; δι\'!:·
'ΤΙΙξ.ιι; ri;o; τι:ιρ. 7 τιΝ ιίρ'ρou 8 -roii ν&ιιοιι ι:ιVtoU IιΟ:Ι τροο

aIOfitec τιi ηι1μ(ΖΤ(Ζ :ι:oU ριιμo'fOp.Oiiντιzι TΙIί 'ItOινόxΡ'l)o'ΤO~ Jώ-.

·Αρ8ρο t ι.

Ζω..... Εί31"'ίϊς 'Eνίax~'I1<; .,,1 Ζώνι ..
E~rιιών Κιν/rrρων.

Ι. Oi ZΏ"'c; Eί~I"ίϊo; 'EYiCJl-:ιιJ1)ς (Ζ.Ε.Ε.), 'lto\ι τ.ρ06λΙ
ΤΟΥΤ::ΙΙ:Ι ά~ ,.iι .ip8po 2 ταρ. 2 τοi:i νόμ.οl! lJutoίi, 1Ι.ο8ορΙtoγ..

t<lt μί Π. Δ/τμ.α 'll'oU ί...a'διται μί: 1tρόt<ιΟ',1 τoίi 'rΤΟI'ιΡΊ'οίi

ΧωΡοn;i:rι;. OtIιI'jIr.U J.:r: 11 ι;:lβι:ίλ)"ΟΥΤΟΟ; ;ιιτι:i <ί'ltό 'lHIJ.Tι
ίντ,μ_Ρωπ, ή 1Ι:;:όΤ:Ι::fj tW OίJιIί~ Δi;~ou ή Κο\vότr,τ:ι-ς. :0
1I.o:~pιqμCι; σ:ϋτόι; jιτοριί να: Ύi"ιl ...οΙί μι τΟ Π _ Δ/τμll '1
"'ΡI'"'1'8 njo; .,;aλ.οδομ.ι'll.ijι; IIcλit'l']C; ...o:τιiι τό «p.spo 7 <fOij
..ι6μ..ιι.t 8ι'fOi). Oi Ζ.Ε.Ε. μ~ .,Q: 1I.2.&Pi~CN'l),:Jt .ί« μιω:ι:
111 ίιrι:ιc,τι:ίcrιις τoiί νόμο;,! αUτo) ";1"1: cri τl;:ιο;<ιο; τoiί ap,)pl)l.l
13 :Μξ-;"'-πιτll m n.. τρό'r:o crι.~~ηι; ~ ίAμό~~':"2Ι
.' 1I1ί':'ic; "11.,,0.. _ό τις 10nrl; διιιτΘξιlς :ιU-i:cΎ 't'Oi'ί ~
...,,1 οί lII::8p~'Ot 2 ίωc;: 4, 'l:ciί ~ cr~":IIIIϋ. •

2. Ή ι:ι::τίλι,'i 7:;ΟΎΡ:Jμ;.ι.ι:n-ω"i οί,ΙΙΟ'tιlιή.. .ιr,tt-:;ιξ",ι; ,,-:;..
Ζ.ε.Ε. η τμΤ;,ι.:rτ:ί ΤG:ιΙ; ~.J ...I"tcΊ δφόη2 ώ9ίλιι:ιι: J.:ri ίι:ι·

τρί%&\"2Ι Tc:i tO "οι:ό cιU'tiι .. iι iYτrlι~τιlιή σn::rλλ"τρiω,,1
ιn.ιψι)τω"i. Ή ίlιτίλ",1 τω"i Ι:ΡΟΎρa:.ι:ι.ιnω ... ,.j-:ω" ~:rA:rIoI·

elίYιt:r< ;ι.ί ιπI"'fT(ZIJiJ :1m ΤΤΙ ΔιΕΠΟΣ, _ m Δημlιaιo

η Δ'ιjjl.ό'Lt 'O;-rIJ'lL"IoI; η Δ"ίμό'Ι2 'Είι;ΙΧIΙ?1';'τ' n ολι-.δομί:rι;
. ,. . ~". . 'n. "r - Λ''1.Ο'Ι .... -:ΙΙ:Τ::Ι:Ο''1Ι; 'ι «'Ι(ΖΤΙ ιt(Zι ".. ....,.Ύ:ι ... ι";.ι.=IΙ.. οι;IIι"",Ι; 11·

τoδιoIIιη:r",,~ η !TIJ.OtIlιl.ι; ίτιχι!ρ+ιαιιι; '" ίηlΙΡCίιι; μιlι'f'iίκ;

Oίlιo\lOμίOlι; --.:rtdi το apaρo 25 τoiί Ν, 947/1979 ό-ιt~ ""ρο

ι:οκοι.ίt(ΖΙ ιU tfι "i6μο ιziι~....
3, Μί τα π. Δ/1'\λ(Ζ τηι; "Ι:οιρηρ, Ι ~iί ιZρaρol'l cιiιΤΙU, μτο

ρ..ϊ νιί ι;ρ06λίι:ιτ:ιlι ό"iό:λο,l,ΤΙ ίφορμο,l,1ι 0""Ι';ι; Ι.Ε.Ε. W"i &1'.
'ρω ... 55 11.01 58 τον Ν. 947/1979. ΟΙ ac:rt:iξ'lo; OIiιτίι; μτο

ΡCi "idi ί~οιρμόζΟ"it(Ζ! χωρ;ι; "'" ido-Tη τω"i Π. ΔItw... ι:W

ι:~06λί""iΤ(ΖΙ " φ,τίι;. Οί διOlτιiξ.. ιι; τoiί a,'ρou 59 tcV f!IOIJ
'IO\UN 9"'7/1979 ίοφ:ιρμ6ι;,ο...Τ:Λ 1ι2ί :t1;" ;;ι"IΙ;Τι.n'η τω..,
Ζ.Ε.Ε. .

.ιιι. rIi τ1Ρ iν"τwξη των Ι.Ε.Ε. Χ09'ΙΎιitοι m tfι δτιμ.ό.

~o lιΡ:rτιlι,η ί...~η 0'T(nι όovτίO'τoιxo &ΡΤOlYΙΟ'μΟ wιιηl;ηι; σu..

"~ΙOίlι..,1ι; τιά cnιμ.μτorή ιn~ ίlιτίλ.O''I) τω" βΟiJιwν 11.0\·
\lόvηπω.., 1tOλ~ομιlιω.., ίρτων.

5. Μ, n. Δ/1'\λΟ 'nIU ί.lιδίδιtOΙ μι ι;ρότοΟ',1 toU ΎτouP'"

"J'Oiί Χωροτ:rξίOlι;, OIIιΙO'μoυ lιΟ:ί Π ..ρι6"λ~τoι; μι;ορ.ϊ ..,ιί;

1ι1J'30ρίςΟΥΤOlL μίιιιΖ Ο'τίι; ι;oλ'~Oμ!Iι,ι; iWT,lf." Ζω....ι; Ε18ι.

lιωΥ ΚΙΥήτρωΥ (ΖΕΚ) μωα "τιι; 01l"0i.,. 'ItΙZρiXOVtOl! ..18ιlιιί
ΧΡημ:rτc80τιlιCΊ 1ι:r1 r.ολ ..οδομιι-.ά 'ιι.ίY'\jt"ρ::ι: τιό: "iά 1ι00τ:ri1'1t ..:ιά·
to"it:rc ή 8!σ:ι,ιο~,ώΥΟ"iΤΙΖΙ 'ItτlριOl ή 'TμIμ:rtci ΤOlιΙ; τoV .1,,2:
«ν:rτι-OIίι:ι τιιί τ.1- 'Iti"tρ\1l t"ω... sολ ..08ομι'ltω"i ί"iοτήτωΥ, kwo;
'Itτίρι;) .x..~;ιxή•. :Ι:OALtIi1t!'ltώy δρ:r"τηΡLοτήτω", Ο'τά,s,,ι.ιIl1Τ,Ι;

Ι:ΙIίTO'I!ι'l'ήτω" 'ιι.λτ.

Μ, π. Δ/Τ',ι.οι 7:0\1 i'lt81!.'t0:! μί. spbtαιιιn'j των 'r'llouρrw'"
Oi'lU:lYOtLrιιώ" 'It:r1 Χωροτ:rξl:rι;, Oh.IO'μoii 'Itι:ιl Π ..ρι6ΙΙλλον.
'"ΟΙ; ;.ι::οΡ.ί ...." --.rιo"iiζ.~It::01 τό ..ί8ι1f.ό~ 'a<i'ιcx6μ..,,0 tω"i

'ItΙY'l!τρω", ΟΙ 01'01 soυ τρί'll"ι ν:ί τληροίΝ "ιί 'It'tiρI(Z, οί 81.
δllι::o,ί,ι; 'It:ιι:! lΙ.ά". iJX.τιχ.η MrfCμoίp.LOI.

ΤP.~ν ...ιτιί ~f;'" 1f:ιrr.:W~
,.ic; ~.Lλoιιι .,cΊ μ.ιτ:ι:τ;:n:ο:n CR

....Τίι τlι τι:ιρόν ciιι.:Jpo.

:ι:ρo3c:~..ί2 οί 'ltIO τσνω ~
.τCΙIO,X..... μ.1,,"τΤΚ: oί...wcμ.~

ροιιι; η 'Itιιt:rλι:η.ι6ιiνο-r.::rι ιi:ι:ό IιΟIΥω,.λιϊι; χώρουι;. Μι ~

ι:ράξη ίφαρμ.οτηι; ,"lί oί1f.ότ.δα 11.011 δι.., .ΙΥαι ciρΤΙ(Z IιO:tlί d
ίμβοι:!όν 1'ΟΙΙΙ; 'It(Ζί δίΥ IoIsopoiiy νΙΙ 'tn1'Oi'IIoI'I)IJoϋν '110:,,& τό

αρ,;:ο 3 'ItOlρ. 3 ,"(υ ΝΑ 690/.1 9.4.8 .τ..ρί σ".ο\ι,τλ1)ΡώΟ'ιωι;

,"ω.., ι:.ρί η..δίωΥ 1t'όA..W'I δlιnliξ.ων» sΡω:οι"φώνο..,tι:ιι Ο'Τ& Τ'Ι

τονι'lt& oN.όnδι:ι ή ~."ώYOYNΙ τ!ιi τή διμιοl,ιρΥίο ,"ιαίων ιξ

CΊ!I(ZIpitoll Oi'ltOSiaW"i η .nt:rAAci,,~ytal VτoxΡ'W1'IU μι ίf7TjΙ;

ιίξi:rι; οί:ι.ό;;.δ% :η ίδΟ:ΥΙ'ιι.ιί μ.ρίδιιι oi'ltoπi8W"i η τμήμ.ΟΙtο δι_

Jlp..μIί"iYjO; iδIΟ'ltt-ηi1ίι:ιι; 'ΙΙ.:ιτα: το Ν. 37.4.1/1929 'It::οί 'to Ν.Δ.

1024/1971, μι τιrι ί:ιrlφiιλιιξτ; ,"ου «;&;:0:1 2;; ";~:; Υι!(.ι.οll

:riιtoiί, τα: οί'ltόι:ιδιΖ 'ΠCU 8ίΥ aJ"ial «ρτιο: 'It::lrt~ τίι; 8ι~
O'Tci:fCI~ 'tΟ:'Itτο:ιrΟIΟU"iΤΙ:ΙΙ 'It(Zi, iν ιziι'to δι....{Υαι 8ΙΝ(Γ\'ό, ίφαρ

;ιό~ιt:rL 'It:ri 0" \1Iiιτα: το "I:ρoη"J'OtJμι ...o ί!άφιο. Μι Τ~Y 'ψiξ,l

ίφαρμoτijι; τρ:rτμ.:rτοsοιιiτ:rl IίsίO',1O; iι tO'lltOΤOiτιαTI η iι ί,ι:ιρ•
μοτΤ, 'toU a~CI'tIPOII i!:r~iou ,":ηι; ΤΙ:ΙΡ2Τράφοl'l cιiι'tijo; τιιί ,"α: τμή

ματα τω" ί!ιc;'Itt'l]'3ιωΥ ι:οιι sp06AIί:Ι:OY'tac άτΟ τΉv 'ΙΙΟλιο&μι'lt'ι
;ιιλίτη τια: 'ΙU:Ι1"όχΡ,lΟ'ΤfΗΙΙ; 1ιΟ:1 'Itοι"ωφ.λ.ϊι; χώi'!ουι; 'ιι.ιΖ1 'IIOU
..tν:rt μ...τ:rλU't.ρ:r τηι; όφ.ιλόμ.ντ,ι; r.lff~CΊo; -riι.. :η ,"α: ~,ι.ή

μ:ιτ:r τή; ..i'forio; "ί τΤι ίφόιroν δι" .. I"iO:I soMo!oμ.I'lt<i Qιξιo

:ι:οιήΟ'ι;ι.α οτ.η... α:;:ΧI'ltή ~ι; 8ί,τ,. Κηιί 't'ι"i τι:ιρ:n:ι:f.Jω 1'2'1tΤΟ

7:0ί-η",Ι ,"ω ... oho'lli~w" ίΤI1'ρίτ ..τσι να: μ..τσ&λτι8.ϊ τΟ η:;jμ8

'II.:r1 iι '''''τι "OUΙ; ώοt .. ..,ιί; τl"οντο:ι «ρτιι:ι 'It:rl οί'lt.OlJι:ιμ.T,ιrιμσ.
•.fι. Ή τράξ,l ίofOlΡILOτijo; 1WI'0!.w'tac m 'ItΤ1μ(Z'T0ΤΡ(Z,Ι'ltό

!ιιηΡιΖμμΙ:Ι ίof:rPILιTTijo; lιΟ:ί 'Itτoηιιoa'toAoτtu SiyO'It/I ί,ο:ρμοτηι;·
Τό 'It't,l,l,,101tOΤρ:r,L'Itό 8ι&τρο:μμ.0: 'Itι:ιι ό sί"iO'llΙ:ΙΙ; ίo,OIρμ.o,.;jo;

~ριλoμ6άνoυν 'ι'ιιί 'ιι.ά,. ii!IO'lι.tηιri:r τΟ ίμ6~όy "'lΙ;, τα Ο'ΤΟΙ·

x.i:r των ί!ιο'ltτ-ητωΥ ττ,ι; 'ΙΙ.\1Ιί τΟ 'ItOlJOIJτO αιη.ι.μ.tοχηι; ΤΟΙΙΙ;

Ο'ΤΤι... i/lIO'ltt'ηCrIOl, το ρllμOΤO;ι.Oιr,ι.ι"o τμήμ,ο: 'ItΙZI το σομ.ίνο"
ί;.ι6~6ν, 'to... όΎ'ιtο 'ItτιΟ'μ&τωΥ η iλλωy O'UO'tatI'l!.ώy 'Τω ... 1'11
μο'tομO"iιμ'"iCιW 'Ψ'Ι',ιιίτω", τα: οτοι,χ;..ϊ:ι τoiί τμfι.r.:r~o.; 'XoU :r?:r..
p,i't:rt ώι; ιίΟ'φοριί τ'iι; 'It::Ι:Ι 'ιι.0:8. iλλo iJtOIx.io «...ιιτιιι:ιϊο

l'ια: τ1Ρ ifOlpμ.O"fT, tou "iόμ.οu :ιiι'toiί.

5. 'Η 7:ρ&ξη ί.,:ιρ;.ιοτηι; O\Jντά,i1''t::ι:ι μί τ;Ρ ό'Jl.όλo~-η 8IOl:
δι'lt:rοί::ι: τoU ,;poω.S ..ϊτι:ιι uP&AA,lAO: μί. Πι !ιι:ιδι'lι.(ι:iJIΟΙ ~

«Ρ'ροll 7 "oίi .,φ,οu o:ύτoii τιά Πrι ί~ριO''I. riίι; τoλιo!oμι'lt'Γ,~
μ..λί'Τ'r.Ι;· :r) cί;tί,ωι; μτά ,"ή ν/ντ:rξ,l 'tOU 'ιι.τ/',ι.:rΤαΥρ:rφι'ltοο

δισ:τρ~~:rτοι; ,"ήι; sολ.oaομ.ιlι:η; ;ι.λί.T~Ι; 'It::ι:λο5ντ:ι: ,οί ί"i~Ι
σφιρόμ..ινοι ί'ιo'lt~ΤΙΙ; ..ιί λιί60ιιv rιώ,η aUtou 'It:ιi ... 01 δηλ.ωι
~lιν μi'](Z 11' ό;::I:fμ.iv.". τ;o' .. ::μ~::ιI" s~; ό"i:ιφίΡΙC(Ζ: :ι':"Τ;>ι. :;,,~

'Itληιrη. iν οί ί!ΙΟ'ltτ'lO'ί.ι; τοuι;, Dκ-ω; ά:'ΙΙοτ~;rώνtντ:JΙ 1'tO /11«:'
ΤΡ::J;ι.μ~ :riιtδ, ,!y:rL IιΡ~'Ι; η ixoLrl i"i ,"ω ;.ι.Ηξίι μ'-:26λ~ιι
a'i't. 'It:rtdi τό 0<'11 .ϊτ • 'Ιι.,nα: τιί ό-ιfι,ι.:rΤ(Ζ tω"i ί3Lο~t'lj'tω'ι, Σt~
:ιrφί:ιr'tω:f-η :ιiιτ,η οί ιδ'ιO'lι.τητιι; ι:ρπ.ι "α ίι:ιro6άλouy 'U"tXΡ:'
"ωι; τoUι; τlτλοlιι; '11\111 τα cίλλσι ιίτι:ιροίτr,τα ιr.:O~ΙI'It~Ι~ΙZ
nOtxu2, β) ~Ii 6ci7'I'J τα: Ο"Τοιχιί:ι ,"ηι; Tιpo'l'JTOUμ.IYIJ'8 ~,.;:ω:
".ωι; α' OIι"it:fniJ''tO:I tO 'lι.1'~μo:τoτρ(Zφι'll.b διιηρα;ι.;.ιι:ι 'Iι.:re ο

,/:iy:r'lt:ιl.<; c.,:ιι:ρμ,ayf;ι; 'It:ri ,1,) μ.τιί ,".η ιnr.ιnς'l) ,";;Ι; τ.ράξιωι;
i9:JPIoIoτijo; 'It:ιλοwτ:rl οί φψ~νol ί8LΟ'lι.τtjτ.ι;, μ.l,α, O'Ι ..τρeι
"~i:r sou iν:rφepctOl! 0'tT;ι slo τι:Jνω sρδ.π.ληιη, νο ~
rιW'I'J τ~ τράξ.ωι; ί.t:rρ;ι.oτi)ι; 'Itα! "iO: ,.ιs.",φo."" 'L"r,(?" ..οι.

οτάιι.ιι;.

β. Οί 'lι:ρoπ.λήO'.ι~ ,;oU ,;ρ06λί'll.ι iι 'lι:ρoιrroUιιn'l) το:ρ"τρα:
φοι; ri\lO'll't:J! μl δφQO'ί"Ο:f~ ,ι ",ι.1- τοτι'lt.η !f'IJI.Cpiao. 'ιι.αl
σ.. μ.Ιι:ι iιμ.ιρ-φIΙZ ίφ,lμ.ρίδα "ηι; 'Α',;νο:ι; η 'ΤηΙ; θω/"Ι'lι.ηι;.
'Η 5ι~ι'lt:r,ί:ι '"ίϊι; 'ιι:ΙΡΙΚ'tώl1.ωι; ΟΙ ,1jo; 'ΠfΟτ,"J'Oiιμι'l,lι;, τ:ιp~·
ΎΡιίto" μτοριi yd: Ύί.... ι 'Itαl to:uwxPc;yOl ιώ τ1) atι:ι!I'II..Q;lJIa 't"I'JO;
7:.ΡLS'ι:ώ:f ..ω; Τ ,"-1ι; (~ι:ιι:ι; Τ::Ι:Ρ2Τρ:tφοll.

7. 'Η :ιrράξ-η ί.φOlρμ,οy1jι; 'Itlιρώ"i"ΤΙ:ΙΙ μι Mφαιnι ,"o,iί ~oμ.σρ•
X'l. ιhοτ.λ!i Τ\1I\lτ~:,:ρo"ι:ι ~oί :ιrρ.άξ'l) 6.~OIίω~ι; τιο: '"'l" .."ΙΙτλ1
ΡωΟ'1) τώ" lΙ'ΙΙ:οχρ.ωΟ'ιων .ιΟ'φοραι; οι Τ'Ι 'ιι.ΙΖΙ μ,nΟ:Ύρd:,.τι:ιι Ο'Τ
οί'lt.ί(Ζ 616λΙο: τωΥ 'r"l:O''1'1tOfIlAι:nι: .. iwv. ΓιΟ: τlι; λοιτΙι; ~TO:'
60λιι; -rbi"i ί8Io~~σιωy '11:01. τιριλο:μ6«vο,,'tαι O'TΉv sριίξ,l .,~ρ.
μ.όζοΥται 'Itο:τ' "ιi λοιι:ά άr.oQ.oro: οί aIO:'tCΊΞ.LO; το:) ΝΑ Τ'lΙ;
tί.7/lδ.8.23, 07:ω<; ~.Jμτληρώ~ιz" μI't:rt&y8on .. pcιι..

8. -Α.., οί ίδΙO'ltτηtιι; OAW"i. τω" ί!ιo'ltτηιrι~" μιιϊι; τoλω8~
μΙ'ltίϊι; iw't,lt:ro; η ί'lόι; τμ..;μι:ιτοι; Τ'lΙ; O'IIμfW'l"l)OO,11Y μ...τσ.ξ~ 'TOU!
Υια: τ/ν Iίf:rpμoyή τ/Ι; ώι; 'ιι:ρ&ι; τΟν tρ{):ι:ο 'II'OU 8ι:ι T1YOlf'l ,οι

iτ,(Ζιτo.r,ι. ..... ι; ί'ltχωΡΙι,ιιι; τ'iι; τια: t;p ι:ρ:rτιι;!Zτoτoί~ • τ-ηι;
.io-fopio; οι τη 'ItΙ:Ιι ,"ίι; ιiντίπoιXΙΙ; 'to:'Itτo'l:1)l~nlo; ~ra.oτίδω"',
τό-τ. 'ίι τp!iξ'! 8tι:ιρμcrrίi,ι; &-ρ'ρΙ".τι:ιι 'It.no: τpιn ....'IP"I .'Iι.~Ι
hωι; O'\Y'tW~ ΎΙιί 1',η" iYόt'J'f(Z "'. τ& q,ι.;;μ(Z :ιuτό, .~
0'0'\1 8.." M~ται Ο'ΤΙΙ; μ,ίμ.ι:..... ι; 8ια-rι:ιξcιι;.
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9. Γιό: ~.η., ί,ιιρ;ι.οτή rijιo '10)"ωδομ.ιι.;jι; μ.ιλέ,,:,,!," δ'''ι'ιΟ;: Ζω

νιι; 'Eνcpτo~ Πολι03σμ.ίι:ι; Χ:ΙΙ 'AOτI1tOU 'A,:ι!:ι~,.ιO':ί ί,cιρμόζO"l
'"ιJ: ΟΙ !ι«;dιξιιι; "oiί &;:"-1,0:1 tO 1Οίί νψυ ιzinoii.

10. Μί nό:;>a:π; φ:ί 'r~:i χωρο"l':ιξίcιι;;, Oί:ιuψ

:ui Π,ρlδlίλλQ"lΤΟ; ~::SO;~O'f7O": οί η:ιη"; !,:Ι!!Χ2::Τ; :.ι:ι;

ό 1'ρό'κ"οι; ,irΙf:ιξr,; ττ.ι; 'ΙΙ'ριίξιωι;: ί,:ιρ;ι.oτr.;. ~ "';1';9-:1:>
"I,p2fIJ.O:i !ι::ι,:,;:ci:.ι.:.ι:ι~ι; 11.2'ί 1'0:i τί...-.α: ί,,,,μoτίjς ~ ...~&
oi)"λ ... η:Η!Χ';. ί..;:::-.μ.ί;:ιι.::ι 1.:Ι; ίρ'ρί"'Οn'Q;1 οΙ ~ηuι; τρο-

!ITt~iιo.
"{}t2'I ;;;~1.;I:Z: ,:,ι!ί ,t,,,I,ιI,τI1l.0: 1I:PO'TPQμμzrcJ !pιlιW

,?o;ιiων. ;:Γιiςη ί:μ;-:.ι.φ,ς n-O,l,IA.i ή Ο'Χιη1l.iι ΙUλtc'η 'T'OU
άρμ.!:lΟ'; ~~ri2. ~::~ ίρ';Ινι'Ι'lιι ,"ίι 1'ό: ~l'aνoι;ι του ,01';0:
:l'uτo'j.

•ArBpo 13.
TTIrrιιrr+' ,;ίι; :~:ιτι.ί!;;c(ς 'I'oU ,όμCΙ.Ι φjτ«j η,ιη.ι.lίotων αxι!I~

;;όλιων Τι oixlaιWv 1fPIι ,"ου Ι 923.

1. Κοιτα '1:(11';......>.10'11 ό:1I'~ tIι tIACUfll'iO ίδlίφιo τ~ι; 1:ΙΙPlZΎpCΊ.

'W -4 τoiί ιXp",po!J t ,"",lOp,i ν!Χ U'lIiyO'ltIXI O'"ι~ δIIX"άξ,l~

"ων 1I:ρo'/ΠOUιuνων «p~pων "οω νόι,ι,οll IXtι"oίί 'ιι.2Ι r.ολι~:.ι.ι'll.Ω
r.,οΙλw.:ι'tI'll.ίι; ,;,;~Ρ:oxί.ι; ίνΠιι; ηιlίων 'll."όλιι.w η οl'11.ι";ιών
r.pit τoiί 1923 '1:otι ci1I:IXI'toiίν a...:ιμόρφω,η. Oi 1tιρl~:ιέ~ :ιU"ίι;

μ.::ο;ιϊ νΩ ,Ιν2ι rιIr,fL:ιIt;'f 1toλto~O\Ioc'ltιώy ίνo~ή't",·, ;:o~ ;:;c;:
λ2μ06ιho:ιν ",:ιΙΙ n-~'ΙΙ.Τό::fCCΙ; τοω νό;ι.ου lIiι'tοω η 1I:O:J tFi:f...OY';IXI
"~ ,w,ολό 'o~ι; ι,ι,μ:ι Cl'i ίyuxριι,ι,ίν~ 'Χi!c::ι 1tόλcων η Oi1ll
,.,ι')'":'ι; 'ι::ρό ,.oiί 1003.

2. Ή XoCΠ'~ Πrι 1tFο1')'yQίμnη 1Ι:σιρ"τρ::ι,0 (,,;ηωτή 1I:ρ~
rciνetIXI :al ,.ά τrιC1liI τοΜο!ομ.ιώ "'Χίδιο ωι τίνι,.σιl μ.i ,.ά

Π. Aclίrcrrμ.a: 1tO~ ίp.ρfν.ι τ~ CI'X.Η...η τολtοδcμl'll.η ι,ι,.λί"l.

Ή Υ:;ηωτή τίτοιων 1Ι:ιρlοχων l'1toP'i ν~ -riVCI "JI4i μl Π.
Δc:n-ημ,ιχ άν,ξlίρτ",,:ι <Π:ά ,.iι Π. Διcίtημ.1X ',!,'ΙΙ.ρl,ηι; ~~

GA~aCΜI ... ijι; ιuλίnι .. 'ΙΙ.:ιΙ ,..φ. Τ'ηρν όλΟ1.λήρω,η "ηι; διιχ·

δι1lΦ!:ΙΙ; τιΩ "ό τ,ηώ 1t1))"Cζ&fLcx.ό αχί!ιο "iX: ΤιflιOX'ίX iν
~τό ίιxιίpxou:fιΙ; ;ι.λίτι .. 1tF0xU1i:,..c ή άνσιτχ:ιιο"lrιχ τιΩ' "ην
lΙ'Ιιιί1tλlχ,η "ηι; 1Ι:ιρlοχηι;. Τό Π. Διlίτι:rnι.1X ir.:-ιrrωτη .....ι:ιί

O''t';y ΧC?ίr.ΤωCl'1j :ιίι"Τ, ί.χδίδιηι μ..ί ιiνlίMιτιι ί,:ιrρμιιrί! τoU

«Ρ~ΡO'} 1 1tIXp. Ι 'toU νφου IXutw.
w 3. rlci .τ.ην ,ί"ορΩ ι:rί τii Ο'τιι; 1t'CPL1ttώιrCI~ ίφι:ιρμ.οτηι; τoU
σιρ-a.ρoIι cιu'tοι1 U1tOlOΤiCC,.o:l 1tpbI,.1X τlΩ 1ΙΙί8, ίδΙΟ1.,.ηΟ'ίο: ή

U1tOXpIωιrη .tCI'fopliι; Cl'i τii "ΙίI1,ω ... ο: μ.ί "ο «ρ-a.ρo 8 1tΟ:Ράτρ:ι
,ΟΙ·. 'JI(li 5 'toV ...6μou IXirτ'oG χο:ί lΙ"Ι'ή ιnrιίX'11x ~"ί "ήι;
ίtι:ιρμ.oyijι; tijι; τ:ο:;:ιχτρι»φου Ι Ι "οΥ «Ρ"ρου 8, ~OλoτicctlXC
'to IJν/Oλι-.ό ί;ιl!lι:ιδfι.., "ων ",οι ...όχρη""ων χώρων "oiί ί.νΠιι; ι:r;ιι
δίου 1t'ολιωι; η ol'll.c:Jl1w 1tfIι toU 1923 ηLT;Iti:I'tOΙ; "ϊι; flA.o.
aoμoc...ijι; ίνό"11ΤΙ:ΙΙ; τιΩ "οΥι; ΌWoίou~ ixoU'o' ί...1Ι:ληρώΟ'" "τίι; U1to.
XFC~:Jt:ι; ΤOIl~, οΙ 'E1ti:l r03c.ι; lδι01tτφί.ι;, "ψ.φων" ;ιί "ίο
ηl(;c'Χ:.ιοUO'c~ ClXtσI ~I~. .
'Η τιιχό ... i1tI1l:Aίoy δι:ιφoρocί ί.1tιμιρίςetο:c ~μψ:ι 1Ι:ροι;

την ",lXτ~ 't-2 ,:ι:ιρ:ι1tι:tνω λοτιςόο,ι..,η ciIJfop:i Ο'ί τη τιϊ~ 'Iιιί~ι
~δΙO'II..Τ'φIIX5 ~IXI. τΩ, ί.:ιl!lιχδci.,.ocί ί1l:C?,CΡCηι.oU :ιιί'tw ό,ιiλOYτo:ι
ωι; 'IO"OFIX τηι; ο:Υ'n7'tοlχηι; ιδIΟ.tφιι:ιι;.

". Στις 1tCΡΙrtώ:τcc~ ί.,ιχρμοτηι; τoiί a;ι-Βρou "u'tO'j δίν
όφ.ίλ.τ:ιl ,i:Jfop:i O't' xpijμ.o:. Τό δΙΜίωμ.ο: 1I:pιltίμ'Jι:l"l'lΙ; μ.ί

iν<ίλoττι ίφ:ιΡμ.οΥί; toii «ρ8ρou 55 τoU Ν. 9-67/1979 ίηUι.ι
.ι:ιί τιΙί τίι; Qριχ,.ώ:J~CΙ; "oiί «p8pou o:ιί"O'j.

•Aρ-a.po ι".

nOFoC - Oί...oνaμ.ι..η ί.νICl'xvaη.

Ι. rIci τίι; i%t"ll'tIί:rCI~ τoiί νόμοι.ι ι:ιUτocί Ο ·Aijo,.r.o.; η ή Kom.
"ηt~ 1I:pίιrιι.vQ: ,ly:rc Ο'ί 8ώ'η ν!ί aIIX~iaII τοΙΙι; τόpoυ~ 1toύ
'II.:ιI).;ίιr'rnUν το 3()'l, ΤO'.M.ιiχΙO""I'OY τ/ι;: δ:Ι1l:ι:tνης τι!ί ,η... ί.ιι:rί.

λ~:J.η ",.ων I!I:ιO'ι~ν ~ινόxp-ιpτων 1t~lcoδ~cx.ω... Ιρτων ~%~o
~η. ;ων 1Ι:ι,ιοχω,/ .ιrΙ"ΙΙ'tσlO'cων (aFOΙΙ01, δι...nισι iίaP1:U11iΙ; 'll.al
~ΧΙΤ~UtI'.η; ,:λ:ι•. ; .•ΣτΟ 1I:~tfι ι:ιι:.~o <διν 1I:ιp~)"i:Iμ.6Ι»VCtσIl ή
ClO'fOplX a. ~P1iIIIX ~ou 1tροδλ.ιι"C "ο αΡ8ρο 9 'toy νόμοll ι:ιιίτoiί.

•2. ~.t.IX "τ~ν ',ρ'ριΟ'η. tij~ ~oλ,oδOlLι....η~ μ.λίtηι; 'to Δη
110'ΙΟ ~o: ιξαaφo:λlO'~I O''tOν !Ι'ιτι"τοιχο Δijμ.ο ίι Κοcνοtητ:ιl ",η
xρ'!]~lXτoδόττι"η "οίί 30% 'tijι; aOl1tιί't11Ι; ,ώ... 'ρτω... 'tijι; προ.
'Πιιψ,ι ... ηι; 1Ι:lΧΡ:Ζτράφου μίΟ'ι:ι :Jtci 1I:λ~O'ι:ιι "τ~ a1J.l.O'1~'IO')o:'II.i.;
"IIIX~ χ~ημ.ι:ι"οδο~c.ijι; ίωνόt~tOlΙ; "τoiί .cί8. itoιιι;. 'Ο "po1l:~Ι;
.21 ΟΙ δροι "τ"ι; :ιΡψι:ιtΟ»Τφηι; iT1i?i...oytIXc μί nιo,nη

τοίί 'rlt'QUp,l,C'll.tιU Συμ~o ..λίo:ι. Μί Ομ.οιOl a1tΟ,:ιιrη .aι μίοιχ
:J"1ί ιrλ:ι11C:Ι των :Ι::ΙΡmνω διιν:ιtοηΡων. II1COpti "tI:i 'Y1IfI8ci
ή cινιί)"T)ψη ti,i IIiPO'J~ τοίί Δημ.OIJίou "ηι; χο:,,:ιδολij~ "τocί

XP1JoI1X"0!0't!"'oiί .moIIΙ; 'ιι.σιί ή 1t:ιροχη ιπ;η7ης "ocί Δημο
O'ίcιι. Ο'ί 1I:cpi1t"ωιT'II :ι:ού ~ xρφι:ιτoδoτηιJ1l <Blί τίνιl μί Ι'ορ,,,
:ncc:Jμ.O'j.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ'

Αu.Bι:ιίριτιι; 1I.IXtlXnιιIίιo.

•Apapo 15.
'A.,:ιaτoλ'ί; .:ι"ιllίφιo1'X OIu.&:ιιpnω..ι.

Ι. 'Αν:Ι:Jt"ί.λλι,,:ιι ή "II%f'dlίφca,l τών cJιί.ιkιίP'TωY .η~·

,.ων ::~~ E"/!J.N Τ"Τι.Ρ{ίιί ιι~ι 31.1.19& Μί τού βpίonιcν_

τ:ιι :τί ;:;ι.;::o;(ί~ ίντόι; 1; ί.'II.tόι; CI'X~iOU lliιληι; η ίνtός oί1l.I

:Jξ.ι.ών 'Πού 'π2ρχκιν 1Ι:ρ1ν ι:ίπό ,.ό _τοι; 1923, .w οί ~101I.tii"ι'c.ς

τo~ ;ι;:o~άιλσ~ν φ.;:ρό-8~al,:Ι τίο; δηλώαιι.; τοίι 1Cp06λko ... to:c
ιr.:iι τίι; π~;::ιτ,ι.ί,o:.ι~ " 'ΙΙ.:ιΙ1 5 'tw ιί~ ι:ιιίτcii. ΓιΩ τΟ: i'll.toι;
Ο'χ,δίOll :ιIϋalXipC'tIX ή άYIXO'tol~ _ τη... lta'tIIδCΊφcO''!) 1αχΙίιι

μίχρl νΩ ριι08μι,,,ιί ή χΡΥ'Ο'η 'I'~ι; tijι; 1tlpιo:ιιij~ όt:ou I!IpiCI'J.O... tOlC
1Ι:ιί νΟ: 1I.ρι~ϊ ή όrιn'C1l~ διι:ιτήρφ,l ij οχι II.~ αι.ιιyu.PIμc...ou

:ιiι-k~ίτou. rl2 tci ~'tbι; αxιδίocι η ί.νtόι; oί'll.Loμ.o-j 1Ι:ρό tw
Ι 923 Τι φ,ι:ιΟ'τολη ,CI'Xu..ι ιι1χριι; Ιτou .IΙ&.ιΡΙΟ''Νί ή OPI01l'll."
ρ:ίο$μιΟ'η ~ auτU1f.9IfLiyou CI'~φίtou 1I.IXtci την 1tIXfcίΎP.

t> 'I'Oiί ά.p~ρou 16 'tOY νάμ ιMooiί.

r:o: :ιiι.s.:ιίρl't':J, X'II1t ιχ_ ~ιτιp"'ί 'JI.(Itci "τη χρ(Ι'Iι'ΙΙ." τι

ρίι,~o i=it ΙΟ Δι.ι;ιΙ;οίΟ'} 1!}81 ιιeχpι 31 'ICI'I~kιι.ι 1983,
Τι r.2'1Π'i..τ, m τf;ν 'II.:ιIΤ~ιίφιnι _ '1tIpοδλh-tc ή :Ι:~Ιί-rPO
φo~ :Ιιtt1l ΙaχUlI ιΠ:01l.λιc,,"cχ4 τισ o:\I8ι:ι1~ι"o 'ιι.t1",,.ι.: .~

.i~~cl~j "Τι ;ι.c',:ι!ι'll.1; .:ιΙ ~I:Ι uτoIuII: "τoiί I!ICI'J.~ 'COU

;.ιί,:ι ,,-:ιί ΟρΙ2 ':'ώ voμ.oiί.

2. Δίν iπ:ίτ~ν't:ιt 0"'1"110 δι:ι"ιίξιιι; ri'Jι; τp~

νη~ 1tι:ιρ:ιτρlί'Ο'J 'ιι.ι:ιι ΜΗ!ι:ι,ίςον"ο:ι .IXt2 "τ1ι; 'C!'Xuowιιo

δl:ιτιίξιιι; tQ: 1Ii"t1",,.ι.~0: τού l!I;iO"'ll.oν'tlXC: 01) Ο'ί 1I.aιvb:ιf",tOΙΙΙ;

χώροιιι; τ;;ι; 'ltόλτιι; (oaoUIO, xλι:ι,..ίι~, .λτ.), β) μωι:ι Ο'Πι

ςώνη ιi-:τ,:ιλaίlXι; "των δlι~νων, "'νι.ων, .IXPIιaaών Jι:ιί δ""ο
ηχ.ων η ltοινοτι1!.ών οδων χο:,.ιί τΟ m 23.10.1959 Διι:ίtι;ηομο:

.1Ι:.ρί μ.ί'tρων "τΙVων διΙί "τφ ciO'fIίlCIσl'l "τ~~ iιflplXatI.ij~ αvr·

.οινωνίlΧι;» 01l:ωι; o:Uτό ίαχUιc of."",.pIX, τ) μ&aι:ι O'tfι.., ClίΤIι:ιλ~

1ιIΧΙ "τή Ζώ ...η Πι:ιρι:ιλίο:ι; .ιχτΩ tiι Ν. Aj~to:τμo: 893/197"
II1tcpl auμ1l:ληρώ:rιωι; των δΙΟ:f~ξ.ων "oiί Α.Ν. 23"4/19"0
~Ι IXfyIcιλcii ωΙ 1t2po:lio:(o) 6ιι'ω~ 'tPO:l:Ql"OI~.,

αιιμ1t)"ηΡώ-8η ........ι:ιί ίι:r;ιUι.ι μ.ί IoI.tOΤ....i:Jt.pc~ δClΧt~ξ.ιι;, 3)0'1
δημόαιι:ι 1I."IjIllXtIX, .) 0'1 δι:ιι:rιMι; ij QνOlδι:ιaωtίt.ι; ί..'tι:ί~.ιι;,

Ot) "ί Ο:~χ:ιιολοτοι.οιtι; :ιώρoυ~ 'ιι.ο:ί C) οί ρίμο:tι:ι.

3. Μί Q1tbflXffj tDU ')'1tOΙΙPTOii Χωροtο:ξίο:~, OΙ.Iaμ.oiί 11.0:(
ncpcl!lάλloY'tcι;. ι!ν:ιι !wm ν!ί ί.ξIXIΡΙ"cιiν ~o tήν ~o

'1'11 τηι; :ι::ιροτρ. 1 τοίί «ρ8ρο\l aiιτoiί 1Ι:.ριοχίι; η 'll.tIaμ.lXto:

τι!ί λoτo~ι; ά",,:ιλtί:ιι; η 1tCIt BtlδσιίνOllν lΙ"ί -δ:ίιιοι; τ..~ 11"0·

lIτIa't!1I.Oiί η fllO'1.DU 1tcρt6ιίλλονtοι; ή, 1tpou.lμI ... oι.ι 1t.pl ,"ριο

:ιων αχιδίων 1Ι:όλιων η Oi'll.IO",wy τρό τοϋ I'tOUι; 1923, 1I:oV
Q:1tOl!llXiyouν iιτ-ipJU'tpl:l lΙ"ί βlίρoι; ,,~ι; 1Ι:όληι; " toυ oΙιι.ιO'μoiί,

η o~ιxιίou "ηι; ,;όληι; η toU oίιι.ιaμ.oϋ 1:οίι 'χιι ίδlιίtOllO'ι:ι

"'PtItI'iIX. Ή ιίτ-ό,0:1η ί.dIactσII μ.c.tlί m ,..,ώ;ι.τι toU οί.... ίοιι
Δ""oΤΙ1I.Oiί η Kocyctc'll.oiί Σιιμδouλίou ij χο:1 χωρίι; ο:ιίtή, iν

1I:.ρr:ί.,ιι axpc:n."I ή %ρ08ιαμ.ίο: 1:οίι t_.c ό 'Ττouρτό~ O''fό

"X''n'll.Iι ίπρ:ιφο xaPIX1tcμ1tijι; ",η.; inόBιaη(. Ή τρ08ιαμ.ίο:

:ιiιtT, ~ίν μ:ι:οριί νΩ ιίνι:ιι IIC1l.pG'tlpTι σά tόv ίνιι μ..;ν.Ζ. Ή

1t:ιρ:ιχιrιω ά:ρ;.ι~lότητι:ι τοώ 'T1tCΙΙPτW μτορ.ί -n IUtο:διδr:ίtι

"τIΧΙ 'll.ι:t'I"-2 1t'p1OXIo; ,"fι.., oluio ΝομιίΡχΤΙ μ.ί Π. Δlτμcι τού ;11.
δίδιτι:ιι Ι'ί Xpottltl'1'j τocί 'T1I:OUPToU ΧωΡO'tι:ιξίι:ιι;, OΙJιIaμ.oiί 'll.ιιi

Π ιριι!ιιίλλΟΥΤο.;.

4. :}liα:ι "ί ~ι:ιτ,.ιr,,~.η 1I:ρo8ιaμίιι 3 μηνω... m ~

iCI'Xtι toU νόμ.σιι o:yto::i iI1!:οδι:ίλλ.'tο:c 0:1Ι:ό "τιιUι; Il.UfiOΙΙo; η ιnιTJ.~

piO\l~ ",ijι; o:iι-8:ιίFc'tηι; ".IX"o:O'uuijι; Ο't.φ. άρμόδιCl Πoλι~cμι

."η Άρχη δή).ω1η Ο'ί ίνηl'ιιο "τoiί ΝΔ. 105/ιt96~ Ifnpt
«τφ'.'ΙΙ.ιϊι; .~j..,,,ι; "οΥ δηλcιWroι; ~ βIβo:Iowt:Oι;» ciι; al1l:).o~v•
Ή δήλ~,I "ριλσφ.βι:tνιc i.ιιι.tb~ σό "τιί ~I'll.Iί Otorxt.io: "τ~Y

δη)"oiίν"oι;, tό ciιr~υνoμt'Jlό ηιι;μιχ "τ~Ι; .plotiio; μ6νιμ.τιι; διOl

;J.CI1~Ι; tOU Itι:ιι τΥ;ν οί1ιο ...ο;ιι.η ίφορίι:ι ,"ην ~1toilX ίnι:οι!ιιίλλιc

τ1-, δτ,λωaτ; ,σ;ιoλ.oτ(:ι~ ιίooδTr,ι.IX'I'O~, τ/ τινι.η ~rr9~

1Ι.ιχ1 tOν "τρό:ι:ο 1I.IXtι:ιιn.ιllijι; 'toU "tiaμ.σrtcι; ωί δ't'I Μό 3ίν

~1tιrrιrlXl O'tiι; ,II'PL1ttώι:r.tι; "τ~Ι; 1tIΧΡΙ:ΙΤΡιίφ~ 2 tw όρ8ρσυ

,
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• • 'Α δ~},ω:tη .1... 21 cn::ιρcί&1."1j ~ δί. O'1rιO~Ι~Ι';21 ό-ι::ό2\1,"0lI. 'Ι • _ •
φωΤΙΙl',ρII'.~ δλων 1:ων cψc.ω., το::' ι:ιΥ3:ΙIΡΙΤG'.l, ~·ΤP2'"ι,μ.~
.,ιι; i:i> το ιIT';'O'jn:J ui πό!ιιξ;η T~.ζ:ι.. ;rιιί ...:tt~).tI
- . - Ε Τ Ε Ρ Π Σ -_~ 3_..-.ιώ., lIcu XI),Ici!~
:r.:cρ Ί:O~ •••••• -.~ ..-~_ ,

(10.000) lI'~ω':ι μ τ1,,, -::ΙΡΙJ;':ωιn;:ι Τ1Χ ~;:rrρa,ou 2
το'; i;:-:';f,J 18.

5. Σ}.ψ;λ"ρω;ι.αTΙ"'~ ~:ί8UΝ'! δ.,μωση. ffjii N_~. Ι~5!1969
«ρμΜΙΟΥ τιΧ"ιχοii -,:011 'ΧΙΙ δΙ'ιιαlιωμα II~OΎplJf'liO lI'IaAO'l:'lιo
ILCAin;ιo ~::Ιl ,ll:DV ~dI. 6ι~:z.ιώ'l.1 •τφ άI~ί6111J ,τω~ I7ΤO~X~ΙΙ')'1
1toV MT~'OH::ΙΙ Q1ΠI 2\1τον 11.:11:( Ο'ιι..,οδιιιοιιν f'I) δη),ωα'll y,l:O

6&λλtΤ:ZI μίι:rα: 0'& cί"aτpι-::ταη -,:ρο8Ιl7μ\οι ·ψω'l μ"..,ων 11:~
όpxί~.ι: 11) τιιi ~BOIίP.IT~ ~o\ι β~ίoo ...O'Iτ~ι μi#ο_ 11'&, ~.pιox'!
8=..1.tιir::rcw'l tCIU .,ψοll 211"1'G:.I _ τη δ1μOO'ι.ι~η τηιο ι:nofZ7,1Ι;

':oU τptβλu..ι ή Τ::ΙPIί;P:zφo<; Ι τοΥ ...apou 3 toii νφοιι ~Τ(~

Μι l'I" * τι;ιox~ Ιχιι JιI..",aci Τι δΙlJδιωcιία ....ttινφ~; "~~
"1""11"0';; ;;ο),.ο.!ψllU)ii ~1!ίΑUι β) Τ1ιi ~OIίp.τ: 'itO'J 6?;"'
<n.Q·r.:ιι :rί 'J:Ip~ιr.(i<; των Ζ.Ο.Ε. wiί ~Ix,o 29 τO'.l ν6μcu :ι';

~ou CΊlil τ.η ~rOΙΙ07iI:.ιcι'l1 τciί Π. Διτο.. lιcι..soΡI$',ιoίi των όpίω~
~ Ζ.αε. _ιιτα "'" 'J::ι;~ρ. 1 το:; i!lou ιip3po:'l 29 ui ,. J
τι~ ~ί<; iι'ΣδλOI1:Ι<; ί_riι<; η;aίou 7:όλιω .. 'J:Ipcoxi.. «n τ.η !'11:
μ.oσfw:rη «ν~or...ωα-T.' το:; 1:lό 1:cίYω 'Ί'τOltpτοii. δτι &Px~ι :ι
μ.ιλίτ'l1 1ι730ΡIιηι.oU των χρήιτιων Τ'Ι1" 'tii.. 7:ΙΡΙox1j;, !) τιο

Μalριτο niι βpί,..QνΤ:Ι1 (ι'ί 1:ιριοχί<; ίΤU_Pφ.ίνων 1J",(caiWII
7:δλι.ων ή ~ίων Qρ..ιαμών '7:ρό ΤΟϋ 192.3 σο nIι λ,)ξ'l1 τ;'<;

7:;;o"~ηι;o; Tii<; '::;~Ι,ϊ~';',ι.ι-;'Γ," Τ:ΙΡ::ΙϊΡ::ΙΥι..> 4.
'Η !ήΑωιτ'Γ, :I~τ;., ~!ν::ιι :ίπ.1Ογ'ιίa .._τl'l iν δί I1\IIIo!IW;TιIl

lΙ.Ο:ί ά~ άιΤ.ό~lιξ'l1 TpCΊτιΙ::ι .. για _c:ι'l'c:ιδολή ίιτίρ 'ι'οϋ Ε.Τ.Ε.
Ρ.Π.Σ. πoιroυ ίαοιι 1:P~" tό 10% tij.. άξίc:ι; του ~c:ιιp'τoιι,
h-w.. ή άξίc:ι :ιυ~ ~:ΙfίΡΙ'l'ΟI π.;; !ή),ωιττι μ.ί 2f:r.jI""
των 10.000 !Ρ:ΙΧlLων, 'J:oiι _aτ06),~1'I1ιαν ΙL" τήν άρχl_.η !'ι
λωιrη .r.Ι\L,ω,:ι μ' τήν '7:I;;n'l'wιrη β' tij.. 1::ΙΡιηρ. 2 τώ ~p

"t0"J 18. -0::0:,1 "t+,ν '7:::ιρι:Γτρ:ι,ο ι:Ντ.η '7:p06~~::ι! αν:>

JιCινώσιι;, τίνοντal IL' ά:-ιcίλιrrιι ίιφ«Ρμοτι) τή; 1:«Ρ2)'Ρ· 6 τι;ϋ
Ι»;;3;ο:'l 12 τou "q,ι.CIo :r~-;ιιU. 1\ί ατOlχιί::ι nω '7:ρί7:ΙΙ "i
$',ffd!..ιiouν τ/ !r,ltι»l'I ,Ιν:ιl: ΤΟ1:ΟΤρι:ι,I.ο δlιίτραo,.ψ.a ιτί. Μί

1L:ι ... :ι t :200 ;, 1:500 ;, Ι: Ι 000 iφό:κ..·ι ."""ι:ιl TIQ; lLι
γιίλι; i~ccnιf1j'\I", μί II'ItOAOΤI7~ _CΊMι+'ί" _οΙ 7:ρ:rrμ.OΤ07:Oi'η

"ίν-;:ι O'U"fIλIa~ δάμ.ηaη .., οχίδια "τιιψ1l; _αί τομ.ή; ιτί Μί
ΙΙΩ:1ι:Ι 1 :100, ",j"fQIoL'! Ttl"I"Yι ί,,"ι!lη γl« τnν fjID'll:O lια:τι:ι

n.ι.~ .. toii Cι'j.,S:ιι,ίΤQΥ TQiί ~TQ; όρτ«νl""..Qiί lΙ.Ο:ί &t)),ωo:rl'l

crlTQ",ιT, .. TQ:1 ΧΑ:ιlρίΤQ:,Ι, ΤΥΙ χρΤιαη τοϋ cN&τ~pitOU, τΟν w-o
λo,.ιaμo tij; Qι!;ία:.. 'τΟΙΙ :ιι.::ι1 ),OΙ'lι"cΊ σ:"I"O~ία "ιίμφων:ι lLί δa:ι

~Q; ό?ί,~".Iν τdι Δι:ιτιίyμ:ιτc:ι τη; :ιι:αρο:τριίφou 8 τιο:1 ~0If 18.
6. Γιάι ΟιιQ:,ι; ιι.α:ΤΟΙJ.ο:1ν η διι:ιμ.ίνQΥν "τό ίξωτιρl--.ό ή 'ιι"ΡΟ

.9.ιιηι.ία U:ΙΙ:Q~ολij; !ήλωaτ, .. tij; :ιι:αΡ«Ύρά,ou ( όρίζιτι:ιι α& "
ιι~νι.. 1ι:ι! ή "'Ιι"ρo.Sιηι.ίa: tii .. 1:0Ρ«ΎΡcί,ou 5 α& 6 lLiiνι ... Μί
Πι ~+'λωαη tij.. 7::ΙΡ«Ύριίφou ( τι,ιιtαι J.IIi !ΙQΡιφό .. άντί.

J.),η-:G:J :ιι:cν "cί :ιι.2It"OIx.ιi "t"ό νaμό 1ιW βρi«ιι.«-α:1 tό ι;ι:i8αί
Ρ"':Ο. ΟΙ δ1]).ώaιι .. ιττ/ν 'J:Ipi1:'CIoI(l'1! 'C~" :ιι:ορ:ιτρcί,ou :ιVτ/ ..
lL"?ιί νdι J.:ιtι:ι-;ι3crn :ιι.:ιί "τ/ν oi.J.Ii« ·Ε).λ1!"'I ....η Προξινιlι.η

'Apxf,.
7. Oi 'Ιι"::ι:ρ:η:«.ω !ηλώα"ιι .. ~&ν ηolτoUΝτι:ι1 ":,~cΊ τcΊ 2;":ιί,ι

το ~'Cί,IUΤ:Ι :ιι:οίι ήδ1] ίXoιrι !"Ιλω3ιί lι«τάι τι .. δ!::ιτCΊξι~<; to-:i
Α.Ν. "10/1968 .;;ljIi M:ι~ρίτω" GίJ.O!Ο',.ιι:ιι.ώ'll lιΟΤ77J.ι:ιων..
Τι τoiί Ν. 720/1977 .1Ι:ιρ! ίξaιρίαιω; ά:ιι:ό rii; M"tI~α:,ί

αιω; :iι8α:ιρίτων :ιι.ΤΙJJμάτων, ί1l:ιδολή; ιί~ι:ιι.ών τι),ων ί'lι"ί

oίκo!cιμ.!lJ.ών ίn'::ι,ιων 8ιι.τιλGlιμί.,ω" """"" Ti~ !1!ΖΤιίξcι" tQiί
άιρ8ΡΟΥ 102 τoiί ΝΔ. 8/.1973 J.IIi του &?8fιoIι Ι τoU Α.Ν.

395/1968 J.:ιί ρι;Sμίαιω.. ίτίρων :ιι:ο),ιώομιχω" -8ιμCΊτων" Τι

ίxouν ά:νΙϊ"Ρ"ιί '::"ρίν ά'lι"ό τήν ί~ του Β.Δ. ';Ω 1.8.1955
_:ΙΙ:ΙΡI ΓινlJ.Ο':i Οίdιιμ.IJ.Qiί ΚιινονlO'lLoiί toU ΚράιΤOU"'I, Γιά τ1 ..
ί:ιι:ι:ιι:λίον "Iι"pQ""'~_I" 7Τάι :ιt2ρηά:νω <iιι.ίνηΤ2 ίφι:ιpμόι;.oντ:ι~ οι
!1ι:ιτCΊξιιι; TW νόμοιι criιτoiι.

8. Οί 'J:ρ03..:μIι.. τoiί &ριρou moiί γιά τ'ljν ύι:ιιβολή των

δηλώCΗω., IL:;l;fci "α ::ιρ:ιt2'3Ο':iν ιιJ%pι τριί; (3) μ..... μ.ί

iodφ:ι:rη ~ γ:~ Χωιροτ:ιιξί«.., Oί:ιι.ιO'μOii ~ Πcρι

6~Q'O.

·Αρ8ρο 16.
'"Enι:ιξ'l1 :ιi.ιoιpίτω" αί 1I:OλΙo!lιJμ.~ιιά αxί!~:ι.

ι. Τά i:ιι.Tc; η:ιδ~ .όλcων ;:, οί."ισμ.ώ" 1:Ρό τl)ςj 192.3
α:ι:.Icιίρrr", ,,"τίαμιn:ι ~ ~. 1 τoiί ~ ις; '&'OU ίwτcίι:ιιιι:ιν-

τοl αί: 7:cλId!ιJμ.I.o η:ί!ιο J.IIi 6Ρinoνtαl ιr& ~ομ.~:rφ.ou ..
χώpov; ιu:oριί "CΊ ιξαιρο;"'τ:ιl Oρll:r'1:IU ti; _δάιφιlJ'lj;,
ωτω '1Ι.α:\ ~ ιnTII!c\\IOU'f "τού.. δjιoo; :ι.ιιί nΡIQ?laμoύ; δ~",I'
ιrηι; τή; uplOxij .. ί,Oι:roν τd::όXpoνι:ι:

:ι) !ί" 1:opαt6AnTou\l ύοι:-ίρμιtρ:ι τί;'ll ,;ό),'Ι1 iι T/ro οίlι'"ιισ "
,τοιχιίο criιtων 7:ιΜ.ο ίχll ίδι«ΙO:JIfα ιr'l'μΦl'ία, μ.ί !lT,μ.ιIνfIJ.j; ίι",ίρ

~~η τιιU lN\Iτι..λιcrτij ~~'IJ""'I; :ιι.«ί των _ιiλι.nων χώρω" η

jLi :N~φ"l το-:1 CιΨw ..,
β) ~ίν 'Iι"::ιρ:ιδλιn:τo:oν τό i1μωο ~ '::"λ:ΙΤ~ΤΨj ::ψ~CΊ),λo·,

γινιlιάι ;:, μ& την ιί!ιιι..η XP~tττ, :ιι:οι.. ΙΧΟΥν J.:ιί
γ) !ίν ιΙνι:ι1 ί:ιιIJ.("!:,ι,,:ι ά'ι:n 1τ:ιηlιη n:G'\ιTι.

2. Δίν 'ιι"ιριλ:ιμ6cί ..οντ:ι1 ,,~ι; !1:ιtcίξιι .. τή; 'J:Ρ01jτούμ.ινη ..
;;α:Ρ2)'ρCΊ9OΙΙ :ιι.:ι1 ΙΙ::ΙΤΙ!::Ι:fl~t'ιt:ι1 τάι CI'.χι.:ιί;;ιτ:ι :ιι.tIaIIαtTo :ιι:ιΜ.ο

άν:ι~ί;:Q'ΙΤ:ΙΙ ιrττ.ν 7::1';:. :2 tciί :ipaPO"J 15.
3. Ή ά::όf::ι1J'lj T~O: τη.. ίξcιίριση η Oxl ά-:::ό τ/ν ~αtτιδ~

~!'1'j ίlι~i!lt:ι! άι::~ τ~ Νc;ι:l?χτ, lι:ιI;.ιi 1f"~.ι.1ΙΙΙ·'''ι ~ώ;ι.Tι ίτι
~ρ~ή; ":ιιΜ.ο άι'lι"Oτιλιίτ::ιι «~ ί,,\Ι'ό ηCΊη'Γ,λo τή; άρμόδια;, ό::ιι:ό

-;τ. ~ί'1"ι τ,,~ rj.S::ι:ι;:ί~οιι, %'OλIo!QILI1l:iI; ν~ΙΙΡXΙ71':Γ,.; _1]Ρι

Cl'i:::ι", m ί"::ι:" n=9όaω:ιι:ιι tii; τι.~τον~i; η ~ή; :ιι:ιΡ~:r.ιίί.. τ(,:1

:ιiι80ι;:ίτoιι :ιι:ο\Ι ΩίliT.ιτoι άtt6 τό Δ'IμO'f~oώ ή KoCIIo'C11I6 Σιιμ.·
to~l:Q χ:ιl ό::iι ί":ι" ίχ:l:";ο,ω::Q TO":i f01l:I1W; 1j 'J:IPC9ipi!ιrιιo~

Tμ.JμatQ" fQiί ΤιχνιlιιΚί 'Ε)ι:Iμ.ιλΙΙΤ'ίρiο:'l τή; '.g)J.&!O... Ή
'F.ι;τιτρeιt:'ή Cι"'ψρο'tlί~ι, aιι,eι:rMiwc ωί λΙΙΤO'.lρ"flί :ιι.:::ι:τcί

τιt λolτιt J.αt~ci ,"άι ό,ιζόμι,,:ι μ& τάι Π. Δ/τ,ι.:ιτ:ι τη .. 'lι"α:ρ~ρ.

8 τ,~ αρ-8ροιι 18.
)Η τ~ν :::Ι,::π.CΊ"ω :i'lι"~CI!1I'j μ-::ορcί ν&; ί:ιι:l·διίλλaντcιι "τoiι;

ί~ΙOlιΤT;;:Ι; 'J:;:in~ITQ~ ο;:,ι 'lrOU νάι ι;ίποδλί1:0:Ν "t-ίτι 1:ΡΟΟ'τα"Ι:ι

τo~ ::ιρ\Hno·,τ~ ... τΤ, O"~:ιτιιιή i..:-cίρJ.IIQ: tQiί ιι.τί"μ.α:το<; η J.OI
-:τ,ν ~:.τTι iρχ~τ,χτονllιτ. .. ~;,':ημQνί:ι .. \l,jfQij.

4. Στί .. ",ι:ι::τώ7lΙ" 1I.J-::i τι .. ό:ΙΙ:Q'iι .. ίNΙνιτcιι .η ορι"τι·

J.Tι iξ:ιi?~η hD τΤ;ι _:::ιτc~:iφl1η _tl'1μιnων ",,1μ.Lνω" ί"Πιι;
ίρ''''ΨlLίνων ΡVΙΙΟΤQ;ι.ι~ν "l"!iw" η ί"τό; όρίων "11Ιο'.σ:..ιώ,

:;;t" =τ) 1923 1:~:Ι -:Ντιε::ι:ί_ "τou.; ο;:οι.ι; aόIι'7ll; rijι;
:::ι;:ι~;ciι; 1ι:ιί lι:ιτ;' τό 1L4oι; τΤ,ο; iςίρ6:Ι1'11" των Orι- J.:ιί

::ι;;~~?ι,~ω" ::ιiιtων i'lι"ι!ι;iλ4t:ιι fn ~c χρόοοιι ί'lι"ιδ:ιλλΨ'

νο 'J:?όaTIILG τη; -PΣTf."J 2 1I:'9in. (6) ":W ιXp"pou 17
tQ'; "φοιι :ιύτο-; iJ.τiι .. ~ την ..i!IJ.fι μιrlfoριi crj.,Sacpί.tw".

Στί .. 7:'c;:~-:::ώ,,~ .. χ;τί .. τό '::ιρ6~ι\LO ό9ιiλιτι:ιι m τ.ην iνα:ρ

ξΤ, ίη',)ο; tr.:1 ·ιΙ:Ιμ.ο:. :rjTW.
5. Σί n-i::.w,. ;;w Tjμ,ων:::ι ;ι.ί τ1 .. Σιό rά-'ω !ι:ιτCΊξιι ... . .

1ι.Ιηι.:ι ~ί·, iξ::ιψ:ίτ:ιι τ/.; lΙ.::ιτιδιίφ"r,; δί.. ίlΡ2ΡμόζQντι:ι1 ~I

:::Ιt-"'ι'ρ:»f01 3, 4. :ιι.:ιί ί τιι:1 ~P'8;Ι0') 101 ,"~ϊί ~OK. ΣΙ. α.ρl;
::τω1" 'lι"oiι ίξα:!;ιϊτ:::ιl τή; lΙ.::ιτιaάφICl'1"." !~ν 'fΩ:P',ιόζιτι:ιl·η

-:::ι;: :r:-?ΩfΟΙ; 6 τoiί ΘΡ"ΡQ) 1ΟΙ τoiί ΓΟΚ .
δ. Ot :ΙΙ::ΙP"'ι';::ΙlfO~ ι, 2 ιι:ιί 3 τιr; i;-8-ρrv :ιύtoU ίvαφμό

ζQνται ά:νcίλQγα ιι:ιι γιάι τά ι:nι.8αίριτα :ιι.τί"ιιατα: τii .. :ιι:αtpιη'Ρ·
1 τσU Θraροιι 15 :ιι:ιΜ.ο 6ρίa:ιι.o"τ::ιι ,,& iτuJ.pIμfνa: η:ί~lα: 1:6
λcων η ιιίιrcι ιrfQ; οριι:ι Ollιιaμω, 1:ρό ΤΙΙΙ; 1923.

·Apapo 17.

Νιί:ι cr~ίριτι:ι.

1_ Τ;, :;ιUb:ιίyιτ:ι ... τί,.,ι::ιτα fι utcιO'U~ .. a τΜι 1:W άιι..•
τιί;l)'ι-::ιι ILcτ« τr,.ι 31.1.1983 nto; ~ ί."τiι; iτuJ.P~ΙOΙ"
η:ιδίων "Ιι"όλιων fι οί:ιι.ι-φων :ιι:ιΚι ιiι:άιpxouν !ι'9ιν Ωό τiι .το..
ι ~'23 J.α:aω .. ~:ΙI Oa:ι δί" ίξ:ιιρον/τοl ~φωνι:ι μ.ί. τό &ρ&ρο
15 ToU νόμ.οΥ aUTo:1 J.IIτc~IIlfir.o"fa:c in:oxpcwtI:ιι.cί σό τoiι;
J.:>p[o:,,, ~ tT~T'J.II;;iO'.;.; τ-Ρι.ι .. , Ιιττω ω1 .Ζν ί~ι ιnο:ιι:ιpa:τω"ιi

.η lι:::ιταcrJ.W.η ;:, ιiν τό _τίaμα :ιι.atOIUitIII η Χi'1}Ο'ΙjolJι7:Qli'iτ:ιι

lLί ό::QI~r,'Ιι"QΤ& ΤΡΙ»:Q·

2. 'EJ.Tn<; ·irό τη.. ιι.:ιτ~ιίφι"η ί:ιι:ι6ιiλλιτι:ιι:

α) :ιι:ρωtllLΟ iνiΝαηι; :::ιι:",a:ιρίtιιl,l,

β) :ιι:ρόΠΙILQ aI(2Tfjf"P'X macpi'Cw.
3. Τό .,,2Τάι τη.. :ιι:ι;:1nωtτη (α) τή; :ιι:ρ01'j'TOύμ.cνη; :ιι:::ι~

τρ~ ::ι:ρο,τt',ιο ί:ιι:l6Qλλιται 'φιίιι:~.

το ::ι:μηιιο ττ,.; (β) ::Ι:ιΥ\πω.τιχ ri)ι; mfιo; flPI2T9ΙΊφCU
2 ί'7:ι6CΊλ),ιτ:ιι ιι::ι:ί GfID..ιtOI 1ι::Ι:'" όλο τiι χγόνο 'J:oiι inιίpxII
tό rj"aiPITo ::i:ιι:ό τΤ,ν rιί,-.:ρ"Tι τO"J ιιίχρl τ+.ν ...ι:nc!ιitllJ'l)
~ιι;ι. Τό '7:ρa.ττιlLl) :::ιϋτό τι« 11:.~ ίτο; ω:aιώνι.Τ2Ι 6άιrι1 τiι;

~ι:ι; 'f1):1 a::.a.:ι~ρίτοιι, ό-ι:ω; :rjtt, .;:ωδιo~Ιιτoι μί t7 Π.
Δ!τα τή<; :ιι::..;;ηρ. 8 toU «~ 18 τoU "ψ Φiτoiί ui δοχωο;:
r, άιξία 7:Ιτή Cι'fιnΡο:δ~ίζιτcιl J.1:ί8. χρόνο ~ι W., σvιιτΙ-
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Ε.ΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΤΟΝ)
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Λc"'τώY 'T'OIi νό;ΙΣU 889/1979 _τιρ; <W.ωΡφcως ημ.ω..ι τι:"

Δ-φcιςriωY "ΕΡτω'" :ιι.).:IΙ:....

.fι. 'T..ΌXpco: 112 τήι X4τCΙΙOλη tw.ι 'l:"ρocnψ.ι.w ΙΙ1/~1 οί ~

ΓΙΟΙ 1ι ~ιoι τO~ 2'1ίkIpitou 'zoU ~τ:ιl ό x.ιι-8b.ι:ιι;

"I,ιcί: ττ,.. :ΙΙ2Τ260).';; OMU1JPCU foU 1IffIIJtiιLou. ~ 'Σcρίnω7Tj

π:τίλιιιτ,ι; .Ρ'Τ2'7:ω" μ.ί. τΩ ιrUατ~« t~ .. oίxo~,..,!ς .ι:::ί

άΥΤIΙΙ::ΙΡοχή), τΟ: τρό7τcμιι ίιι:l6ιίλλO'lτ:ι1 lJ'i tι::ί?QΙ; τω....ί..1
άYTΠl::lρoxιj,I χ:lτcιn.w:ΙΟ''t'''ΙΙ nU ,i,8ν/ι,l"::rι ό 1J.O'9.i·iO:O; r:i
Τ/'1 X.llt2!ol1( όλ~λTιflO~ 'l"oU τρoιτtίμ.ou.

5. Ή 2,;ιά3ι:ι ::oλIo&μtJ.Tι i;xή μ:ι:o~ϊ :ωC cιiίtι~·

Τ2 112 1tμ:ιrιιι Ο'Π," :ΙΙl1"l"ι5~llJ'η tW cιύ8<Jcpitot.l. Σ-r"" 'II"~
ρί:ι:τωαη :ιύττ, τcί ίξ03:ι 7.:.ιτι~ιίφιιJης ..oU (oLRPCi" νά WρωlJlo

ρίς~T:Ι1 '1.2; "':ιτ' i-ι:ΟΆΟJ,:ή. μί nόφ=1j TO~ 'T1rouρroϋ Χω

Ροτ;ιξiOlι;, Οί:ιιι-η.ιι,:; χ:ιί Π ~Lfιιίλ).C'ιWΙ;, χι;lτιιλcrίζaντφ α&

fι3;~ tWY xaTci τΥ;.> τρoτrrOψ.tν'/ί 'II'«pιrypα:φO mxρoCων.

6. Μί τ& Π. Διι;n-ιrrμι:ιτα * 1tιw,payp. 8 του &p,a,po.,; 18
ToU 'ιιι'οι:ρ(".τοι; ...φ.ou όρίςΟ'I'tIΧΙ: ό τρόποι; :ιιcιι ή διαιι3ιxιaτμ,

ίJtτίι.ι-ηaήι; της ι:ίξίctι; 'tW αί08ιιιρίτοu, το iίΨo~ IW ~PO"Iίιιo:.o.

Ο τρόχο.. 6ι62ίω.,-Τ,ς τω .. ΎΙΟ: ~~ χρόΥΟ Rύ μ,'..ΟΡιϊ νΟ: γί

νιτιιι !ι"ί /ιό"ιι" χιιί μtqXcrιΟΎΡ2,ΙW, ή ι[=ριιξή τοll.. , ή ό':ιr>

500-ιj τοll.. "fό ΕΙ.Τ.Ε.Ρ.Π .Σ .• τΟ: $€μ.t:n"αI ~rnιρocr~ ..
T~" CΊξίo:ι; xιa x~ι Qλλ'!J ιrxΙΤCXη Μ"'Ι"Ομ.ί.Ρμο:.

7. Μί Π. Διτμα:. :ιroiι i.ltai~ItαIl μί ~όT<8l"'Ι) t.σU ·r:ιrouρ,.oij

Χωφοηι'!;ίο:ι;:, Oίltcηr.o-:; 1&«ί Π ~λιwwι;:, x.a.sopiζo.otIU οί

~oι, οί ..po-.n:o-'ίαoιC", ή ~ιιι5ruι:JΙo: ~ισία-τωιι:rηι; UΙί ό x.:ιrpσ

~I",ιι:rμiι.. wU ~lj)iΤCΙU, ό τρ"οι; :ιι:nc!~ιηι;. ή δcσ5ιμ

"ία: iunωσq; τοίί ~o:cpitOQ, ή T'~τι τών qλιιι.ω-ι, tώo.o Χ2

P«rπμι:h-ι,w. τώοι ΧΓΟτιτών 'lφaτμιT.ω" ...oiι~ μ.ίo-:r ιnό

ι:ιίιο8αΙίΡιτο, Ύ~ιί τΟ: ότοία διίν ~φ.IO:Jρτιίτ:ιι JI.:rμ.ία: ιΨ.JΠη Τ~~

ΔllUJα«-U, IΙW όi:1ι::f,ι.ων η fώ" ό_δ~ "'POO'~'Π>W

πpcnώ ...ι.n, ~ χ..Ζί 1tC»Sc iU11 ~irpcιo: τιιί τ';'-' ίφlJlρ

μ.IJ')"ή τoiί ~ :ιύτoU.

8. α i.!I01t~·t!o;: η ΊVt'OMio;: 1Io::τoπιιωJις; lJύ..9.ιιι"_, οί

""rιxlnIltOi ι:r.U qνντ~oιno τη μ.ιMrττι Τι ϊχω- ,..φ ί.:tf6λlψη

τtιiί ίf'IΎ'/V 1t2ί οι i.;ιΤOλι.ί6Oιi );.2ΤW'UCιήι; τω tIμ.W9cUνtcιI μl

1n>I"fι φll),Ωι"τι .. "rwλιr,(IO""tΙW ίξ'l) μτ;νών Τι μί xpφΦτI~ή

τοινή ά::ιrό 100.000 !ρη. ~ι 2.000.000 l.ιf<rx. 4N~

μί. ιην ~ί.α: tr)'j a:::.8αίριτou 'P"!'1aι ~ Wι 6ι:toSιμ.ί.ι .:n:06~cστ,c;

-:OU 'fU"lx.o:ί η 'I:'OλltC"tl1toU xC916riλλO"τ'Oro. -Αν ή "'10 ώ.οω

...pιlξ,l ϊχιι Ύί..... ι ..h:o φil.ιllS, τlμωprιίταl μί 'Ποινή ,ιιλ.aι

"ΙΚ ~xpι ί"cι χρ6ΥΟ η μ.i xP.....ατcxη 1ι'Οι"η m 50.000 !ρο:χ.
μ.ίχρι 1.000.000 !ρο:χ. Σί 'lι'Cp l'J:'tώι:rιιι;: ιhλών i.7;ΙΡ6ιilJιω ...
&δΙ1CΙ" J.ατα:α'Jl.Wij~ ,,"RPci ...0: ί1t"c6λ~ιi 'ΙΟΟΙνη μ.ιlωμ.ίννj.

9. Στoiιι; μTιXι:nι:ιιoiι .. χα; ίnoλά6oιJ .. τ05 ..pώτw ίδ",ιcιι

τ~~ 'ιι"ΡΟ"l10~ινη....ι:φιrrριirφou. Q;.,.ιξ4ρττιια ά:ιriι την ι:,ινl:ιιή

tWι: !iωξτι, i.ιι:c6c1O..λc.τ'αII 'Γ.Ί'~~"';'ι Τι ό9'c"τt>ιιΛ1 ~~
τ~ Q:ιια:ι; _~ τοίί "~Uψι:τό; τouι;: ά:Σό την άψμ.ό

~Iα δΙ<ΧltφΤltή ~...
Ι ο. Π ρίν ιi-dJ τήν 1tl.rtc!::i,ιαη 't'ώ" It.2Τ~ΦftO'Τί.c.w cz:ί.Sαl.

F"tων τοιί ~~ 2U,::oiί 5ίν ίΤΙΤΡUιtιιl: 11) 1:1 μ.ι:t,Ζ6Ι6:c.:rή
τΟ'.... Τι ή (Ι"'»ΤΙΙΟ1;; iIIoT.fIι:Fnι~τIoW !I:ιιαl~ν .,.' !liιIιί Τι 11,,.0
oi..m..!o. :aίvω ,,'t'ό ότοiΌ :ιι.:ι.το:α:ιιιU_T'!JΙΙ4V. KΙ»Sι μιτι:ι6ίk
α1', :ι:oU Ύί...ΙΤ:ΖΙ :ιιaΤ2- :ι:α:~:ιιnι τών ~ωτiρω -8ιωριϊτlιι 2ό
τo!ί:ιιaιll Χ2ί &.ξ:Ζ~ril; nuριι, β) ή~ to!Jo; μ.ί τ2- δ[:ιιτucι
ι:oo~ ή).ι1tηιι:xcU ι:~τoι;, U&pc.ιιιJ1jΙ;:, aoxi.τwσηι; 1Ιο::ί
njΜτl1l.Ol_ιών.

11. ~ι-.ι.ά 110: ττ,ν :ι:q:ιίτtωι1'lJ ~IFίτ("W "I:O~ ιί:ιrι:r,.c...τ,z~
"τΙι;: δIO:πfιξιιι;: τolί cip-8poυ 15 '::0;; ~;..ou cιiιτoίί άλλιί ίχοll\>
<ίνΙ1ΙΡ-8Ι. μιτΟ: τtι IGη Δι:ιιιμ6ρΙοιι 1981 i"l:IMnIt:Z1 ~:z;
~o "I:P~~ tii: ~~~ 2, xιpIJι""l". β 'τoi:o ~ou cz:iτ.oιί
ι"l:!ι:λων ι8rό τrμ (.I~tJ.TI Illl'φoρo:: ι:Na4ιpιί-n,w τού ~r)'.> 18.
Το 'ItpblJΤcμ.o 1I'τ/v ΣlοΡίWΤωα'η ιιiιτη Uτoλoτi~CΙI ιώχΡl tή'I
xρΙItη ΎΙιί tiι ~ιμ.ί'lo aι:.".~ριto, αιJμ.fωHO: μ.ί ~ -ωρ<ί
1pofO 3 τοιί ιip~ρω 16 ΎΙΟ: το: ίντ~"α: <Jί ..ο),ιο!φ.IΒ
~ί!!cι η μ.iXi>c 'Ι"ί)ν όριαηχη ,,-ρί.rη tσuι;: 1to::TO: τό ιιρο$ρο 15,
'll"lIρcιryp. 1 "!,ιιί τά λοιι:ιί. ΤΟ 'IQPόo'τιμo Φίτό ιlνcιl ~ιfpt'l'j

το. &,,;.ό ττ;... ιί!ιχ1; cία,cφo: ιιiι&:.:ιρίIι.:ιν xι:wι! τί, ~IStιι60M"
1t"QU ΎίνΙWΤO:I xllτ<i ",Ι im.ιtιoλ~ τώοι Ι~ων.
_ 12. Σί ,,:ι8Βι δL.χcιιοιφaξίο:. 1t"oί.ι awτι.ίll'oιτα:ι μιτΟ: ~

ι...ιφξ~ ιιrxιoo ... Τ<ll.> 'l\"2Ρ~Toι; ν6μou ωί i't&l ώι;; ~'"Mίμινo
μι:α:6ι6~~ ~τιlΙ'~lιτοι;:. c:ν«,~..τα:ι lΙ'το ...ωλητr;Ρφ 1I,uμ.6(.λ210
ό φ.sv.ο.. nr; jkc~ οι:ιιιιδόμ.φη; τ~ 1ttίcμat~ ιιiιΤr)'j :ιι.«1
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ί ..lΟ"".>ντιΚτιηl 1ti.>pω;ιi...o ~tiTPIlfO "Χ, ιφoao" ~ J.τWμ.8
οίIlWΨή-8η ..... μτιί If;ν Ιν2ρξη iσx\ιoι;: ,"oV ταρ~τoι;: Wιμoσ.

Άν τό μιτcι~"'...;ις4u'Ι'CΙ Itτίι:rμιι φι ιΖνΙΎιρ-8ιί ~" σ.n t';"
Ιν2"ξι; ί~ t05 .,.φou, ι..l~τιταl in-ιι.ί8ι.ιν" δ~λωll'τι
τών διωιo:ι:;>:rιtTO'.)ντω'l :ι:oiι ,,1,jντιiιnιtr- Utιί τό ΝΑ 105/
1969 .χιρ; πoμ.~:ιιY,.. ιίι8ιίντκ; τoi:o δηλoιίvτoι; ~ ~oιiντo ...
ό-::ι τiι ,"τ:ι6!~II':~όμ...'""o ίxιc i-ΙΙ'f'f.$.ιi 11ft" όΣΟ τ';'-' ϊναφξ'!
c:rr:.o, ,:O'j ..φw :ziιt'Oίί.

'Ech ΟΙ ~I:ΙΙΣIOΣ?:zx-:σ:ίνIΙΙ;: δ,.γ.ώνouν η k6cιιώνCltl\l ίν ΤΥώ

!ι"ιι To-J" ts:ι~ Τi1ιrιόΤ:Ζ ώι;; 'lrpόι;: τ« iWωτi9ω, τ~o:ι

μ.ί τt.ι χοl"η τοίί QP'8fou 2 τoiί Ν.Δ. 105/1969. Οί αιιμ6ο

λιιlOΎΡό!ιpoι ι:oiι Q"LrιIΦι:rw" <n!μ6όλcιιcι ~o:τιί 1t"IIP:iι6CΙ!l",II τ~ι;:
acιiτιιξ.,,.. ιιiιττ-.... οί μ.caiu, "I:CIiι μωoλΦ6oiίν ~,D οί ίιτ-O'8>ιt

1I0,iιλαItΙ" ~ μιτ:ιτyόφo.ι'l' ICτoιo: ιιuμ.6ό),r-a τιμ.ωρoiίνταl

μί τίι;: "Ι:Οlνιο;; τfις;; "10 'll"ιfιω ..."ρcιrrtιίfw 8.
ΜΙ. π. ΔIwι:r ...oiι ί...~ίo!ιτoιι μΙ τρόt".-η τού 'Ί'τcupyoV

Xω.r~ξίa.ι;, Oί:ιιιll'μ.Oίί UI ΠC916ιίλλονT1l", xc»SιφίtOYTQ:! ό

τ;>ό7ιοι; ~:zι ή !c:r!IltcXo'icι i"ltδOlJ,I,I, οί-..ο!ομ.nιών _Iω.v, ό τρ6

:ιro.. Ο"Wτ.Τξ1j .. τi;yoι μ.ι;"τώ ... ΎΙιί ί~OIIJη oi:ιιιιδoμ.ιltώ'l' ciιί'JιIΩV

χαί ίλίΎχοι.ι τω ... ιί'Ιιτιιρόμ.ινων oίxo~~ν, οί iιτoxριώ"ιιι;:

τ~ ίτlf.lλίJι"Φ'Τoς τίι;' oixo!φ.ιuo;: ίΡΎlaIJ!ο; :ιιαί Φiί su>.aιnι

toU x~ .. 110:; Οι ""'oxρcώιJιιι.. Oaω... ~oI,'lf'lίτtouν ~ ίoLτ.

λιαη τoU iρτou.

'~" 18.
Ει!ιχή ιiO"φopo: oιiι-8o::ιρίτou.

Ι. Γιιί τιί <ZύaoιLρnα: ~τiαμιιτιs Τι ωτ~ς τoU 1x0U"
It:ztcιaut.l:z""'ιi τρ1ν άοι:ό τήν 31.t.1983 IIcιί "!,10: τΟ: ό~α

ao: ίmιδλ'll'8oiίν ίμ.ι:ρόΒιαμα: οί δηλώσιιι;: toiί «ρ-8ροο 15. m_
6ιίλλιται ιί!Cιt.η cίo,opi ιzιί8cιlpίτOt.l "I:Oiι δι ~pιϊ "Ο:

«ν", μ.ιaΡόΤlfη toU ί"οι;: &ωID:.ι η ιu"!'Wtιρη τού 1t"C'ιτο:χλό-:

αιοι.ι τη .. auμ.6:zτιx~.. l8ξίοιι;: toU lIτίO"μO'tOι; :ι.aτιί to XΡ'rtιo ό

τo6oλ~.. τ~ .. ~-ι;: uL lιλlμ.αJl.ώ"ιtα:ι i-tιιίλtrra μΙ 'T~

~φ1)) το μ.iycac,. την τοοόt'1lτο: :ιιcιτoιn.ιtΠj.. χιιί tTrι ί:ψ.ι

τιίλλcι.>αη τού xτίι:l"ματo,. 1';'-" :ιιι;ι.τ.ταοη τoU ΙΙιιaτ/'r,! toU
cι~cιίpιτω ~τίι:rμcιτo .. σ..ό 'It),Ii.IfIιi"o;: ί~ό:ιιτηIω, IιIlpiω". ~o:tό

τΟ: ιίδι:ιι6τιρο: όριtόμ.ι,,1I μ.ί ΤΟ Π. Δ)ηια τij .. 1I:CΙp. 8 τ~ .fp
-'ριw o:U'CoU.

2. Ή ιί!ι~η ιί!l",οριί lIatoι6ci).,).,ct2~ xα:τιi t<i άχό),WιSσ

μίρη:

α. "Ι:οσ'ό δρα:χμ.ών δσω x1λιιIιaω ... (10.000) 8νιξιίΡΤ,lτα.

'11"0 το μΑί"!,ι-80' tou α:iι-8α:cρίτou χα:τα:διί).,).,ιται μι -:η δήλωπι

τ~ .. I\ICIp• .f, του «ρ-a.ρoιι. 15 'OOU νCμ.w 2iιτoU.

6. Ο"ιιμ."Ι:ληρωμ.ο::τιΜ τoι:rό γιΟ: τt.ι 7.άλιιψη τοιί 10% τη ..
ιiξΙ2" τo~ o:ι:ι.sIlLpitOll. δ:ι:ωι;: Υι <ίξί« 2iιτη ..ρο:ιιΠτιι m τη

&ι\λωαη τ~ι;: "Ι:2ρ. 5 τοιί χ.πι».ω Iifapou t 5, :ιιlSτ«δliλλιτο:ι

μ.ί τη !~λω7η aiιτή.

Ή άpμ.~ια: ΤOλ.ιαδoμ.lJ.ij iι'Irηρωίll ίλίrxιl Cτoτιδ'rι:oτι τήν

Φιρί6ιlα: τώο.ο O""totxtlω" τώο.ο iικιιί&ινων δηλώ:J'ιω .... Σi χιρί

χτωατι accιfOPio;: lI"tό ίμ611!ο... μ..ιτcι),ύτιρηι; τoίi 5S iι iι'Itό8ωτι

7XIF~'tW~o~ αT~~ τιΟ: ψu.aη~

"'11, οί aί ί'lrl'lrλioν 1t:ZTII7uuC.o;: διν iιt:9yo"τα:ι Ο"τίς διιιτιίξιιι;:

τΤ,ι;: τοιρ. 1 T(tj ιίρaρou 15 :ltCΙί _tc!oι,~"toιt ό'lt"ωαδήτ-oτι.

1. Το m),ot7:o ,..ης ιίδl:ιι~ι;: ιίαφopιi"ι;: 6ι6:Ζ!ώ"ι'Clιι ο'"' ιΙΙρ

·.ιό!~o Δη;ι.ό710 ΤιΖμ.ιίο. ciCl"l"pιiΤtItcιc οα:. ~'lμόaCO ωοδο ui "ο

!ί!ιται o).ίaληpo ατό Ε.ΤΕ.Ρ.Π.Σ.

3. Ή Ii!Lllij ιί"ορο: ίτι6ιiλλιIα:1 :ΙΙ-2Τιί τίι;: ί;ίίι;: δlcι

"f iι:rιι ι;: :
α. cι0ί-8cιίριτα ..olι 6ρίQ'1ιO...ται "i ι:ιριοχιι;: ί.ι:ιιος_ω, ~ι-

δίΟ'.> ,.;όλτι.. T1IU vόμ.οt.l o::iιτ05 xoi ίξα:ιρoUνoςα:1 ορc<ttι:ιι4 'f~o;: ...
τιδιί,ιατι.. 7.Ι:Ιτιί τiι cip"po 16. ΓιΟ: οςιί Φίao:ίpιoςlI o:iιτιί J.S'Cα:

δαl).,).,O'IΤ:ZI ':ιιαί τιί τρί:ι μ.ίρτι ιΤ,ι;: ci"'Ofi.. (0:. β :ιιαί γ) δ'lrω\ί

όρίtO'lτιιι ατην 'Πα:ρcίrρα:.φo 2 τoιi &ρ-8ροι.ι ιιiι'Cw'

δ. lιοί-8οο::ίριτα: :ιroό 6ρίιraoντo:I αΙ ....ριοχίι;: ί~ι:ίaιων ΟΧ"

δίι:ltι 'lt"όλ..".. toιί ...6μοιι :rι:.τw ιίλλιi !ιίv ί.ξ4φ<Uντσr ,..ηι;: 7oII8QI.

δ6,ιιrτ. ... ΓιΟ: τΟ: αι)8.cιίΡΙIα wtIί 1tο:τcι6όλλον'C<R W Φ ιΙ
all<.ij ιί<r,oριί μ#to tO: μ.ίρη (ο:) .,.φ (β) τΥίι;: τα:ρηριίφοι.ι !
τώ ~ ΦιtW-

1. αiιaσΙpιτa τΟ: όο:ι:οίa ι:ιιριιμίνouν ί~τe.. οχ,ιιοο. rιιί ti
1Iiι-8α:ίpιιrα: α:iιτιί :ιιllτα:διinιwται Iί:ιrό τ. Σiδl~ή ιίΟ"fOριί Ιlo0...0
τιί μΙρη (α:) χα:; (β) ffις;; ι:ο:ρο:τριί,ou 2 μ&χρl τ;Ρ 6ptC''CIIl~-..........
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Ι. waIJfpe'C(I t"άI ότoil,l 6pmo't'Co:t .-ι'Cόι; "Xιδίcιl'l 1ι cν'Cόι;
ορΙων ιιί..ιcrμώ.. '11:1'0 '(oU 1923 ....αιι 'Tcί 01:0ίι:ι .ξ<ιιρc.:iντcιι όρι

"ι"cί '(~ ι.ο:'C'ιδ<ίφιαllΙ; J.α:tcί '(fμ τo:pιiγpcι,o 5 Τ~~ ϊp,)ρo~

16, ΓιΩ "ό: ~φ.tQ; φjτσ :ιι.ι:ιtQ;~ωι ωι to, "ρ{:ι μί.
ρ'! 'τ~Ι; .iatopi; (0:, tι J.cιl 1) ΟΤ« 6ρίψιτο:ι anr ,ll:lIΡιrrpo:,ιι

2 toiί όρι8φoou ΦίwU'
•. ~C1ίρ.t(l, 'C'Iί ότοία 6piax.oνtQ:t ίντιΟι; αχ.δίοt.l ή cvw;

όρίων ιιί..ι~'t 'ι'ρί'l m fO &tOt; 1923, ιiλλcί δΙ.. ίξOIΙpoU-Ι

tClI ~;j; "(ιtι!~fΙΟ''''Ι;' Γιό 'Ιιί αU8cιIP''CQ; αντcί lΙ.ο:'Cα:6<ίλλο-ιtο:ι
g,;fι t1,'1 .ίδι)r,.η .i"op:t ;ι.ό'ιο τό: ;ι.ίρlΙ (:ι) 11.21 (~) 'τη; ..,;φ-

τρό:'ζιυ.~~ ι .,. •• t. _
.fι• .iUlYCΙIfIto: 11(1 την .,~μ.oT"l 'Ιων ""ρ ρω" tiW ....,.;ι.

λCΙίOIl Β' 'ςO~ "όμ.ο\l :ιiιτrΙίί νοoUνt::ιι 0"(1 ;'μ1:ί1l:"~\Ι'Ι '1"'." ι::ιρ:ί.

Ύ.Ρ::Ι'ΙΙ 2 του ιίρ""ροιι 118 1"0; Ν.Δ. 8)1973 1('Ι'.ι,ί Γ.ακ.,ι

δ::ωι; ίΦι ...!Χί ή .ίδ~'1.Tι ~iιJfOPό '-τι6CΊλλι"ι.ι1 ~oiιι; (n:o
χρίου; Owι; 'l'p~aIOp~tIXI 0'1"0 &ρ08ρο 120 'fOU ί&!~ Ν.Δ.

8/1973.
5. Eίδι-..~ ιiιι,oρό: &ι~ ό,ιίλΙ1'αι ί,rι,O'I 1'ό 'J.'fiσψI .χιι

ίξι:ιιρc8U" ~O;ι.ιμ.ι:ι ιhό <f,φ J.atCΙ',IO'Tj, MO'cι ciλλω~ δtCΙtι:i

ξιω., x.cιι ιxcι yι~ιII.ό: ίll~λ1JPώΟ'cι 'fl' imιXιι-ώO'cι, 1'01'1 Υιό:
t-φ ίξ:ιίρ'Ο'η aiιtή.

6. Ή ,ίδlll.~ ,iα,oρό: i,l1,l6ι:ina-cαI ill.tC., m 1'.η., ιίΟ',ορό:

,.ί χρ.ηρ.ι:ι 'll"oU 'ιι"ρ06λί.Ζι1'αι m tC. ιίρ""ρο 9 1'0~ νόμου αU'l'o::i.

7. rIIi 'ι'ό: (ιύ08ι:ιΙρ.'Ι'α 'foi:i αρ08ρου 15, Υιό -cIi ότοίι:ι δίν

lxol/ll ιt.:06λη08ιί ί;ι.'ΙΙ"ρό08ιΟ'μ.(Ι οί Ο'Χ,'Ι'ΙΜ, δηλώO'cι" ί1l.ffι;
m 1'-ήv 1Ι.(Ι'Ι'.δ~,mj ~ ί~16ι:i).).nι:ιι ώ, !ΙΟI1l.η-cn.~ CQlν'ι

Πι δι~λ«oιo 1'oii Ο'\Ινολl'1.0U ~CJ(IU -cη; ,ίδl1l.η; ,IO',opi, 'ΣΟύ

φ,1'IΟ''Ι'οιχ,ί α' ιzV'I'o. Ό δl1l');(ιΟ'ιααμο, ί,αρμόζι'f(l� τιό: όλό

1Ιληρο Πι ιWo8αipI'l'o mIι) ωl Qν μόνο μ.ίρο; 'fων ίρyaαιών

ί::ι-ιι yίνcι τριν _ 'τηι 31.1.1983. ~Aν ό ίδl(W.'Ι'\)'Ι'η, 'l'w (liι

08(1ιρί-cοl,l tiI -"(Ι1'ιδι:ι,ίIJilΙ οΙ:ulο08ιλώ;, ~ ιίΟ',ορό: Ο'tτ.ν ~ιρΙ
~ΤωO'1) aiι-coη τιριορίς,τ(lι· Ι!ΤΟ ό:'I'λa:.ν. Ή ~ιO 'ltόM.ι ,ί1",ορό: ,[
ναι hι:ιιτη,l,.η Θ'lto τ.η λήξη τη, 'ιι"ρο&ομία, imι60λη; ~, δ"l"

λώιJιω, x.cιl ,kι'ltριίΤΤO'ι"(I1 iντοJ.(Ι μ.Ι -ci, δι(l,l,ιίξιι; ΤΙί'ί ΙΙΟ'

τριίξιω; δrμooCΩν «ιοιι!Ιιων. ΣΙ τ'ρί'lt1tιm) μι1ι:ι6ι6άtιιω, -cai
«Uoθαιρίτoιι λόΥω m.ιλφι.ω;, δωριi, ή J.ληρονομιi; ό~!ίλι-:::ιι

~ τιό :ιιι«νω ιίΟ',ορό: 11.121 ...(ι1α6<2).).Ι1(11 m 1ό',ο ι:f,tι!'2atfι tόν

!ωΡο),ή'Πτ/ ή tOν ιiιι~ιxόμιεNo τ/ν ΙΙ.ληρονομι«.

8. Μί n. ΔΙΙ:Ι1',ημ.Ι:Ι,l,Q: ~oi.ι ίJδe&oν-c(lι μoi(l ,ορό: μ" τρότ(l,η

'ι'ων 'Τ'ΙΙοιιρΥών Οί-"Ο'ιομ.ι ...ων ...ι:ιΙ ΧωΡΟ1'(ιl;ί(l;, Od.ι,μ05 ...::ι:ί

Π,ρι63λλον10;, ΙΙ.1.l80ρίζ.1I2Ι ~ ΙΙ.λφ,nωα"l 'ι'ων 1:ΟΟ"0IJ'Ι'ων ττι;

aiδIll.ij; ιΙΟ'φορο;, ό -cp6Σo; 'J.(lI 1ι διcιδΙ1l.aαίo: ί....'fψ,'Ι)Ο"ΙΙ; tij,
ό:ξ!~ τοιί χ.'Ι'ίσματοι;, ό~ 6ι6(1~ ...iO'l:'ΡΙSΞ,.,.; -C1r;
8ί0φ0ρ~, ό tιpόπQ; ίλΑπ:ou 1ων ~τΙWΏν ~eNωY, τό 'fijo;
ωtιMφιαη; ~-ιω..ι τoJ JφΙ\ΙΟνΤQ:1 ώι; u'Ι'ι&ιφlιf'Cω Υ,αί τoiί

"'121'(lλoτ~ των ίl;6!ων Υιό: 1'& koi(l μ'llοΡιί νό: q06Mτ,.

1'2Ι ό ιι.(ιτ' mll.ιmη 'll"ρoO'διoριcrμΙ; 'ι'ους μ.Ι άόφaαη 10i:i 'r.
'IIOUpτoίi Χωροτ(lξΙ(ις, OIll.IαμoU ...(ιί Π.ρι6cίλλον-cος, ό -cpkoι;

}ι41 ή δι(lδl'1.::ι:Ο'ί(l x(lpa...t"lPIoμoii 1ων aiι08ι:ιιρί-cων τοΙΙ δiν Οό:

δηλω-Οoiiν, -cIi -ιij; O'vτll.p6-c'flO'TJ' ΚΙ:Ι! λ.Ι'fΟUΡΥΙι::ι:ς -c~ i'ι'ι

~ρ01l:ηι; rijι; ~(lρι::ι:yρ&,o:ι 3 'toi:i ιΙρΟροιι 16, 'f« -cων turJn ίν.

O'τι:»nι..lν ...121 τη, ....δί'Uιo,ής 'fOUO; 1I,n -.QO, η:'1'ιΥο.η M'l'-C~

μoίρ.I(l. Μί Π. Δlιnημ.a, 'ItOU ....δίδCτ(lι μ.ίι::ι: φορα μ... -π;ιό112
'η 'CO'j ·i1l'0".ψro~ Χι..Ιροτι::ι:ξί:.;, Οί"IΟ'μΟΙ; "Q:I Π19ι6Qλ)"Ο'ι

':"Ος, ...:ι:θορίςιτι::ι:ι τό iiψoι; 'ι'ηι; ,ίδι,.,ηι; .iO'fOpiι; aW:ι:ιρίτων

'4: 1'0 U+oo; των ~ρOO''I'ίμ.ω ••
9. ΜΙ τ'; !ιι,ι.-ccίτ,ι,121a rijι; 1Ι(1ρ. 7 10U ιΙρ""ροιι 1ί μ.'ΙΙορεί

νό:' ...(ιθοριστιί 0:1 «ιί διι::ι:δl ...ιuί,ς 1ΙιΧι 'ι'ρ06λί,l,Ο"/Τ(ιΙ 0" ι::ι:ΙΙτ« ί

,(ιρμtC~"1;Ι. Ί'ια Ολι::ι: 'ι'ό: ν/Sαφ.-ιό: ...-cίol7μ.:ι:'Ι'ι:ι Τι ΙΙ.::ΙΤ:Ι,:U·JΙΙ;

ιίΟ'):ιτο: ό:ι:ο τό χρόνο -cη; ~ί-rCfO'Tι, τollι;. Μι -cOν ίδιο ΤP01tJ
μτοριί ~,; Υίνιι οή 1:PoaI2Pμooy~ 'των Ο'1"'Ι'ι ...ων δΙl2δΙΙΙ.I2,ιων 0'-::1;
nρlτ-cώΟ'ιιι; 'lloU ΟΙ διο:!ι...οι<ιΙ,ι; o:U-ci, Ιχοιιν &PXWII.

t Ο. Ή 1tοινή O'-cipYp""; ά!cι(lι; '"'ηO'~ i'll"«rrw.ιιo:'I'OO; π,ι;
ΤQ:ΡιΖ"!'ρ6φou ~ 'f~ α~ρoυ 17 ί~16"λλc1(1Ι Θ'lto 1& ,;.,.τmοι;ι:ι
O't. 1I.ι:t&t ΤΙΡΙ'l'.ΤωΟ''Ι) ,llcI~Q:PXIU ~y«v(I 1I.Q;! jι.τι.φ.ί νά μ'ι'ι ί
'l'I6cίlM-c(l1 0'11ς 'l'IpI1l'Τ!ιIO'.I, 'COu -c.t.U'I(lIOU ίδ:ι:,ίω '!"iiι; 1:12_
ρηρΦφoιi 8 10i:i t3Ioυ ιί?&ρou 17, Ί'ιό: -ciι; &'Πλιι; ~6:ί,.ιι;
1ηι; O'X',I,I"'~' Q.IQ:Ι;.

11. Τιό Π. Δι:ί-cι:ιτv-ι::ι:, 'lloU 'llp06lm'faI O'-co -CctW'l'ι:ιio ίΜ
'10 rijo; ταριΖ"!'. 12 -coίi ιΙρ&ρου 17 10U ΤιΖρΟν'l'Ο' νόμ.ou ιι.aί "ιΙ.3-

ώ: 'Ciι μίρ~ '1101. ι::ι:U10 .ρι,ι.~μί'cι 1110 u'ltΟχΡιώΟ'ιιι; τo~ c1t-lωλ·

;w;to, 1110 Οίll.οδο;ι.ιΥ.ί.ι; ipίl1<l'ltι; ...3Ι του μ,cλc11)t'iι, ... ::ιοθοώι; ΙΙ.ι::ι:ί

τιι; ~:t'Oxr.ώφιιι; o.rων ο:ιμ1tρςitτοt1'l Ο'τ/'Ι .ΙΙ.'Ι'ίλιΟ'η -coii l.ρ-rtιι,

....δΙδ.τι:ιι μI(l ,ορά.

~Aρθρo 19.

'Αν(l'llρΟΟ'διορlαμ.ό;~ΡOlJtΙμ.ων•
Ι. τα ,l,pQO'l'IIoI(l 1ων αρΟρων Ι ι 9 ... ι::ι:1 ί'llόμcν(l 'l'ou Ν.Δ.

8/t973, niι ίχOlN c«lδλΦci μ.ιίΧΓΙ oήwf(l ωί ~ν ,χουν

ΙΙ.4ΤI26λη&ιί ατό Ο'uνολό '1'0:110 ιhι) -::οllι; .ir.ΟΧί'i~:ιι;, oin1l:ro,!:0
p~oν1':U 6ι:ίαιι -:ώ~ ""ν'fu.ι4<tω" 'Π-oU .s.Ii ί::χύο:ιν ,,::ι:ι Υιό: τίι;

.ί3ι.....ι; ιίΟ',ορίι; (liι-S(lιρίτων τοΙΙ 8α ί'll"ι6ληΟο::i" 0'1'0 μ.ίλλον,

"ύμφω'l(l μ(. '"" 'IIα.p.η~0 1 'I"'O~ i;.iyο:ι 18. Σττ,ν Μ;:Ι1t'l'ω
,η (lύτfι ίφι::ι:ριι.όt""αι 'Ι'Ιμ;" μ.oνcrδαι; τoi:i lip.ou 1'OU ...'Ι'ιρΙοl'ι 'ΣOU

ίχιι if(lpμoα'fCi ΙΙ.Ι::Ι:1'α το xρό~o τηι; αΡΧIll.ηι; i1tI60l';:; τo~

..,00''1''1Ι0Ιω. ΤιιχΟν ΙΙ.α1::ι6λη03ίνη: i'l'l 1Iλίo~ ~01ό: διν i'llΙ!J'Ι'ρί
,0ν,l,(ιI.

2. Ή l!ιι::ι:δt'\l,(lΟ'ίι::ι: ιiν(l1l:ΡΟΙJδιοριαμοu 1ων τρΟΟ'τΙμων 'll"oU
τίνι1'Ι::Ι:Ι μC. :ιίtηιι:ιη 1'ου ίνδι:ιφι?~;ι~"O:Ι ... :Ι; 1.::Ι·3ι ,:ΙΗ:ΙΙ.;" λι
1ttoμίpII(l J.Q:Vονίtnl2Ι μf, nό,ι::ι:,η 1ων Ι)'ΤOUΡΊ'ών Οίιι.ιινομ.ι.ων

...:ιl Χωροτι::ι:l;ίαι;, Oί...ιι:ιμo~ 1Ι12ί Πιρι6&λλον'l'ος.

•ΑΡ-3ρο 20.
AbOι:ιίιριτφ 'ι'ώ Ν. 720/19Τ7.

1. Τ« aύ08(1IΡΙΤ(l ... τία:.ι.:ΖΤ(l 1::0U 'ΧΟ:Ιν :':l2χ08ιϊ ατό Ν.

720/1977 «'Ι"ρί ίξαιρclJCW, ιio,;~ ~η; ΙΙ.:ι-::t~:ι<;,I-::tω.. 12:).S::ι:ι

ρί'fwν "1lcηιιnων, ί.,;ι60ληι; ιΙδιll.ων 'Ι',λών ίτι oί"ιl.oδoμ.l1I.ων
tρΥctO'ιων ί...'I'ιλoιιμi~ω~ "l2τα τιί; δι::ι:'Ι'«ξιιι; 1oi:i &ρΟροιι 102
'l'oii Ν.Δ. 8/1973 ...αί 'tQ:i QrOPO'J ι 1:01 Α.Ν. 395/1968 ... ::ιι

ρ~μί!J,ωι; ίτίρων 'll"oλιoδoμιιι.ώ~ 8ιμ&των .. -..121 τού 6ρΙΟ"1.Ο'ι

'faI Ο'Ι 'I'.ρIOX~ ίι..-ιόι; O';(~ί.ων r.i.λιωv i) ill.1'Oι; οί...ια;.ιων 'IIrCι

του 1923 ιi'κoλ..t.t&Uν τιι; ρ:ιOμί~ιιι; to::i ~::ιpόHOΙ; νόμ.,"~ 1tou ί..

~ι::ι:ρμ&;0'I'1Ι::Ι:1 yι~ τό: ,λΟI:1:1 7U&:ιίμ<f:Ι τών :ι~'Ι'Ι;iν ~crιοχων. οι

6ιΙ::ι:ιωμίνιι; cwf~r(.; τ~ί. Ν. 720/1977 ίξ:ι...oλζj~~ίi" ν~

όφι:λοντ:ιι. ν'Α" δίν 'xι;~ν διδ:ιιι..ι..:ιιί ι;',ο?ίι;, ~:ιιώνονt(lt

1T4ι~ν:ι ;ι.ί 'ι'ίι; -!Ιl2τ:iξι:ι; τo~ Ν. 720/19>77. Etiι; 'ΙΙψ

Τ1ώοιιι; (ιύτΙι; δΙν iι,.ίλιnι ή ,ίδ:ΙΙ..η Ii'f~rci ::ι~-9,:ιιρίτo~

τ"iί &ρ.sρο:ι 18.
2. τα: (ιu,sQ:ίριτ::ι ...1ΙηιΙ::Ι:Τ2 r.trJ ίΧΟν/ u::::ι:χ.ac.i 0''I'Ii Ν. 720/

1977 lΙ(1ί 'IIW 6ρίΠοΟ'ι1(1Ι αι 1tcριοχίι; ίντόι; αx,δΙω~ ...ρίνον
1(1Ι '1'0 1I.Q;08ίνα χωριατα ... ι::ι:ι μχορ,ί νά: l(1ΡaY.'Ι'ηριατοW ώι;

ίl;α'ροΙίμινι::ι: 1~Ι; ",Q:tc~Iaηι;, &-.ο O'U'I~pΙXOtw οϊ τρmο08ίΗΙΙ;

των τιριr.'Ι'ώΟ'ιων (Ι, 6 χ::ι:ί Υ 1'~Ι; T:(lP(lYPCΊ,ou Ι 'τoi'ί &ρθρou

16. Γι« 'Ι',φ 1I,fί:ιη (ιΙΙτ;" i'2rj.l~οντ::ιι ~:i),oy' oi eιι::ι:'Ι'ςιιι;
-cη, 'ιι"ι:ιριηρ:ίφω 3 'foii &ρ08ρου 16 ΙΙ.ι::ι:Ί oi δι(lδΙ ...(ιlJί,ι; 'ItOiι

8ιί ,,::ι:Οορι"oUν 6ιίιιιι τηι; r.::Ι:Ραj",ρ&~ou 8 toiί Iίp8prrJ 18.
•Αν '1'0 ι::ι:iι08αipc-co ... tIΟ",ι.:ι, "'l2τα την ...pilJ,! (lutij. δίν ίξ(lι

rt.sIi ,ιb:o '!'Τ)ν 'J.ατιδ&,I'1'Ij οί IilJ90;:lcι; -::0;:; Ν. -roo/I9'Π ιτ.ιι,ι.

ψη,Ιζον1(1Ι Ο'τιί 'ξοδα ... ι::ι:τcδά'ΙlJηι;, ill.1'Oι; ιν/ tTιν "ατ,δ&φιαη

...ιiνιι οί:uιοΟιλωι; ό ί.~δια'ξρό;ι.ξνoι;, ό~όtξ Τι ,jO',op:i ι::ι:ύ1'~

ί1tιΟ'τρί"t(lι Iί,l,O,,(I. Μί ιί1tό<;,(ιαη τώv 'ί1l:0UΡΥων Οί...Ο'Ι'ομι
,.,ων ...121. ΧωΡΟΤl2ξίαι;, Οί ...ΙlJμcιυ ... ι::ι:1 Πιρl63λλΟ'ιΤΟΙ; 11.(1'/1>

νίtιt(ll ό 1Ρόlιoι; nlΟ''Ι'ρtφηι; τηι; ,Iofor«Ι; Hτ,~ 'ΙΙ:Ι r (l1;ιJ..ow
1rCΡI1r1ωlJη.

νApOpt 21.

Έξι:ιΙρωη IJΤ&lJιμων ΟIJ.ιομων.
Μ'Ι'οριί νιί ίξ(llρι8w. ά:::ο 'ι'ην u'l'οδολη δη).ώ"ω~ ...ι.rt;;

'τ; "ρΟρο 15 1'0i'ί νψ.Ο'J autO'j οί ίδιΟΙΙ.ΤΤ,1CΙ; ι::ι:u,s:ιιρίτων 1:oU
ΙΊ,otιν -..ι:ιt(lIfUI..::ι!J-CIi 'ιιj)ιν ιW.O 'τήν 3t.I.1983 "::ΙΙ 6piO"1.~v
1(1Ι 0" oί...ιφ,oiιι; 'ΙΙού τ(lρowιιίζικιν l!Τ:Ι,Ιμ.όΤ"l'l':Ι ~ntu

ξ~ "ι:ιί οί όιιtt.ιϊO'! 1tΡΟlJδlορίtοντ:ιι μ.t ό:1:όφ~η toi:i ')".,;ο:ι?

ΥΟ:; Χ~οtQ:l;ί(l" Oίll.Iαμoi:i ... ι::ι:ι Π cριΙ«λλον-cοι; 1IoU δι;!J.ΟΟΙΙ~
I,l,(l! 0'1';"" 'ΕΡιμιρίδο: rij; Κu6ιρτ/:rιωι;. Οί δΙ(Ι1'άξιιι; ,ηι;

~ρo~~η; Τ(lΡΙ::Ι:Ί'ρ.aφοl,l δf,ν i,cι.pμoόto~t(lI οι ~Ι::Ι:Ρl2δt!JΙ(lll.oiιι;
οί-"Ισ"μoU;.

νΑρ08ρο 22.

KvpωO"l] ιno,ιίιιιω~.

Κυρών,'Ι'αι Υ.<Ιί ίχ,ι ί~iι νδν-ou ιίτό t~ δημωί,uaή 1~ O'-cίf'ι
'Eφ'lμιρί&ι 'ι'ηι; Κιι6ιρνφιωι; ή μi ό:ριΟμ. 15256/111-2/111
- 116.3.1982 &'IIόφ(l,,., 1ων 'ί";OUΡΥων Οίll.Ο'Ι~IΙΙ.ων ...αί Χω-
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ροτι:ιξΙIι;, Oί...laμ.oiί 11.21 lltptMAλO"ftO; ιιρ:j,9μιΟ'η ό,ι:λώ., ιί1:~

'Ι:;όa'l'ψ.ι:ι au-3:Η;ί"ων ..... 2t2:J1'11..:.Iώ ... ιiρ{ηo. 12ι() r.O.K.", 'Πo~

bφo,ιι~ ,,~ Φ.Ε.Κ. 145/2.4.1982 (T,iϊxo; Β). O1tωι;

"ρoπo~ιή8τι", m '\'ιι; μί ιίρι"μ. r. 27320/1760/1.7.t982,
r. 45752/255111982 .21 r. 58486/3Ι46/1982 δμο\t~

"Ο,Ι.ίΙ:ΙΙΙΙ; 1I'0U &r,,ι.οα:W8ηll.(rΙ ",.& ΦΕΚ 470/1982, ;rl61
1982,25/1983 (Τιίίχοι; Β).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ r'
Διιίφοριι; ιiλλιι; 'll:Oλ.~oμ.ιMι; ρll8μ.ίσ-ιιι;.

Ά,... 23.
Π ρωτ(lΟ'ίι:ι άlt'fώv.

t. Ά'ΙΙ"ό 'f1;v t'lJK"I τη.. ίιrχυoι; "oiί '1OμOIJ IiI'foiί ΟΙ ...ιρΙΟ
ΧΙ .. ί1l.τόι; ίru"9ιιUvων αχιδίων 1:όλιων ή Oi1tLaμ.ωv ιιρό ,"(.,j

\-923 1Ι.ι:ιί Q'i ~ώ'lη ~λitο:ιι; 500 μ. m τfrι ~τή Τι 'fην
όχ8'! δτnιό'7ιων λιμ.νών (ί1l.τόι; ιXv ίχιι δpLO'tti μ',I,;;λ~τ.ρo

1:λ«Τοι; Ζ.Ο.Ε. 1t:r,l,ci το «ρ""ρο 29 το\ι ... δo,ι.ιw CIu'foiί) δί ... ι::::

tpi'lO'lt:Jt όί 'ιι:ΙΡΙ'Ριίξ1.ι;.

Κιι'\'ιξι:ιι,ιαη τcρι,ριίξιιι; i'll:ttpI'll:O'lt2t 0'1 1tιρίr.τω:1'

?:w ,Ναι <iν:rrll.llit~ ,1,14: τή... 1:P03\'IICfill lΙ.J:λλl'Ρ'Ι"lω ... .η αλ·

λω ... ,ί~IXΩ ... χΡφ,ω ... 1:0ν "ροα~lορί~<ιΥΤIΙI μι Π. Δ/'n12 ΠΟΥ

i1l.aitιtllC μιά φορά μι 1Ι'ρόΤIΙ'1) τΟ''; 'Y1tOIIP,l,O) Xωρo,::ι~ί:ι;.

Oί1l.1~υ 'Ui ΠCΡι6ό:λλοΥτο;, Μ, το Δ/'J'μ2 ν/τlι 1I.:ι~ρί.

~O"'tlIl οί ?:poiί1ιo.s",I; i.qollpμ.o,l,~; τ~; acό:τlιξll; lIύΤ~; 1::u
ίπιτρί1:'Ι τφ '1Ι.:ιτιξ:ιίριοll 1:tΡiφρ::ι~lΙ, ώ~ '1Ι.lιί Ο ΤΡ01:0~! "Ο

ιΙ~o; "1 Τι ill.tl,lO''I) τ~~ mρ1φραξ1j; lI1ίτfj;.
'Fίιίl7'll; ό:?:ο τήΥ ί",ιιρξη τfj; ίαχ~o~ τ~ ...όμou 1I~";Giί ,τί;

?:IΟ 1:ι.r--ω 1:ΙpιOXi.~ ιl ... :ι1 ~:1'I'IIΤO μΙ. U0qoIlCf1) τη; άιρμόδl:ι~ ~

λι~0μ,I1I.~; imηρ,αίll; ... άι ι?:16λΦιί Τι aιn.oτη ,ω ... i.Ρ'!'lι,ιώ ...
-.ό:.st ιί~O\.I; 1:ιρίφρ:ιξ1j;, ,,~ιd~ .:ι\ Τι '1Ι.lιτιaό:φlαη 1:Lpcfp.i~I.

ω... 1:ο\ι ίxoιrι 'ΙΙλιιώαιl, ίφόσο ... οί 1:ιριφρό:ξιι; IIUtf.~ 'ΙΙ:ιρ"

μ,1:0eί~OW τ1}'l 1I'pόσ6om'j 1:ρό; τη... hτή ή τή... οχ-3η a-η;ι.όοι:ι;

ϊ.ιΙμY'l]; '11.111 αffι μίτρο 1:W Τι al:ΙIΙ.G1t:η.η Τι '1I.lIτ,~ιαη i~It1:YT

Ρ'τιί τ.η.ι 'ΙΙρό,6111η ιr:nTι .η 1:W αIιμ6cι').λιι ατην 1:Ρoaτ:ι,!1ι

τoiί ?:ιΡι6όλλοντο;. ο; Τιριφρφ,;.ι; lΙ.ατά 'IIapIί6I1a'/'J τω ... aIa·
,ό:~ιω ... του αρ-3Ροι» lIuTOU -3ιωρο(ί'ltαι ιN8l1ίρ.τι~ '1Ι.ΙΙί ίφ~μό

~ο ...τlll 'ι'ιά τ.η.ι '1I.II,~ιίφι,ή ΤOIι~ oi ~llIatlI'llσ'iI; του αρ~ρo~ 17
το) ?:lιρΟ""ο;.

2. 'Ο; ά.,ή 'ι'ιάι την iqollpμO'rTι τ~; 'ΙΙ:ΙΡIl1:ό:νω ~ι&;τlιξ1l;

"'OCitllI το ?:ρo~ τfrι ξ1lρα οριο τoiί lIi,l,IIlAoU '1Ι.lιί, av Τι όριο

'l'PIlIΨTι αύτή aι.... ίχ.ι 1:poa~tOpla-8.i lΙ.ατάι ,ί; ulμ'''''; aIlltIί·

ξιι;, Y(lIitllt Τι ~1:ιχωριaη'1l.ή "rPIlIΨTι ξηρi; - -3ό:λ:ι"Iι;:.

3, Οί -.ό:,οχοl .η οί G1:ωιJ~ή1:ΟΤΙ ΧΡ'φιμΟ1:0ΙΟU"'ΤΙ~ ...,ίαματll
.η αλλι; f.'J"'lItll,tι.ίott;, 1:oU ίXOlι... !ν/ι,l,.ρ-3.ί Ο'το... lIί1ιαλlι .,Τ:

-ι::ιριί6:ι,,Ι του ιZp-ByG\I II τoiί Α.Ν. 234ιt/1940 ιιΠ,ρί 111.
,:,ι;ιλου ...111 1:2ρ:ιλί:ι; •• ώ; ί':(:'ιι Τι τoiί Ν .Δ. 26tr1/J1963
«Π ιρ1 .1:ι ...~ιn-ιω; 'ΙΙ.:ι1 ":;:ιnt:ι,ί:ι~ 'Wφ:ιλ:ιίω... ί.;ωtι;:ι...oiί"
ώ~ ίαχ:Κι, :Κ~&λλ(, ...τιιι ....τlι; 6 μηΥώ... ι;ioιiI τή a1'μΟ'(Ι1iC1,1

του ":Ι'1ι;:6 ...το; r.ωρί~ 11.3',11'; ,;~ίω'η '~O~'lμίω~.

4. Τάι :χτίιτ,ι:ιτ:ι ::τίιτ'; μ1:0ριί "Qi al:ιτι{lοiί ... Iftoiι;: ΟΤΑ

Τι a• • oι"ωφιλ~ ί3ριίμιιτll Τι ~1""'Caμov;: 'ι'ια τη... f.~I.I1t',1pinj

I7'ΙΙlΙ.οl ...ω ...I.ω ... IfIl.Ο1:ω", μίχρι τφ '1Ι.ατ,Μφιαή ΤΟΙΙ;.

5, Ή -ι:llρ~'(ρllφO; Ι τoiί α,-3;:ο\l 5 tOU Α.Ν. 234ι4l19tO
ι,'It'ιρι lIi"rI~Oii '1Ι.lιί 1::ιρlιλίll;" :r...τι.:ι8-ia":2ται ώ~ i~;j~:

«Ι, "'0,;01,1 ό 'Ji,l,caU;: bί ... μ-ι:οριί λό-ι'ω ,~; φUaιω; τ~;

aw"XόIιcvη;: ξηρά; ...ά ί~ιno;ηριτήlfΙI το 1f1I.00000 'I':oU ""'α,ίρι.
ται IJtIι α~ρo 1 'toU "φ,ou \'rύtoU, ί'kιτρί1:,ται Τι aιι:ι?:λι:ι'l\l'tl_

crή τou ιU ~ 1fρ'ln-8ιωη λωp~ι:ι; τ'j; 'ΣO~ aI'" ί1:lτρίπι,,::ιι

...ά oί1tOb<ψ.η8,ί Iί'klι τη... 1:Ι:ΙPΙ:Ι1tlίΙUτ/ ξ'f)ρO ιUxρι 1:AιZtO\l~ 50
μίτρω", '1I'W ιiρxίζι.ι cno tό ...ρO~ τΉv ξwά &ρIΟ 'oU ι:ιίΥlιιλου".

6. Οί 'k~ρήραφοι 5 '1Ι.:ι1 6 τoiί αρ"ρou Ι Ι toi:i Α. Ν,
2344/1940 .ι:ιταρτ0u...τι:ιι. ΔΙ.2ιώματ~ ί)"1l.<l,"τιία,ω... , χρή.

If.ω'" '1Ι.lιί '1Ι.αΤ:ΙlJu\lη;: 1:0V ί ...aιx~ίνω; ixouy 1:αρι.rχωρη-Bιί μι.
,ί;: ...αταρ)'Olίμ.ι ..... ; aIIIt::i.;,t;, ....ατ:ιρ,.oU ... τι:ι1 W τφ lη '0
'1Ι.,ω6ρΙou 1983. 'Α1:0 '1rι '1Ι.ΙΙtόιρϊ'!"'/'J μ1fοριί ...ιi ίξ:ιlρw.ιτ:ιι
1fιη'1U1Ι.ριμί ...,; "ΡΙ1:τώ3ΙΙ;: 1:oU al.llcOA010IΛι,ac ~),~~lftI""';
.111 μόνο τιά τ,φ ίξll1:1lρί'l'll,,'1 δψ.ώ1O!J lJI.IμφΙρO'lτο;:, μί χ.ο; η

Μφι:ια1j τω ... Ύ?:OUΡ1ω" Οί.ο...ομ.ι ....ω... IΙ.lιί Χωρο,ι:ιξίι:ι;, Oi ι·

"μoiί '1Ι.lιί Πιρι6=ί),),Ο'Ιτο;, Ή ~αΡ\l1f""ω ?:ΙΙ;:... ~φ~:.ιό~τι:ιι
.... ι:ι1 O"τ1~ 1:ιρl?:τώα,,; ,~;: ?:αρayρό:φou ι:ιUτ~;,
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7. Oi M~tOμiptII; ίφι:ιρμ.oτ'j; τω... ?:ρo~ι"ω, ::t2pll
'ι'ριίφω ... τoiί ιZρ-Bpou ι:ιUTOU μ1:οριί ...ά pI.l-BIIoI~Of'OII ιU mqoΙ:ΙOfj
τοιί 'r1:o\lP1oiί Xωρoτι:ι~ίι:ι;:, Oill.tlJμoU ... ιιί Π,ρI6ά),),0'Ι,0;:,

•Αρ-Βρο 24.

Δρόμοι ~ρ~ τί;: άJ.τί~,

Ι. 'Ε1:ιτ,i:tιτι:ιι 'ι'ιά aφό,ι:ι ώφίλιιι:ι Τι nllAAOtpίωa1l ial~
'1Ι.Τ'φιώ" 'ι'ΙΟ τη a'/'JμΙΟUΡ,l,ία όδω... 1:poa1fiAa1'll;: τpll; ,φ 1fIlΡΙ:Ι·
λίll '11.11\ τiι... lIi,l,tllλO '1Ι.ΙΙ"ω; ...:ι1 τω ... άνηJ.llίω ... χώρω" Ift&;
"μιlJO"'''Ι;: GχημΩτω.... Οί οδο1 ,Ι ...αι ayμoTI .....; Τι '1I.01...oτιυ~
'1Ι.ι:ιτ'; 'ι:ΙΡΙ1:τωl7'll lΙ.αl ~..... ~ιί-rO'l,αl α,ί; .... 1Ι'Ι'Ι11'oρί.;: ,ω, όδώ...
1:0V 'ItIIpiXOIJ'" ,ίδι1l."~ al,l... ι:ιτό'lTjΤ'; '1Ι.lιτάηι.'IJ"'I]; ...αi ιr.ιΟI1C.οδό
μηΟ'η;. rιά 'τι ... ιi1:II),),oTpiωCJ1j Φι,ή &φΙ:ΙΡμόto ...,αι οί alIIt&;
ξ.ι; 'toU _"όιΖ.;ο\l 1065/1980 «1:.ρί II.II;:ώαιω~ ~'IjjoIOtt'1l.0U ....oιiι
".~I ...oτι ...ou 'ιι.ωa~;.,.

2. Οί '1Ι.ι:ιτά την 1fpO'l'j'1'OUμl'lfj ?:ιιρήρ\lφο όδοl -ι:ρω-ι:Ιλι:ιΟ"η;:
!1jμΙΟ\lΡ1Οiί... τlll ιrUμφω"ι:ι ιιi τι ... ι....ότιρο ax.atIIaμo 'ΣOU Υ.ΙΙ'Ι:ΙΡ

τΙtιται <:ί'!rό ,1~ άιρμόδι,; Noμι:ιρxιι:ι....c; 'Y1f1jP.IfI.; ,oiί 'r
Ι:ΟlJρ'Ι'ιίο\l Χωροταξί:ι;:, Όί .... ιaμ.oiί '1Ι.α1 Πιριδό:λλOf'Ο;: ...ιιί
~ι..oρφώ...O'Iται ώ~ 1:ιζοaρομοι, χωρl; ...,; o:b:O Mit'ClIt Ifi όρl-

αμίYl~ 1fPOlJfOpt; -3ω,ι;: Τι ~ιι:ι~φωaTJ #ιδώ 111 χώρω ... 1f":.1-
"μI\l'fj; '1'1,; ,ροχοφόρι:ι αUμφω ... 1I ιU ,ο όρl~όρ.l'lα μι ,η.ι
'ι:ράξ1j lΙ.ήΡlJξll; τ~; CΊ'llι:ι),),οτρίωαη;, μωα If,ά ?:Allilflll τoiί

r.αρα1:ό:νω αχ.aιι:ιaμου,

Άρ.9ρο 25.
Οί.οδόμφη IJ" μή αρ,ια oixό1f,all.

1. 0i:xό'l':u32 .....τΟ; ίΊ"'ιll.;:ιμί-ιω ... αx~ίω" 'J:bMωoι 'ΣΟύ δ ...
....ι:ιλu,l:τΟν/. ολι;: τί;: 1:po~i:JIt~ άρ,ιότ'Ι)Τα; ... :ι,,; 'Ιόν ι:ι-

...όν:ι Τι ,ή 1:2ρί .....λι'Π) τ~; ,"ριοχή;: '1Ι.ι:ιί 1:0U iXOtrl ~'I\IIotO!JP-

'I''/'J.s.i 1:ρί ιί?:ο τfrι ίιrx1ι τώ Ν, 651/1911 ιιτ,ρl 1Ι.ι:ι,αΡ1ή.

,,.ω~ τoiί Ν,Δ. 349/[914, τρO'llO'lιOlήaιω;: τω... ,«ρ1 ι:ιιί32IΡι..

τω... οίll.οaoμl ....ω" '1I.lItι:ιaullώ ... , al:ιτ&;Ι;ιω... U1f,.. IIo1tOpti 'ΙΙ.:ι,ι

ξι:ιΙριοη ...ά οίaoaομψ.οuφ.n ιxoιn μoill ~AIlJpIί τoll~ τοιιλ2

χl,το ... 4,00 μ. Iff. 1Ι.0ι ...όχ.;1ρ,η ball Τι 1:An.ia '1Ι.Ζί ~ μιί3'α

~' ι:ιUτό:, μιτ'; ,φ ιiφ2lpι",,! τω" iιmxριuτι....ω... nιίλ/11:,ω ...
χώρω ... , ,Ι...αl ~lIIIατη Τι ci...rrtpaTJ '1I.TtpiO\l iIl611&oU tOUAIίY,IlftO\o

:t5 τ.;ι. ιι.:ιί iAixlaT'/'J; 1(AI\lPci; 'to\lAιίxl",O'I 4.00 μ.' ΤΟ
iaIO ίαχύιl 11.<Ι1 ΤΙ'; oi....ό'kι~ι:ι 'ΙΙΟίι ίχow τrιιι μη &ρτια λlτrω

PIIμo,op,tp1l;, ιZlJx.tII μ. τΟ 1RfNo ι:ιιίτ1j; '11.1Ι1 4η,... 1ι ;., :r~&

'IIPOiPXO'lTIlI m 'kαρι:ιχώρ'lJ"'l] Τι m α),),1Ι μ.τα6ι6ι:ιατι.ή αί

,Ια. Ά" ~υo .η 1:IPIIJO'όTIP2 'fIttO'lI.'; Oί~'IIι~1I ,~~ ταρayριί.

φou φjτfj; O"II..., ...ω-Bou..., ..ο. oiaό'lltao 1:Οίι ",; τριπ.Uψ&ι &τΟ

τφ W'ιί... ωl7'll ίμ1:ί?:τιι IJti; ~ιι:ιτιίξ,ι; τη; 'ltaPlll'pIίfOU

:ιiιτfj;.
2. Ή aOμoφ'/'J IJt'; οίll.ό'ι:ιaι:ι ι:z:Jτ,; -rι....ται I)'~φω ...α ιιi ..w;:

lΙ."",ό ...ι; aoμoφ"l; ?:oU ί~OII'I lJτφ 'ΙΙ,ριοχή, Ή αa,ιι:ι χορη

,l,tiTIIc 1:ι.r...τoτι UlJt'pa <:ί'!rό φριαη τfj; &:ρμό!ια;: '&I'P01l:1j;
Έ...ιιΟ'.i,3ιω;: 'AρxI'\'I1t.to,lI ....iJU 'Ελίποιι, τοι'.ι μ'ΣΟρ,ί 1~Iι:ιίτ,ρα

'fJ "'ι:IΜλ).ιι 1:~FIOptlJμ.o~; ατΟ....ρι-ΒμΟ ,ω" όρ6φω... Τι ,,'Ιόν

φο _αί ,I" ... 11I.tί IJTi) aιι:ιμόρφω,lΙ ,oiί '1Ι.,ιρίοιι Iff. 1f,ρι-ι:τώIJΙΙ;

1:oU 6λCΊ1:τιται ί:μφll'lω~ τό π,ρι6ιί),),0'Ι.

3. Σί 1:ιρΙπ'\'ωαη ?:oU δι ... ,ι ... ι:ιl δΙι ...Iι,ή Ifτά oiχ.ότ.~ι:ι ,οιί

ιiρ8-ρou ι:ιUtOU Τι II.IIT~If'1I.&'JTι '1Ι.τιρίοιι ιλιixιιfτη~ ί1:τφ!ν/,ιll;

25 τ,μ., τ6τ, το oi-.MιUJo 1fρΟlJιwρώ ...... 'Ο!I inoχρtωttώ cnίμ.

,ω ... ι:ι ιU τί~ αχ,τιυ~ ~oλιo!oμ.ιυ; allltQ~tI;.

~Αρ-Βρο 26.

θί"ι~ lI.τιρίΙΙW ~φό1lω... .η '1Ι.ΟΙ"'ωφ.ιλώ ... If1t!mId'"
Ι.τό~ ax,~jOl,/ •

Μ. Π. ΔI-rμι:ι 1foU i'1l.aiaIT\l1 μι ~ρότααη τοιί 'r1:OUP'toiί
Χωροταξίll;:, Oi.I~Oi:i '11.21 Π,ρι6Ω),),ΟΥΤΟΙ; ...ι:ιτάι τ1~ !lατCΊ.
ξιι; Toij Ν.Δ, m 11.1/16.8,1923 lt"Iόιρl "'Xι~ίω... n.
λιω ... :u"1:.» μ,1:0ριϊ "ιi 1Ι.:ι-30Ρ(τ;Ο'ΙΤΙ:ΙΙ ill.tO;: τω... 'yu1t.pIμoίYω ...
αχι.δίω ... 'Ifό)"ι.ω ... '11.21 ι....,ό;: όρίιω ... Oi1Uaμώ ... 1fPO ,οιί 1923 χώ-
ροι Τ~,; ,Τ;ι cNi,l,tP'fj Μιρίω ~ημόaιω'l '11.1Ι1 bψoτιx.ώ ... cf'1l.O·

~~ ... ~1. .'Ι"~ιll.ά ....,ιρίω ... _οι ή;: ώφίλιιOl; '1I.~ω; 11.111 xω;Ot
'ι'ια τφ C'II.t&A,1t'II ~ΡΟ,l,ραμ.ιώ-τω ... "lI.τι.n.τ~ ά'ιάΡ.1Ι; (o1:O"l.1I
τι:ιaτl<ίcfιι;: ιiπo σιιcrμ.<ιώ;, .... ι:ι\ολιδ"-θ.φ.ι;: '1Ι.λ,;,) ...αi '1« 6pi;0....
τι:ιι τι ... ι.,; οί δροl 11.<Ι1 τιριιφιφμοί bCy.φή~ '~. '8 m...'FJO'1I
τω ... ιίYωτaρω χώρω ... 'ι'ι...''CΙ:ΙΙ μί μίριμ."α ",,1. !nch.~ tώ,

,
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oίM~'I ,ορίων, cίτι ιU cλ~ιp'l) ,,,,νaλλrιΥη ιίτ: μ.ι ι:r)3:'(~:t

Ο'τιιι1ι ά'ιι"rιλλoτpίω'1) ιιaτCΊ ti, ιιιιί",ι'Κι; ΙJιOlτιίξιl...

"Αρ8ρο 27.

Σχι';l_ί.ι; ,OpOlO"J'IU" ΙJIι;ιρρ:ι8μίΟ'(Iι;.

Ι. Στο tiλoιo tήι; :ι"2Ρ::ιΙΤ,:. 2 -:o~ άp"γo~ 12 -:o~ νό;ιο:.ι
12.9/1982 αΔIι;ιρριι8μί,ιιι; O'τ~... ιiμ.ΙO'1) χαί ,μμΜη ,ορολο

"Ι'ίll, ",I""'O).O"j'I'II.Q 8ίμOlτOl ιιιιlί ιίλλιι; διaτιίξιιι;>ι 1Ι:ΡΟΟ'1ί8Η<11

ή ιίιιόλw8η ΠΙΡί'll"'fωaη /j':
ιιδ) TCΊ "Ι'ήτιΙJIι, ΙΙ11ρια 1t1l1 ίp.cιτOlO'τιίO'ιιι;, 1tO~ <iνή'lι.Oιιν

0'& άY"IJOΧOU; ,ορ,ίι; 'ΙΙΡO"J'ρOl",μ"των ivcptoij 'lfOλΙOδoμίcιι; 'IC.(ιί
6ρ1"'0Ι'1011 0'$ 'ιι"ιριοχί.ι; τοίι ';(01,1\1 XOlp(l1t't1JPI<1tI'i ...Qltoi 1ίο;
χιίμινιι; δlα1'ιίξcιι; Ο'ά'Ι Ιώνιο; 'EvcpyoU Π ολιοδομ.ίι;ιι;, ιr.,ω
'101 μΑ. 'ι"ίο; i7Xιtιιιίι; ιwμδάαιιι; oiνό:8ι'"}ι;I,.

2. Στό tilO," T1j; 'Irιpt:rrp. Ι τoiί «p8pou 21 toU lδlΟΙι

",!r,.ιo:) Ι 249/1!}82 JOPOOti{l.c ΗΙΙΙ ή ιhόλοlJ'3l1 1ι:ιρίχτωαη ,,':
«8) Τό: 'J'Ij,..t3a, 1(τίρlOl 1(0Ι( i'J'1(OItOlO'foiO'CI;, 7«111 ιnήMν/

Ο'ί. ό:νό:~oxoιι; φοριϊ; ΠΡΟ'J'ραμμό:fω~ i~cp'J'oU 1tOMolJo~ia; IΙ.lιί

6pinO'ιfaI Ο'Ι ",ιριοχι; "'O~ ίχιxrι XaPllll.t~ptO'tIi ή ,s1X χαρll·

II.ΠIPtafOiN II.lIflX τί; lI.ιίμι~ι; ~ΙIHό:ξιι; O'~ zω~ι; Έ~ιp.

'J'o~ Πoλ,o~oμί:ι; lI.aflX tTι ~1ό:Pll.ιlα (1(tiMO'η; fω~ 1ι:ρO'J'ρ:ιμ.

ιoιoifW~, ΑUμ,φω~OI μ,ι fi; O'lCftlI.i; αιιμ,6ό:Ο'ιl; ό:νά8ιO'~;, ill.tb;
a-ι 1tΡ01J'J'οιιιU~ω; i1l.f11',s~0~~ ή ΧΡr,Ο'I~ιnοιη8ον/ lI.aflX οποιο

~ήΤΟtι tρό1ι:Ο'I.

3. Ή i'iJ; fO~ «p.spo:.. αίοtι;iί ά:~αtρίχιι Ο'fφ ί'l::ιι:ρξ,l

ίη:ίΙο<; fώ'l ci~fiO'tOIXW~ ap.spw'l fOU Ν. t2491t982.
-Ap,spo 28.

Κοι,lόχρη,tοl χώροι ιι.40'1Ι Ο'Ι ip.ιIl.PL:J.i\·~

αχίδια 'Χόλιω'l.

'I3Iωt11l.Oi 3pόμol, 1tlat,ic; lΙ.aί λοl,..οί χώfΟΙ 1(oι~η; lFT.0'1.
ω; 1t01l ίχοιιν ΑXr,ΙOΙ\1ft'f,i μ,ί. όΤΟIΟδηΤΟtι tfG1tO ωτω χ::ιι:ί '11..1:
tlX ",αpιί6:ι,rη tων lΙ.ιίμ,c.νω~ ,..ολto(Sομ,l1(ών δl::ιι:τ&ξ,ων χ::ιι:ί 7:011
6pino'ltaI μίΟ'α ",ί. "'J'1I.ιxpψί~, 'XiδιOI 7:olcw'l, "1wpoiί'lttl'l

ώ; 1(Οινόχρφτοι χώροι 1t01l ά'ιή'.«ιΙ.Ν Ο'τό .. οίχιio Δήμο ή Kol.
VΌ1"l'lt"" ΙΊό: toύ<; χώpOlι<; "'~'tOίιιo ~ν iIqJ1il1tlll 1I.Q"μ,:α ';'::~ζ"'Γ

μίωflι λό"ω Pιιμ.<iTO',ι.ίll<;. Σι 'IfIpi7:ttιn'l) ψω<; 1tW ~ί χω;οl
aiιtOi 1(ataP'J'oιίνttJt μ tO αχί3ιlο 'J:I5ΛCΩ<; ~QιJIΙ.ιιι:ιώ'lΟ~t::ΙΙ:1

χlιτΩ ti<; 1(ιίΙU ...... <; δIOlτό:ξ,I<;.

-Αρ"ρο 29.
ZΏ'lc<; OίxΙO'TΙlI.oiί Έλiτxoιι.

1. Μι Π. ΔιlιtqμlιtOl 'J:oiι ίχδΙ30,lται μ.,ί 'ιι"ρότα", TO~

'rntιP'J'oίί ΧωροtOlξίOl<;, ΟίIl.Ι"',ι.oU 1(lιί Π'ρI6ό:λλΟ'ιΤΟ<;, ορι.

ζονtlll οί ",όλιl<; lΙ.α1 oιxιcrμoί -rUpw ό:τb τΩ ςφιll tω,l ό1ι:οιων

1(ιι"ορίζ,tαι Zώ~ ΟίχιΟ'τιχ.οίί 'Eli:TXou (Ζ_Ο.Ε.). Μί τ .. Π.
ΔlιιtqμOl'l'Iι lιίΙτΩ χ«-'ορίΙ;ιτlll xl::l:i το τλό:το<; των Ζ.υ.Ε. Ο'Ι
1(,"" G'tI'J'1I.'ΧΡιμ,iν'l] 'ιι"ιρίττωΟ''Ι] οίχιΟ'μοίί ή ".,'1]<; τοιι ή 1Ιρω

3Iopiψ,ot\1! foi ορlll τη<; Ζ.Ο.Ε. ,ί xiXpt1'j ΧOlt6λλ'l]λ'l]ς χλίμll.

11.11<; ~ δ1jμOO'IΙίIΙTIlΙ μ.,ί O'μIxfINOO''l) μ,αζί ιU το Π. Δ/'J'μ.OI.

Τό ,..λΩτο<; τ/<; Ζ.ο.Ε. imoλΟ'J'ίΙ;,tIlΙ "~ τά ά:'ιτί,tοιχ;ι άx~lIϊ2
δΡια τοίί ίp.ι"""ψ.ivoιι Ο'χιδίοιι πόλιω<; ή toU oixIO'ΙOΙoU πρΟ

τoiί 1923. Μί τό: ταpΦlt'άvω Π. ΔιατιJw..afO: xa"opito.. t«t
1(ΙΙΤ.2 τη If'J'rHX?~iνίI ,..,;:ίnω,'Ι] οί δροι 1(cι1. τ-!οlOρι,~οi χpιj.

σι~<; n<; ή Θλλοl δροι χllΙ 'ιfΙΡΙΟΡΙl1μο1, '11'011 i1tt6oinoνtOlt :,ι.,ι,οι

crtI<; Ζ.Ο.Ε. '11.121 ίδιαίτιρο: το δριο ίμ,61Z'110iί lI.ιnω m το 'r:~io
διν i'lfLtpi'll"ctOlt ή Iωtoi'I'Po'l]O'η 'ι'η<; 'J'ii<;. Τά Π. Διlιtό:'J'μ,Iι'Ι'1ι

aU'I'lX ί1(δ13Ον,l"\1Ι μtOl ό:πο rιώ~η 'l'W 3'1]μotι1(oU ή 1I.0ινOtιx.oiί

ιwμ.60:.olioiJ 1(ι:Ζ1 τoiί Noμαpxιιι:ιι.oiί Σιιμ,6οιιλίοιι Χωρο'l'αξίll<;,

ΟίχlΟΟ'μ,οιί ui Π ιρι6ό:λλOllτο<; .η toiί Σιι~60ιιλίoιι t1j<; Κ,,,'Ι'ρι

χη<; 'Y'If'l]pcaia<; 'ι'οίί 'rτοΙΙΡ'J',ίo..t ΧωροtlιξΙIι<;, Oίxιaμoίί 1(ο:ί

Πc.ριβlίλλo"το<; 'J'Ioi τό νaμ.b 'Α"τιιιι.1j<;. Τό 1tloifO<; t~<;

Ζ.Ο.Ε. μιτά: -nιν φοα'310ριΟ'μό 'I'OIJ μ,1ΙΟ9ιί ιιό~o "ιi αίιξι;.9ιί μι
Π. Διό:tημ,a 'lfW 'χδΙδ.τlιι μι '1'0.. ίδιο tpόJ:o. Σι τιρί'lfτω·
"η τolι i1;'Xt,j~,,I,IIC, τΟ ",ολ,ο30μιχΟ qUιo ,,l,Tι Ζ.Ο.Ε. ~ 1(ι:Ζ1

Ιξω Μ mιI, ή Ζ.Ο.Ε. "ιωι:ιιί'l'ο:ι α:U'I'oIJixllllll o'l't i1;I1(tciνI

'Ι'ο:ι ΟΟ'ί. .&:,s• .9ίΟ'η 1(ο:'Ι'ά tό 1tloito<; τη<; άoι,l,ίO',I,OIX'!<; i'll"i1(tQ
"1<; του αχιδίou Ο'tφ ίδιο: .9"~.

2. Ή 1tfΟ1Πο.jμ....η 1;\1poi'J'pOlfO<; iφι:Ζρμόζι,l,ι:ΖΙ ό:νό:λοτll 1(lIi
'J'IIX τΟν xlll9opcOO'μoό Ζ.Ο.Ε. lΙ.a;Ω μηll.0<; ό:χ.'Ι'ων ή τ1rι δχ.9~ ~Tι_

μόσιω'l λψ."ω~ ή 1tO'l'σμώ" η 1IQI l1ί Q)..),c<; .9"ιι<; .η ",ριοχί<;
• IaIIl.Yj<; "'ΡοΟ'τllΟ'ίο:,.

3. Μωll 00''1'1<; Ζ.Ο.Ε. tO Δ'Ι]ΙοΙόαlο ό:ΟΟ'Il.,ί ~Ixι:zίωμ,ι:z 'lfpo'::~'1"'I]<;

,~φων:ι μ ό'α όρίζOνt::ιι:ι IJto iip.spo 55 τoiί Ν. 9~7/Ι9ί9.

':Ι:ο!.ο .φΙ:Ζ9μ,όι;,Ο'ι'l"1Ι1 ιίν6λO'J'\11(οιi O'Tί)~ :ι:ιρί1t'l'ω,η αιίtή.

4. Σ'Ι';<; 'lΙ.ποlη,l,llΙ.ί, δι-.:tlο::ρOlξΙ~ 'J'LάI ό:χ.ίνητOl μί,::ιι: ,τl<;

Ζ.υ.Ε. i,..LO'Iι..ό::r;tO .. tllt '1'01 Ο''Ι'οlχιίll niι CΊΝOlφίpO'lΤ~Ι Ηί)'Ι Πll·

ρι:rrp:ιφo Ι 'I'oiί «p-9,pou 1) 'I'oiί Ν. 651/1977. ΔIIΙ.IΙIΟ1ι:ραξI1, ::o~

1(2τOlρτίΙ;0,,'Ι'lιι 1(lItlX ",lιρό:611,,', τ/<; ό:'ΙΙ!I'J'όΡ.tιαη<; 1(αt:ιτ;ιr:O'C

ων 1Ι.::ί't:ω n~ 'Ι'ά δpl~ :ι:01l όρίΙ;Ον'l'lιι μ,ι '1'0 Π. ΔJ'J'PoOl 'l'η~ -:οιρ::ιι:

'tpi9ou 1 tO~ Qp.9pOIl lIϊιToiί ιΙν21 nupt<;. οι διχaIΟ'll:Ρ2"'Τt.~~

'1"" οί Po1"iti<;, 00'01 μ.O'oλOl60iί" ,Ι titol,<; δl1(Ο:IΟltρ::ιι:;:ι;, ΟΙ

Ο':,ιμ60λαlο'J'Ρφtοι xOli οί iιτιo"Tj1toφUltJ1(I, :ι:01l OO'tι'l,l,6,0'0:ιν ~ μ,1'

'ι'ηρ6φοιι" ti'l'OIΙ:Z α:,ιμδόλlll"'"t τιμ.ωpO:iν1'OII μι ti<; πo,~ί, •• η<;
'll:αPI%'J'~ό:φo:.o 8 'I'ι.iί OIp"pou Ι 7 'l'o~ ..όμ,οιι OIU'l'oU.
Μι Π. Δ/'J'μ.OI 'll'tJiι ixMaC'l'JI μl ",ρόΤ\1''Ι] τω" ')'1ι:ι.:ΙΡ'J'ω.

ΔI1(αιο,w'Ι]<; lΙ.αί Χωροtαξία;, Oίxl,μoiί χιιί Πιρι6ό:λλο·ι'Ι'ι.;,

ιΙναl διιYllto "ό: -.:t,sορίΙ;ονtαl οΙ λ'7:tο;ιiΡSI'<; itr.φμo0'J'Yi<; των

διlιτ6ξιιω" ,l,oi) «p,spou OIU'I'Q'j 1(αί οί ""ι"αΡΧΙ1(Ι<; 1I.Up,~,ct;

των 'ΙΙΡ01ώ1l"ω~ 'lfo!.o !tψ'lfp«ttOIl" ;.ιΙ όποιοa;.,..οt, 'ι'Ρό:ι:ο ,'1'1,
1Ι"ιΟ ωνω ~xllιιnp:ιξΙ,<;.

•Αρ"ρο 30.
Πολ.ο~ομl1(ί) 'Est'l'pO,ll:Tι Γιι'l'ο"ισ<;.

Γιό: ,I,~" Τ20ί'Q"ιΙολ0cί.9φ1'j tων ",oλιo3aμ.ιJιώ" ρ',λ,ιtω,

ΟΟ'ί χιί8. ~Ι'tΙ. .. Ιό: r"lIδItll."I~Tal Φιιό ttHί<; 11.11:01'1.011<;
'ι'η<;, μί .u,sG",1 toiί ιi'I'Ι'ίσ'l'ΟΙΧOU 'Op'J'QIIIIO'μ.Oii TO'IIcx1j<;
Αiit03:0rιιη"η<;, Πt>λι'OlJΨlll.ή 'Ekι'l'ροιχή t1j<; Γc.lτOVισ<;

(ΠΕΓ). Ή ΠΕΙ' διa'l'~ ..,1 ,ϊτι Sfo<; Πι ιru~oιxιαxO "ιψ.
60Ιίλιο ,ϊτι :ι:ρο<; '1'0 ΟΟ'ιη.ι60"jλιο δ-ιJμ.o1'lx.oίί 3Ι2μ'flίl7μll'l'Ο<; ιϊτ,

'ιι:ρο<; tO δημοtι,.,b ή 1I.OtνO't:lx.O I1:1',ι.-60Iίλlo 'J'νώ~,1 xlli τρt.

'ι'φ,.!<; αxI'l'tX3 μf. όλll '1"01 sol.o30μolxlX IΙ.lιί λ,lτOtιp'J'I1(:J ~po

6λήμ.ο:'Ι'α 'Ι'η<; YΙ:'I'O~IΩ<; χ.οιί ..ί~ιx.όTΙP:Ι "ΧΙ1'l1l.ά μδ τίι; tpO'll:D
'ιfΟI";Ο'ΙI' 1(αί 'ι'η'l IίfllpιoιQ'J'fι τω.. 1tolcolloμlx.ώ" 'J""L1(:1 ala,l,2·
ξιω ..., to" lΙ.α"οριΟ'μό ΧΡ";O'Cων 'J'yi<;, το Xαpll1('I''I)plaμO lΙ.aί

T~ιι<; 1(τιO'lι:r...~!.ο;; lIt'l"ollnkι<; 'Χι'::όδρομ.ω ..., τΟν ~

ρl,μΟ· ,sίO"w" χτιρίων ~ χώρ,,,,,, Ο'-;Φ.9~WO''Ι]<; όχr,:.ι&'Ι'ω...
"iΟ',ω ... 1(tiPIW" ,13ιJιώ" ωΙ 1(οι'lωφ,λων Υφιω", τη 0'ΙΙ\'τή.

ρη"'Ι] χιιί xp~cr'l) ",αρOlδΟ"llΙlΙ.ων x1'lρiων ή 1(011 άλλω" Ο'ΤΟΙ

χιΙων, 'ι'η." ιhOιoιoi"""lI"trI'I ή tη." ιn:OI,.op,ιιoη χρήcrιω" τo~ a1t'
ΙOΙtoup'J'oiiν 1tΡο6λήμ.αt::ιι: 1tcpt66llOll,l,OΙO 1(l1t. Ή ~"",,rη, ό

τρό,..ο<; '11.\11 ό xρΌvo<; ό:νό:διιξ1'j<; tω ... ΠΕΙ', 0'1 άρμοδιό1"l'ltίι;

'I'01l<; 11.111 ή I1xω~ tOIl<; μ,ί. tό" ό:ν'l'ίΟ''Ι'οιχο δ;μο .η 1I.OIνG1"l'l,l,O:j

1I.00~OIIίζo'lτlll μl ό:1ι-όφlιtr\'l fών T,..oιιι:ιγώ~ 'ΕοωnpΙ1(ω,l 1(11
Χωροταξία<;, ΟΙχιΟ'μ.οίί 1(ο:ί Π.ρI6«λλοντο<;.

-Αρ"ρο 31.
ΕίδΙll.ίι; "οιβί<; τιχ'lu.ων.

Οί όΥ..οι6Ι<; tώ" 'ι"ΙΧ"'Iχ.ω.. γιOl τΙ<; μosλ4TΙ<; ΜΙ ,ν~'J'ct"

τοιι nlιι'l'oUνtάι 'J'IOI τη~ iqJapιoιo'J'Tι 'Ι'ώ" qp.spω" 15 lω<; 22
toiί 'll"o:pΌVto<; ν4v» χ::ι:νο"ίζον'l'οιι ~IXIX .η 1(Ι:Z,l,άI ""ριοχι<; tYj<;
χώρll, μ,ί mqJaOO''l) tOU ''f'll:OtιΡ'J'οii ΧωροτOlξίOl" Oίll.ιαμo~ 1(lιί
Π.ρι6«λλοIl'l'0ο<; ιnτιpα -<b:o 'J'νώμτι toiί Τ.Ε.Ε.

-Ap,spo 32.
'A'lfllnOtpιώcr.l<; χιιί 3ι.αμ.op,ώocι<;

'lfo:pr..δOl1t:::l:'ll.ώY χτιρίω....
1. ΚτιριOl π01l XO:Pllx'l'1Wito~'I'III διlιt1'jρη'l'ίll β"ιl τω" 3ιll

'Ι'ό:ξιω.. τη<; 'll:Ι:ZPII'J',p&fOU 6 τοίί αρ"ροιι 79 toiί Ν.Δ. 8/1973,
m<; lηtίιι, 1t"iiPIIl ή μoip,! οιίΙ'l'ών 'Xolι 6λιn,l,oι.ι" unΡμ'l'?1ι '1'0
lt'ρι6ό:λλο'l. μ,πορι.ϊ '1ά .nι:zllO'l'P!W8oi.ί" lI.atlX tiιo lΙ..ίμι ... ,<;
alllt~ct<; χάρι ... δφόΟ'ιll<; ώφίλιιa<;. Ή ατο:λλO'C'ρίωO'1'j 'J'i
'1''1"21 ίιπιρ χ::ιι:ϊ μf. δ:ι'll:ιnι<; tto~ Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. 'A'ltb το Ε.Τ.

Ε.Ρ. Π .Σ. ίπίιτηι; ,,"'J:GFci '101 xll,l,cι6oinOVtlll ωί "-α:'ΙΙ"ά'ιι<; Q'W

τήΡ1)Ο'η<; lΙ.τιρίων 1I.Q"ί δΙ2μόρφω"1ί<; ίΟ'ω-;,ριχώ... χώρω" τιιρll

~ωιαxών 1(tιριων 'J'IOI .. ΙΧ ό:ντιιπο"""ι,sοiί .. IJti<; i1tι6ο:λλόμ'l.;

1(\1tlX 1I"IpiltfW,,'! χρήΟ'ιl<; ΤOll<; χα:τOl tTιν """ίΟΟ'η τη<; ό:ρχη<;. Το

~ιo ίφαρμ,όςιτο:ι 1(lιί 'J'IOl την iξω'l'ΙΡιχη δlOlμιόpφωΠl 1(tlpiw'l
1tOU ή "ί,'Ι] toιι<; ί1tηι:ιιάς,ι ιrφ.aνtcxlX "ο «ΙUΠl .η :ι:λ2'1'ίΙ'Ι'ιρο

Τ1ρι6ό:λλον.

2. Ή χατιχ τό «Ρ"ρο OIuto διό:.9ιaη τόρω.. toiί Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.

,γ"""ίνι'l'ιιι ιho tόν '1'1tΟΙΙΙ:Ι'J'ό ΧωΡΟfο:ξίa;, 0r...t7μOiί 11.111 Π.ρι
~oinOV'lo<;.

3. Στό tίλο<; 'ι'η<; -:::ΙΡ::ΙΙ:'J'ρό:φοu 6 '1"0\1 ιίΡ"ροιι 79 ~oii Ν.Δ.
8/1973 «:::ιρί IΌKIJ, όJ:ω<; ή :Ι:IIPι:rrρι:zφO<; aiιτή .r'τ~~η~-
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1J'f<»S1'pIλ μ.ί t'ήν :t\llpIirpo,O t "συ Qp.:lfou '" '\'ο\ί Ν. 622/
t 9ί1 lι;'Κιρί lίστpι»ξlω~ irrb "ι"ου Δνμοαίou T:ιμ.ιίιw των 3ιΩ

ffιν I'AbωΙ" οί-.ιιaoμ.ι..w" 1ί5ιιων 'J(.2tαδο:Ιλcμ.Cνω,l φό:ω" ....
λ.•.,. (ΦΕΚ t7t ΑΊ20.6.77), 1tροο,'\'Ι.a.... "ιι:1 τΩ «J.~λΟ'λ:ι

,Ν,ι:ι :
..Mi τΩ τιο ,;ιWω Π. Διll'tιίτμ.ιιι't" joI:Ι:G9li "ιί i'l"!6tilUHI

·ί όλο Υι σί μίροι; 1:oV 'ι{α:ρ\ll~ιn.ou Oί..ιαμt)ij η 1'0\1 ηι..φ.arοι;

τoU x~ηpΙΙΙT\IIΙ ώ .. ~OO'ι-o ui. iι &nr:q:,..η τoU 31
dιώμatQς ... ρο'\'ιμ-ήο-ιωο;: "ου ΔψΜφ.J 1'ιcί rirf cί-yopιiι: _ινι)

των ~ι; :κροδλί1l:IΤ:ΙΙ _ το όρ8ρο 55 του Ν. 9407/Ι919

..iι 'ιχιι άIιCΊΛ0l"'I "CΙfΨIΠ ",:ιί αΠιν 1:IιfId,Τωcrη :ιUτ/. 'Η
iS"l60l~ 'l'oV !IUltώμ.a'l:OiO 'Κρoτιμ.ήaω .. μ:J:O~ί '1ci ~YΙΙ CJ'fiιo
"~InώιJIIiO ,.;jc ,;o:ιflI'f9cΊfOl'I \II~τίiι; 11.4': ~ μιτττι.,ω,l,ΙΡ:Ι

π. ΔιlΙ1cfnι,Iιι'\'CI, χωρί .. yQ; noU.III't\ll1 xai iι φ.r,μ.α-:ι..ή Εσ·

Ιολή wu lJτΩ 3ι~ρCl μ.ίρl'Ι 'to:::i τιιρ:ι!οαι:n.oU oί7.ισμcίί Τι $'\11

pl;I!O'ΙCΓJtCICί ,,;niiι.IIITOΙ; oπ.ιφoii. rtlί τί .. ΤΙΡΙ'Κ'fώ:rιιι; τ.ηο; '11\11

ρηρι»rO\'l ~ τΟ 3ι'l.:ιίωι.w 'ΚpoτWτ,ι; "ου Δφοσίο:ι ιίρ'Χί
ςιι m ~ !ιμ.oσiwo-,1 w' 1I:ιb 1I:~ωo Π. Δ(~τ~ω" "Ιι;ί

6woicι IIo'll:oCfti ni δρίcJσw 'J.CIi~ iσxόoς τω' μ,nιΡMIΡO m
crimι-ι RV όρίζιι ~ 1Ι:CIfI~cι,ος .2 τoii &ρ.aρ«ι 55 τoU Ν. 9'71
1·979•.

,. Oi ιr!ΙΟ"1'ijτtς ;:, 'ffI\'tiς 1'ιϊrι 1Ι.τιρίων * 1I:'JfT'!IIς2φou 6
ό,.ίλοιι, ,ι;ί !ιcι'fηρoν/ 1'1ί Iίn:I1't"'ΤO'YIJV.I, ....ι:ιrJ.λι1'IX"'Ιoώ ....,ί

IJT<n'Iu OΤOcxtio: σriιτω, ....l2ί n Q1tOI~c. :ι:tρc,;τωο''1 "12"1:1
Ω"Τρof'ίi; τους ,ιί τι;ί ιN'J"'ιI1'cιnc-Aζow o~ιι "'" τ:ς iίoxo

"'ιΙξιις T'ίiς σιρμόaιoς '~Ηρ'""iς 'E),~ ...φης '.\ρxtΤt1l.ΤoYI

lMiί 'Eλίr.tw, ",τω 'J.CIi ιί'f Τι "'ΙΙ1':ιιοψl" o,tiltΤllI ο" ,"ώ
Τtp,l 6ίcι. ~A'I οί ΙΙΙΙιO'l\.τVι-tς ;:, wιμ.ι.ίς .-ιιραM~ riιν u.α

ιvίωι:η1'ως ιι(,nι ;ιιnριί ,ο ί1l:ιμ6ιιrιtΙ "10 !φ6ιrιo ;:, ό οi:ttίος

'ο,τlΙ'ιφς Τ01fI ...η.; Aύ1'05ιoίηιM'jς _1 'Ιό: i"''ι'ι).ιί τίς iρ.

ταοίις 'ω"I1I).o-rίζΙWτcις 1'Τι ΙΤXιτ....~ 5~'IJ IJ" &ιίρος 1'ώ'

~u.

Αιίτο1 1I:OU μ.ί hoιo 1'ρί40 ....,τί;(ΟΙΙ'Ι τcί _'1'11'12 'lOlJ'll 'I"1r
~ίωιn] '10 !8;(ο"I2Ι 1'ίς :ι:ιο 1I:ιί'fω T;,ρ~ιίιrtις. M1I:tIp:i το

ο\ιΥο).ο ;:, μοίροι; 1'Τ,ι; δ"~ ":ι:ιπ.ιu.ω'l ;:, cίoιιιn.<n'l2nιιιω" '12
ιί'Ia).'l!fδιί _ 1'ό Δφι)cr1'O ;:, τ/Ν ο!....ίο O.TJA., ~ οί ~

ι:tIf.OL 6pm.o.r:ιi 0''' ιi5~ '1ιi mιμf.Τω-:ι:wOll'ι' 1'ίι; !cι:ι:ι:r,.:ς
«ΙΙΤ'Ι; "ι ιτx.ίtnι μΑ τφ ~'1 m nrι φτιίλ).tlllJr, τ05
..τιριω ...ιιί a-ι 1'I1aιΤ6x?~cι Τι &λιί6'!) !Ι'l [ΥΙ'Ι! Μ ~'lrιμo'! ί'lίρ-

ΙYf.IIί ",ως, "ψ.φω'lcι μC δααι όρίζον:ι-l2Ι μl. Π. Δ/.1\ΜΙ ποι. , δΙ·

Bf.ΤΙXI μ.i ιιιpln-='!) τοιί 'Τ'Κοι.ι.ρτοϊι Χωροταξίας, α... ιo;.ιoiί cιί

Π tPI6α/.o'l1'ooe. Μί ΨΟΙI2 Π. Διιιτι7nιr:ιτl2 μ.r.:oρtί '1cί ρuaμι.

ΙΙJτον/ οί διΦ!,..αι"Ιις 1ια Πrι "ιιρματή rijς ~ρaτρ"rχι ~της,
το ιίριιb!ι« Υια ...ιί", 7:otpΙπωΟ''!) ΟΡΎ/l,/ΙΙ; οί !ΙΟrJΙ.7ί-ιΜι; 1W

ρώσιις τιιί ,;φάξf.ις ;:, 'ΠΙΧΡσ'λιίφιιι; 1I'OU MΙ&CΙί'lO!H "τίς 11'10
'lι'ιWω !ιιιτιίξtlΙ; 1I.CIIi ...ΦΒ. ,,:ιιτι ...Τι ;:, Cf'Jμl",λ'l!Ρωμ.<Πιοι,η Mιττιr'
μiιιtlΙΙ.

5. Τιί τρΙιι nlf.ιrcl2il2 ίδιiιpιcι τοϊι &ρ"ροll 52 "10:; K~I
"""οιφνοιι Nόμ.oll 5351/1932 "tpί 'Anιι~οΦων» (Π.
Δ. τιϊς 9/2·1..8.32 Φεκ 27512'.8.32) iνΤt...lJ8ίo1'/I'/ΤI2I ώς
όξή"

«01 "~, ΦΙΙ; _τόιι:"ιν 1'1ψoδa+ωιι; τo~ 'λ{ι-
X12ιo).oyιx.oιi Eιιμ~oιιλIau l'Κι6ιίλλc.1'αι νoci yrιOν/ "ι Χ;ιΧl2ίl2 ;:,
ί~1'OP"'" "'1'~~ 1I:Ou cWιTιιOU'I "ι i!ιω1'c.ς ;:, yιψ.ιU "fGoω'J:I2,
a:ρtt~I '1ι1 ΡΠιλοΜl21 _ "ιO~Ι; ί!ιοιιι; ι:is"ΡΟ'2CJtoτωι; ..l2ί χω
ριι; ιrνdol,j, μ.i ~ ....ή 'tO~ δcrιtlίv.'fl.

1Α "'Ifίιιιιtωo',I! όρ,.φιωι; 1'';'" MtlI'IPoμ.ί'lωιf \ICi\: , ..τιλί-
O'OUV 1'.i ιί-ιoo!ιι ..~oιι:r lρτα, το Δφόοιο mu..ιi τίς σι
~ς μ.ί δmή τaιι 5n.ι:fν.η. ΣΑ lfντTι ψ,ωι; ΠΡ .ttpmlι>'71j
ι.κοριί νο _τιιλ.a-riζιι Πι ΙΤΧtτι,l.η_aα:..ιίν,ll ι:ι;. &ιίροι; '1:ων ull'l)
;ιΡίων.

Οί ί51ιO'J.'tiτtς fι νιομ..ι.ίς "Ιώ'l ...τφίων ~" 'Xwι τςV ιίIro
xpιω.nι "ΙΙ !ίχοΥΤI2Ι "ιiς :ι:ιο 1I:ιr,ω :ι:αρι;.ι&Ζιις.

Σί 7:ΙΡ8πωIJ,II Ψως τo~ οί irι:Su!f..Ol 6ρίn.ovτα:ι ~" ~",,:ι,.
ιUlI νο MψC1'__.I'I' ιιioriι τ~ ~~INη, ~ρc.ί "Ιό :r.noλo 1:
μ.ίροι; rijς &Φt~ ίτιιnιM ΥΟ eιvιιλ'Ι'J'f'Btί m 1'ό Δψώιο:

Μι Π. Δlyμ.cι S'O~ iιr.ι!JI!c.TIII μ.ί 7:ΡιXeιι:tη "105 'Τno.ιΡro;
ΠoλlΤΙ"\oIoOiί 'ιΙΙΙ 'Eςιι:rι:'IJIoώ", μ.1I:tIptι '1cί ρ~ιnoU'tl οι !ιι:r!ι_
"'120Κι; ΥΙ.% ,..φ "'αlpμc1T'ή "k ""ΙΙPαITp:r,ou .nrijι;, τιl ό:;ιι.ιι.
διll Υια ,1110. Ittρl>C1'ωιτ'l! &γraνα, οΙ !ιOι ....1'I1'ιύ~ Wpώotl~ yιιl
""ΡΙίξιlς ;:, 1Ι:Οj)/lλιί~ις ""ο!ί «-Ιη60Ιvouν IJΤΙΙ; ""ιό 1I:&vωo ~ι::ιτά
ξι~ ...cιΙ U8.ι qtτι ...ή i σt.y.'II'λ'qρ~η ..'" λt1Π'~tιcιιι.

537

-Aρ~o 00.

Μιτιι&ί612Π1 ιίρμ.οΙΙ«Π"ήτων.

1. Μι Προι.!ρι ....ιί Διl2Wyμ.1I'Tιι; 'S'Oiι ι-di&Yτιιι μ.ί. wp6-r~

τoiί 'Yaoup",!,oi:i XΩρoτcιξίιις, Oί..ιαμoiί 'ιιιί Π ιρι6ιίλλO'lτος

lIo'J:'OoPCi ,ιί -.c.ιraoρi'ςO'lΤI2Ι μ-;CΊ tιιν,Iιox'ς τήι; χώΡιις, ιdτι

"οι; or....... ;:, ...ΙΙΗrrορίtι; CΙU1'ω'l οί ηΡΙ1::Τώσιις 1i.αtτιi τ:ι;

όII'o~ς 1'ό )"f.'II..o 1I:Olcoδoμ.rd σx.Ur.o ...01 'ι Ω'λta&oμ.~~ μc.λίτη

"NΙνOν-ταl:l μ.ί nόφl2lJ,I! τou oi ...c.toιι Naμ.ιίpx,II.

2. Ε"Ιό 1'ί.loς τ1jς "'CZf"II"I'f:r,ou 2 τον άριροιι 1 τoiί Α.Ν.
31 '/1968 "ιρ' 1I:ιιρoxijι; ιlι; 'fό" 'T~ Βορ. 'EDJ..8δoι;
χσ! τoiιι; Νοο,ι.~:ιc.ς άρμo5ιόonrι'ιις κΊ &μi-τω" rp,ιαc.ως
_1 ί1l:t"1':htως fι 1'ρon-ι:04ήotωι; =xιδ~ν aόλtων _1 Υ-ωμωνιι

&ι:ως φι ιr..μ..pa, '!I"fOlJ'8ίτO"lτl2l "10 n6)..0u8::ι:

.:'Η ηηi01l ~ιων τρo:ι:o~ήoιω'l :ιωριι; μτcι60λ", των

δρω" δoμήotωι; μ.ί. ιξ-ιιΙpaιrη τ1ι'Ι ί",ιδο'λΤι .'I1JEίω'l (ΤΡ.

ΙΙJιώ-ο» μιsIGp.ϊ '1ιί τίν.ι ..α:1 τιιl οί..ιιηι.οι.ς μ.ί. 7:λ~ τιίοlω c8ή
20.000 "'::Ι1'οίΥ.Οιις cJτ1ς 'Κtρι:ι:τώlJtιΙ; τou iiρiζov1':ΙΙ !l-i. Προ.

δρι...ο Διi-τιηoμ.lI του Νί!ιτl2Ι μ.ί 1I:jI0T«IJ,I τoiί 'Τ'II'OUρ"(Oii ~ω~o
tοξΙο;, Oϊ,.. ιO",ιoiί ...111 Π ιρι6CΊλ'λO'lτoι;. Μι Π. ΔΙ"Π'-ιι ~ .......
ai5'TI21 _ta τΟν ϊ5ιο 1'ρόr:o ,,"1l:Cpti να: rp.ρι'oιiν 'ξιιφf.lJ&ις

m τίι; 1I:'pI7:Tώotlo; rijo; ί:ι:όο.....,1τ,ς :Ι:ΙΙΡιιΥρ::l,ou 3 τoiί &Ρ.9ρou
Φίτoiί. Ή ί",l&οl", :ι:ρO'l.'Ι'ΙΙ'ίω" "'"1I:tI?ti νσι yrιtτl21 μ.ί. ~ ιίd
';:IcJ"'II τoU Noμ.ipx,I! 'J.CI~ ΥΙΟ οί....ιηι.ους ;.ιl'J.ρΟτtρouς των

20.000 'J.CIΤOI'.I.ω'lIl.

3. Μ. π. Διατι7r;wτo RU ί1ιδίι!O'Iταl:Ι Ρ.ί τρό'too1\ τω"

'rcιιP"'l'ώ" ~ιaνι'tPaW'I ...CΙ\ Xωpoτ::ιξίr:ις, QUιιφtlϊi ...::ιι Πι

ρlβ:iλ).o"τoς, 1tI2.&oρlι;w'l'cιι οί ~....,oι Δfίιaι Ii Κοινό
Τl1τις, ή 1I:ιρtιr,ti.ς μAι:rcι 01'ιί ~oI1l'lfl"I ....cί τοιι; oριcι ή oi.ιΟ';.ιοί

η τμψ.ι:πcι 01.....,1' 1ιό: τοίιι; mIo;lo; Τι 1I:tIλIoδoμ.ι..1j μ.c.'λίτ,ll

"1"'ρί'lπαι μ..1 ..,120''11 τοϊί 5φoTtnl.oiί ;:, .OΙ'/OΤΙJ.Oiί ψ~

'λΙοιι ι,d"12 crrάI 1I:λl2iαιιx τω" δρω'll 'tO'J~~ 1I'II'l01l
1I:Olto3cψ1UlU ιrxι!ίoιι ... αιί των "'Xιτι ...ιϊrι ω.'λω" a1cιτ:iξ,ωY. Ή

ά-ιι:o,~η ο:ίι'Ι:.η το;:; i!1)\λotl~ ;:, ...oΙ'ιl!lτι:ιt<liί ~λίo~ !φο

O'ΙΙιίΙΤCΙΙ aτ.η... 'Eφ'l'l/otpiι!αI "ιΤις ΚιιδcpHιcc.ωι; μ.;:ιΙ; ~ "ιις 4",ι.ι

"ρΜιιι; τω" ΙΤXιτl'lloώ'l ιrxι5ίloJ'ι', μ.& ltII%9arrtlil2 τo~ Δι;μ:ίρ
Χα.! ;:, Π ροί!ροιι τηι; Κοι,,6τ/ΤΙΙΙ;. Τά 'Κιο ",άνω !ιcιτ.η,ι.ιxτcι

...-.ιoιO,lίςoιr.ι "'δι ιW~OIίιr 'ΚpI)O'~Tι 'Cώ'l ~ι...ω ... &ι~ι

...ιισιω'l ...cιί i,....e!2<ι'l'ς'a: οτll\l ό ά'lτίστοιχος ΔΤμοι; ;:, Κο:-ΚΙτη

τcι ιχιι όP"'l'ανώαιι ..ιιτiλλτ,λη τιχνι...η ηωΙcι. τα: 'lι'1~

""ω ί,ιιρμόζ.ο'lτιιι Ihiλοτιι _ί 110 1'!rι ή-..pιιrη ΤPOWO\tllJI4).

O'ΙΩV ''1'....-..ριμ.ί.οιω'l οχtb!ω'l 'Κόλιι.w ~f0J9;'ς μ..tΤI260>.", δρω., ...21
1Ι:ιριορι"μ,ω ... !ψ:ηι:ι'l)';, ".τΟς ~o ί.tι'lOllς ",οι.ς δροιις ",ΙΙL 'ΚΙ

ρ~oρισμoι.ι; 1I:OU oρίtO'lΤΙΙΙ Υια: ...ι»a... ov,..-..up~ 1I"ιρίrι'ωι:r"I)

μ.ί ",ιί άoιτί::rτoιxιι !ιιιτι:Γrμ.I2ΤO.

•Αρ"ΡΟ 34.
Μurιι&l6ιιοη της ιίο',ορiι; τoiί ΚΗ' ΨηφΙ"μ.ιnoι;.

1. Κl2τc.ξlιίρω,ll ιIa& τ"" 'Κo:ρcί'yριι,o 2 τοϊι «ρ"ροιι 1 ΤoU

Ν. ''7'811976 .11:'91 1I:cιριιτιίoιως Τ,lO; ,φοι; τηι; !ιιιτιίξιωι;

της 1I:ΙΙΡCΙΤΡιίφou 3 ToU άρ"ροιι 2 'l'oϊi ΚΗ' /1947 Ψ",Ιο;.ιΟ1'ΟΙ;".
cJ' 500~ Δoήμ.aιις ;:, Koιvό1',I,I,ις lxouν !UΤl2lJtfι:ΙΟ"Τti Τι ;ι.tτ%6l

6:Jςo'lτιιι ά~ιότητ ..ς 1I:tIλc.ο!ομι...ω'l ί,I2ΡμοΥω,l μ.ί. τίι; !ι:ι...
ξιιι; ,.;:,ι; -ΙΙΙΙ'1'ρόφο;; 3 τoiί Ωρ"ρou 61 wi:i Ν. 9.fι.7Ι1979,

Zoδίbo'l1'ΙΙΙ τιί "cφιr".cι ί.....ιι:"'οο,το τoiί :ι:ροϊο.ι.τοι; τ/ι; ",,:IInr
Ο'ιως 1Ι:οι. τρ06>.Ωιτιιι = τ/'f :ι:ιιρcί'yρ2'fO 3 τou αρ~ρou 2
τoU ΚΗ'/19'1 ψ",ίcJμ.CIΤOς, &wς φι. Σ' 600Qς Δ;,;ι.ouι;

η Koim'fl'1'to; μ..ιΤιι6ι6 .... 1'l2ι ....,Ί Τι ιipμ.o!lOτητo: ("('It9ιcn;ς __
).tO!fJμι::ιιT,; μιλί1''!)';; fι "'jI01l:01l0tTptωoν .....λ.:ι:. 'Ιl2τ4: tr" τα:ρ4

'J'9CΙfO 3 τoU ιJρ8φOII 33 τοϊί '15μιοιι ιιu.τ-oiί, ~o"":ιI 0""ι0οι
"ίΜίο ΔiJ.ιo ;:, Κοι'lό1'η"Ιl2 ..ιιί Α1:ι 1'PIntD:"ll'Mt ί'IIATOO"Τcί

",oi:i 1Ι:ρoiό'lτος 1';:'; onό τιίοιω 1I9cιτήoιως.

2. ΤΟ ~oiiιφ "I"ijς ...ρl2τ/ιτιως Μηι; tnpmt1'aI 1!.αt':"ό: τίς
5ι::ιτ'ξιlι; τoiί &~pou 95 τoίi Ν. 1OM./19a) ....ι,ί cιi,ξ~

Ο'ιωι; τω" η~ιιxιίΊ-ι τ';'" Δφο::ιίων '" 1&"tI i.aλλ-ήλω-ι, Πα
λιτι'ιών, ETPCΙ1'IU"l'IW,I 'Ι:ι1 1tΚ12'λ'λ,y.ι.JII Ν.Π.Δ.Δ., ρo&νJ

cJlωι; lJU'fιIφoω'l "q.ι.ιίτων, τροτοτοιφιω; ....αιΙ "....,...λ,l!;ώιι'.~

,opolOΤ...:w ...111 Α1.ων τινWoι ΙΙΙl2τ::lξtω,l μι ...:2.9ιtρώcrιως
ΤOJ Γ"'1ΙMiί Λoτloτιx.oιi ».r.δίoιι. 1tI21 1'ό ιιίρος τvU :ι:ιριίρχι

-φι O'n Δiμo ;:, Koι'fIό.τ1)1'cι 5Ι:ΙtΙ,ιτιιι ~c.ισ:τnι.lί τιι1 np
",,:ιρμoy~ ρtιμιOτoμ.ιιιι.ώ" ιrxι!ίω" ΤΟΙις.
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·Α.... 36.
κ..,8ιOX,ιρtιuΠιά ιcιντρo.

r.o: '"" jήyιpιιιι ,.oi K.,ιιι:ιιφ~ Σmpoι;ι cλ.Λ&
&ANAPQ1:ON~ σ:d 31'7 .Ι..", ... ,.,,,,ό'Υωνο 'CO\I

~ox~ίω tcw Δμ κ.O'),).IΙΙIl~ Ά'C11X.~~, ί'ΣΙ'!'Ρ'
.. nι.- ... ι.η~~.~~~ τι'!.
.....-c -ιι"ιdc διιιτ'tu'" 11 .~m)μ.τcφιι ν« 8fOpιI
d It« '"τω~_~ toi oί~, τό ΟΥν"ΙWtη &&.
~, ~I Πι MI'"OUfITIO' χώρων ~ιCl .. χρήιιω; μ.C ":X"'1I~
flttIσμΩ 1Ltιί ..,ιιμι6"ωl 'Υτ.Ρ'.,.,ιιι μ"ί: "' IScι:ιbιX.lllftCI t:.1I

ι,ιpou 101' fli Ν.Δ. 811918 .",1 :roιL.

·~ιιo 36.
'AIAλ.!) ifσ'p.Cl0'1IιWv iτιι'λ.λο'l'ριώσιων.

t. Ttι ",1,1,0 ίδ"ιο nι; uPO'TP8tov 2 'foU 4p8ρov Ι t 10~
ΝΑ. '79'1Ittrn ηιροί σνσΥΛlΧΟ1Ι.,ω., _a.no-rpIώ"w v",
Κως II~ ~ιx.o:τlXO"ό8φι.ι μl ,.~ &ΡΙ,ο t τoU Ν. 212/
1975 ucpt 1pΚOCfι••ω; 'fOiί Ν.Δ. 79'7/1971 σι?! :iνIl'p.:I'
0'1ιΜιν 8ι:(,I),,).01ριώcrιωνθ, ,"I.~ΙO".rtClI ώ; 8,ξηι;:

«'Η "'ιrpIlO'TI~ 8!ωUotfI"'1) "j'Ii: ΠΙ \f'J\lTήp1'jcπ, ;, άν.~
ΡΙΠΙ σρxCllOnμω....0'; τινιd 111: ι8ιrxcιιoλoτιιι.oί.lι; no1l:oiι;
f.wρ.ί'l'ιιι ...αιIιnt; ι:ιντοδιχ.ιι«".. c.ιn.loqll.kQI, ι,ωΟ'l lv,.~ι;

b ..ωιtίιιι; _ t'ήν ...~ρttξl) n,.ij; lI~ν ~.λ. ",:ι'oρι~lί, δι

"'"'1'1"10 1ι ίξ~. 1ι Ι'IΙU tM,IiO '1Ρο1ωΡ\"Τι 11 ~?~'I'Ix.Tι
άοζτ,μΙωση. 'ΕξΟ'ιροίίν,,1ι1 _ "+.Ι p~I", 'C'iJιi: 1ΙI1ρ:ιτρ:rφο:ι

Mij~ οι ιh:lIλλO"Ριώιrιι~ τιΩ _,Ο'ρμοτ+.! IfXIblω'f ..δ).ιω'W τι,.....
2. Ed "λ~ ~~ 1II1PCΙΤp8tOU δ 'C'Oiί fbcou &Ρ8ρο", 11 "oV

Ν.Δ. '19'1/19'11, kω~ φι, lIpoα'"i8tTIII ,,~ n.6λoio'&o

ί""ιο:
fI'H lI~Ριiτρ:ι,o~ lΙ1ίτίι bi., Iαxu.c τιΩ ,,1~ όωλλ~"p:ώ,,,~

.u 1LηpΨιomαIc μί tί~ bCΙΙ'f8ξ.~ τι« '10- IfX~III "'λ.ω'" Τ'"

...n.ιί".
3. οι aιιmfξ.l~ 'Ι.... lI~...ω ... lIt1fCΙΤP'tω ... 1 w 2

~:ιρμό(oνt~I x.cιl o"ί~ _lIλλo'f9ιώO'II~ τo~ 31... iXOUY O'~wbl

1tcIιΟ' ιiν-.λη&.ί χ.ι:ι,,0- tί~ MΨ"Ι~ ιIl4'fιE.l~ μΙχρ! ,,1j... Ι...Ο'ρ
ξ'] ioxύo~ 'ι'οιί .~ ιινcoli.

6. E'I'i~ _1OIX.'I'''Ι~~ 'χ.ι:ιί μ,,6ξιι~ μi tl~ bIO',,:iEI:~ '1:0~

• Wιμ.ov atircou bί ... .,oιw-6to ... tιιι ΟΙ bCO',l,4E.C~ 'l'oli Ν. 5i69/
1931 flτCρί ~.ιω ... oix.oδoμij~, χ..λ.τ. _1Il ρυμ.Ο'l'ι:ιΡ,οψ.Cνω ... ;;"1
νήnt..._ _~ ίη\ι11 '"ιuρO'.

rc« '10- fιhι ιn6pxo'Vlt1l ίμιXoPψJ ...O' IfXUIII wλIwν οι bI>
tιίξιι~ tων &ρι8ρω... Ι ιιί»ι 11.111 5 toU Ν. 5269/lωι ί,ιιρ

μ6!;,oνtιιl ιι6νο τιιl: ....ΙUΊ~ χ."ΙιρΙων 11011 6ρiιπ.0'I,,:ι! d pu
ιιοtομοψ.ι~ OWιrιbll 1I.cιi δχι τlΩ lIρo"8ij1tι~ οι ~1i:~νt:!
x.'I'lριcι ;, ιiIoίτιpoη ...ιων Otιl: oί.~cι cιiιtιί.

~λΡ8ρο 3'1.

Π:ιλIΩ ρψo'fO\l:u ox~ιO' οtιΤCliO''Ι'Ιχ.:η~ mx.ι:ιtz.tIlO'1'j!o.

Pw,oτιoμ.I1l.ιI: η.ίbIO' τoV jIIMn',ι1'jx.1Iy χ.2 ί.tcιρμ6αn;x.:ιν
άοιιό 'Ιό 'r,ιιτouprIio 'A'IOIx.ob.ήcr.w~, 'rτouρτιίο Kolvωνι.
gν 'rI1'jp.,Iών, 'r~PT'ίo Σ:Iή'1I.OΙ\lωνlω ... χ.ι:ιί ΔtμOO'lων
"Ε,των, 'rηp.,11I Ohuαμ.oω "oii 'Y'nuρy.lou Δφ.ω!ω-ι ~E:>
τιιn ,. x.:ttIί τΩ Ι"" ι 9.ιδ ~ως 19β8 1tcI: .poW 'tροτριί;φ:ι

:~ ~ox.o:t~,,~~ bIx.αIΙOVX.~ Ν., lIιιριιτιi'iω f09ΙW'l, ΙΧΟ"'"
.ι rl,"Ψ"'Ι μί ir5,ι:ιιrη toν σρμ,6l\ou ,ορω, ....ρoUν'Io,: ίτ
1ι!.χ.ρψ.ιν:ι. hω.~ IXOV'. riιIι "" tΡοιιιικοΙφ-η ;, 1:."1101)
:Wi't. 0"X8~ <ωτων ί,.~, .1 O'I''fιM~ blι:rt6ξι:~ 110~
ΙΟΧΙΙOlN ύιι fOfL

::οιι Ιxeι-ι δΥμΙIΝΡΤ1?Βιί μίχρl αΜιι 6"'.ι τpoαvpι'Oών bI:r
"oμiw ...Ο'ι τlΩ wυ~ ότolou~ ιίν 'χouν ιωιρω8ι.ί τιl: OplO'τιιιιl:

lfX8alO', τινιτσl "'" Π. Δ/Υμσ το\ι _~Lb",αIl μΑ τΡόΤ:ΙO"1'j των
γllΟΙΙΡτών r.wprlαI~ "11.111 Xωpoτ:ιξίll~, oιx."μ4V 1Ι.:Ι: Π.

ρI6«λλoν'fO~ ...ι:no- t+.l &ι:ΙΙIχ.ιιοίΟ' τoV &Ρο&ροιι 3 'I'OU Ν. ΔI'I'o~

~~ 1'1.'1.1923 «npl ox.biwν τ6λιων χ.λτ.", kw~ ioxu'I
11.0'1 "',,ο- τνώμ'] τοli D.ιμ6o:.tlioιι Xωρo'l'O'ξlll~, oη.ιO'μo~ χ.ι:ιΙ

Π ιpl64λλoντo~ 'l'oli νομ.οli, 4d "οίο ",'Ι''χίl ιι.ί ψή,ο iιι:4λ·
ληλo~ 'l'ίί~ WΙΜQ'P"XIIl...ij~ in:'I'IP,oIO'~ 'f01i 'rllO:.tρτιloιι Γ.ωpτίιι~
του όpιt'TιJI ι:mι tό νoμ.«pX"h δΤ:ιν d Σ:uμ.60ύλlO τ:ρn.ιτιιι

νιl: "l'-'ωμδo'C,φ.ι τlΟ- "ο- 8qωτO' cιVτcΊ. Ή μ.ιτO'6ί6O'ιnι *
1UIρI6'1''f'C:Ι~ tων ol~ων O'τoύ~ bIx.αIloύxouς τΙν.τιιι όιιrό -:!~

ά~ι~ itττιP'O'iι~ 'CGi) 'rτοιιρτ.1ou Γ.ωpτlιι~ lUτΩ tφ '1".0
τcίνω 'N:ι:JYι 'Ι'ων lfX.bίω-ι. Σ:'I'ί~ Τ.Ρrιn"ώoτl~ ι:ιV'I'ι~ 1ι \ιn.

χρίωαη .ioφoρi~ ο. τ1ι _Eo:ν"λIitαII μΑ "' bιόBlW'I) των χ.οι
~φτω... χώρω ... τo~ τρ06λί1lO'l'l'Ο'I Otιl: oxu.ι.1I o:U"ιί, 1ι bi
~ίωσ'! .ί""o;4ί~ '" W-:Ι όρίζcwι .,. 3% τiκ: CΊΙΞ[ι:ι~
τω... οίxfJτ~ω'l, ',~ιιoζόιιινω ... χ.:ΙtΩ "σ λοlτΟ- Tώιt bl:ι'Ccί~ιων
toii &ριιροιι 9 t~ ...φοιι lIircoli.

2. Ή τσριίτ~~ 1 _,ιιρμ.ιδς."ιιι ιίνιίλοΥll ...~I τl~ οίχ.ι
O'μo\ι~ lιο!.ι σ'l'. τιpιoxιj tOU~ ίχιι ΤΙνιι ιι'χρι O'ήμ..ρ~ nιιb:ι

αμ.6~ ιι.ί τ. O-Τ,OtIx.T, wιμ.08ωίO', _φ600ν om iνdcιoμό 1I1ί'rόν

1I.pIAcιμ.6CΊΝO'ltO'I _x."cίι:Jιι~ του :ιιιρlιχ.'Ι'1'jρΙζον'l'Ο'ι ο"" clx.ό1IιIO'.

3. Γισ ίyx.ρlo.ι~ σι;eιbίων x.o:t δρω., 1tCI1 'ΙΙΙΙρlορlΜν δ6μ.1'j
0'1'j~ νίων oi...ιΟ'μ.ών τo~ φ,lIΙττιm οτό &~o 19 τoij Ν.Δ.

3958/1959 ;, ίτιoι.Tcίι:Jιι~ oχtδίω., 'l'ΙΤOΙω\l οίχ.ισμω"} .,:ιρ

μόtO'l,l,O'I ot blll"CΊQN~ τοli νόμ.οιι Φί"ιW.

Μί Π. ΔI-nωtll, του _ΧΙ!&νtQ'1 μί lΙρ6,,1Ι'Ο'Ι) "ων 'Υ..-ρ

'fών rιωΡτί:ι~ "'0'1 Xωρo,,:ιξΙO'~, Oιx.IO'μoU 11.* Π.ρι66).λοΥ.

'l'0~, x.~ρlςoντllι 1ι ~ldI ...II,,~1I ωί τσ χ.Ρ1'l'ήρlll lIpCO'!lopl
"σμοίί _'Ι'ων 3Ι1I.1IIoUχων οίχ.οτ.ν 'l'oU 1Cp01J'rOΨ.ινoιι tbat"ou.

6. T,oτoτolήO'"~ ιη;ιιιδίω... οίχ.ιομώ'l τού 'xouν χ.ιιρω8.ί χ.2ΤΟ
"φ ηρo"ιxιίt νO\'C)'8cO'iO' τiνoντO'ι _,.Eij~ ιι.ί Π. ΔΙ-yμ.ι:ι,,~

τo~ _x.!tbO'l"O'I μί τΡ6τιιΟ'"ι) 'I'O:i 'r1:0tIiyoU Xωρo"O'ξί~~, Οί

x.llψili x.ι:rι D4ofI16«noν,,0~ 11.0',,0- nι bιoδlx.~otlI 'l'ΙW &p8pou 3
-'foU Ν. Δ/'I'o~ rij~ 1'1/7/1923 fιτιρllfXtδiων "'λwν ....λ.τ.".

5. Μι Π. Διτμ.Ο'τΟ', τού _x!~O'IΤO'Ι ιι.ί τρό"iJ't"Ι 'ι'ων 'r
zOVPTώ" Γ.ωρτΙιι~ 11.0'1 Xωρo"ιιξί~~, Oίx.loμoV "'0'1 n.pc6il
λoντo~, "'1l0p.t νΩ 6ρlοτ.ί ...lItιl: ...ρloxί~ "ij~ xώρ:ι~ utl 1ι
χ.Ο'"Ο- τι~ lIρ~ν.~ ΤO'PCΙΤΡ.~ _yx.ρι"1lι ίτΡο"αη 1ι
,l,POΤ01l0iηoη τώ... 1fX.3Iω ... τίν,,"ιιι μ.ί -ιiz.ό,1Ufj 'CoV oiu!ou νc

",4Ρχ,] 1:0~ i~I'l'1I1 W'l'.pcι m 'f'iώιι.1I τοli Σ:uμ6oιιλ~ Χω

ρoτllξίO'~, ΟΙχ.ιομοli 11.111 ΠCΡl6ιίλloντo~ 'l'oli 'ioμl1j. Μι δμolO'

Π. ΔιO'τcίτμ.O'"O', του _~ί3oντO'ι στ. τι.ρΙτ,,1ΙΙ4"Ι) ιιιi"ι :ιι:oιt μ.ί

τρό"lΙ'ΝΙ 'ro~ •...τοιιρτοιί '&w'l'.plx.ω." μτορ.ί νσ ~ΡI08.ί ότι 1ι
iνω"ίρω ίΥχ.ρΙΟ'1), _τί...'Ι'1ΙΟ1) ;, tP01llO'ltOi1lO'1l τω... οχ.δίων τι..

""'0'1 ..nti μ.ί Ο-..δφClO"1'j "ou 'IOμ~xιι μί dR,II01) 'toIi 3'1..ιοτl.
x.oii ;, x.oI'iO'CIx.ιι:i συιι6οιιλίο<.ι ιι.ί iνCΊλcιy,! i,O'PIIOΤ+'l των blO'
T~ιιων τίί~ τΟ'ρ~"ou 3 τoU &ρ8ρ" 33 * τ~Ρόν'l'ο~.

6. Ή -,O'ριιιoτiι "ων O');~ οίχ.ισμώ., του &τx.9I81'jx.etν
χ.1ι"Ω 'ι'1Ρ O-ΤPOtlx.oη ,10μ.08'0'11Ι τΙν.'Ι'Ο'I, KOU "",,,,τρ'χ,ι ~pΙ

τ"ωο'] ιι.ί Tί~ ~o.~ τρ6 'l'oU Ν. 96'1/19'19 αχ,,"l.ί~ ΤΟ

λ.o3oμlx.ί~ ~ιιιτ4ξ.~.

'1. ΤΟ; 1fX~ι.ι:r οίχ.ισμων ;, τμιμ<ί'fων ιιίχ.ιομω., το\ι lιφιοιιΡ

τι'ι6-η'll.Cl'l ΙΙΙΧρl lf'ήμιρO' m blιινo;ώ.~ τΟ; 'rΤΟΙΙΡτ.ίΟtJ Γ.ωρ·

τlll~ χ.Ο'ί τού 1ι IίP,*~t'JfO' ίNIO'ι)~ τοιί p<.ιμo'I'oμ.lx.o::i to\l~
IfXIbtou ιι:νήΜΙ 0,1,. aρμobrό"J't1l dtI 'fOIi 'rτouρτοί Χωρο

"O'ξίll~, ΟΙ ...Iαμ.oU 1tCIί Πι.ρι6όλMντ~ .Ιτι 'f01i -.cιμ.iρxτ" .,..
'l:f'1'iOY"O'I χ.lιτΟ- "ι ~*ιx.O'O'ΙO' "oV Ν. ΔI~ 'l'iι~ I'1Π/I923
1Ι.Ο'ί h6 ΤoU~ lI"IoΡI~~, δρou~ ...ιιί iίιroxριώιr.ι~ ~~ ι~
ΘII~ 'fOμ.O'8ι4Ιιι~ χ.ιιτιι: τ. Ινιιρξη 'l'ij~ ίor:ίo~ toii Ν. 91'11
1979.

8. Olχ.6τΙΙIι, το\ι 6ρeoχ.σντΟ'; ίν,,6~ ίΤΜχ.ΡIμ.Ινοιι ox.bI.. 1tcIι
τoί.i 1II1ρηωρή8ηx.Q'ν ciτ6 tό "4tO~ οι bI1tClloUoxoιι~ I"'CιI: ~

3ιμooiWO'1l 'I'o~ Ν.Δ. 8/19'73 α.,ί Ι'ΟΚ» ιι.ί ~ICIO"tιίo.:~ χ.ι:ιΙ
ίμ.6ι:ιιόν μ.~6T'p~ "ων x.~oρlςoμ._νων ο' II1ίt6ν, 8ιωΡoUν'fOl

&ρτιΟ' δτω~ lΙσΡι.η;ωΡι,ι1Ρ.IWf.

9. ΤΩ b\ιo τιλWΤllίll &3όφιll τοί &ρ8ρou 10 'ι'ΟΙ; 1'(. 1221/
1981 τcWouν νιl: ~.
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"λτιιλλστ'ι -..ο ιώ,ορόι σ:φaιιίp.~ςoω "''CIpiou Δφωίοι., ....λ.τ.
'Η .n«oto)"i! m 1:1,'1' "αtιa4ιtW'll xτιplων ""~ A~'1M>u ~

Noμιιwιiί Π pOO'ι:.~ ,Δ,μωkιo Δι"ι:ι;(;ι,ι ...a.s.., 1LQ'i 'XOlν~.ΙΙ;y
"ηρίων ι:w 1I.111:oιnIIIQ,,81p.Q"II χωρίο;: Qδ,ιιι τij.. ιiρ;ι.Δ:Iι:ις; rίf·

l1i.. ,.1""111 ιU ,.. Vτo~lTι ηiι" ~).ώaιω" τiι" τιφιτ· :;
χα:ί β toV .ap'poυ 15 τoU ι:ιιρόντοο;:, χωρίς ".ην .~s6cλή τΙ;;..
'l[ρo6λι~.,ω., ,ί',Gρώ".

":λ.ρ-Β.Ρο .10.
ΈlιιχWoιl" _1 «,'nq xplUrto.

1. )ι'η. ,tόI' ιχίιι:ι SΌΙ-.., ...111 OΙ"'I~'" τp~ m" ΙΜ3
...:ιί 11,,1.. Ζ.Ο.Ε. ncιY0j:I1ίooιtlIl οϊ ί'Μ'Α." ...,ί :S"ΙΧώnι;

χωρ!ι; ~III 'f1j .. 0:.....111' _oMoaoιu ...iι; lίρχ1jι;, ."''CGι;: ioι ή

ί1tιΡχόμ.ι-ι,ll ~.-:lIδoλ1; τ.pιλ~.,.<:ιι :d ίτ.....,ιμ,Νι .. μι

λίτ .... ~A., i1l.tIli)ν/tIII "ίτο!... ίρτΦJ'��; χωρίς cίι3ιιιι, i9:1F'
μi(O'l'ΤQl� οί δι:ιti~.ις; τl:ί τ1ι; eN8aIPIT'" J.ιn-II>71U1M",

2. rCII τη.ι οιο,,+, ~iνδρω'l, μ.i,:ι 0'; Cyu.,i;ι.nCI Ρ~tομιχά

η:ίδι:ι ~ τ!ο;: Ζ.Ο.Ε. l'oU ai'ιl ΤΡΟΗιιτιδο.,ται m τΙ.. ~~:ι:ti

ξιις Υιό "ην -.:ρoφτιι,~ των !ιι,ων -.:ιιί των lClO'I"ώ" 'r("c,,:i
ίηtioιω". ιi-r:C:ΙIT,iT~ ~"δO"I1 ~,ιa'O no τtι oί-u.iJ: -.::λcν
δoμι~,η iρxή. Στoiί'O 7:aplJ6chc'O i-':Ll!ιillo"TO:c Οί ωpώιJ,ι; n:i
7:ρol!ιλίΠ'ι'ΤIII m τίι: !IΙΙΤιDξ,ι'O 'I'oj iρδριw ~58 ~ ...:; Π ~:.

"ι.ιιo~ Κώ!I'ΑIΙ.
-λ.pfρ04.ί.

OίXO'r''''Ifl.Y; nl'rr,.
1. 1}τί'Ο 7:'ΡΙ-':Τώο,lο;: or.oaojIrpcjLωV oί"O'1ti!ιιI" μ.::~ρ.ι, ;,.

αΤΙΡ2 m ιixό,ιιo,! ~;jo;: Σρμό!ιο'Ο 'An::':I".tτovc:ιιij; ·&ι-:ρ·;..

rr,'O, ν2 i,..,iyctIII, :ωTlί nΡί"...λ\lJ1) i~ τώ; CφOll; :u: -.:ι.

Ρ'')ρφ; δόμ\'Ι'ΤΙΧ τί)ο;: τ&ιιιι.χ'1;, ή χop~φl,l .ίδι ...ή; j.
δ.ιι:ιι; (*C2: Oi1loO,..,...t:IJ'Aijι; ιι'l'ίτηο;:) ιi::Ο"λΙLα-:ι'lUi 'r:i 'Ι'η"

MtllhM'ίι ιWρlllΙ; 'A2T~\x.ίllt: to:i J.UPiOll το:' Oill.Q-':ίδo~, Σ,,:Ιν

τω" ;.ι.ίΧΡL 10lI 6CI8jI,u ιιύτoiί ,,2:ί τή; ιr~1'I "Ι'οι,ι ...2\ "2:
ΤLMω-f ~I'I, ί,ό1ο" OλOL 2~τoί "'2:ΤOI"O~ μ.ΌVιo,ω "τ,η" ;-:0""
1\ το" oί"ιaι,.ιo "ιιί 3ί" ίzo~" ,,' '2!ιτον iλλo οί,,~δο;ι.ήJ!μ? ~:.

.../n.δο.
2. Ή ιιl,l\lολL",η ί-.:\~Iιι τω" "τι"μ#τω" τoU .:ip~'?~;, 2:~

τoij ! .. μ7:0ριϊ "σι ,;,,21 :U'r2AιI~CP1j ci'/lb 240 μ' ~::ι:! -:), ",.τί1Ρ

at. μ.πορ.ϊ "Ii cn:ι;ιl!ι:ιί".c Toiιo;: ,-ρ,ίο;: oρ6~QςlO;: νι "σι 'rIY&-:CI: \Ι

τίρ6u"1 tQiί ΤΟΟ'Ο''-oU ,,«λllψηι; Ιl'011 ιτ,(ι.'ιι\ "τήν IΙ:ΙΡIΟΧ11, Σί

"ιi8t -:f'pl1ttIokf"! ή ιιl,l\lολ:",η δι-.μ.O'~.ι.~"τ, i..ιι;ι~""ιtιι δι μ.:τ:ο;!ϊ"
"i IΙνΤI;ΤΟLχ-ϊ "ι "ιι"τ,λ,,,τη !6μ.·φrιo;: μΙ'r:ιλ~ttρο 'ttiί 2,~ύ,

3. Ή 'Apxct,,,tO'ft,,oη 'Eh:t.ρO'Π;' ιι-:ιο;: ::ιριηώ"ιις T~::'

ιip:Jpoι,ι ::Ι:UtoU μ.7:0~ϊ νσι μιίι\l ί~""tλ":r1ΙL ΤΟ OPLO τώ" 240 μ.~

τ;'; =ρo~ν'l)ι; 'll:IIΡ::ιryρ~ ~ τQoν iρι'~μ~ όρ6φω" J.2:i 11
"ι-ω ~pιϊ " δlο:μ.οΡ'ώΟ'ιι, "ΙΙTlί tO" ,ll:p~fI'p6ttpo δlι"ί2~~
τρο..ο " ...ι»8, α\ιΎ".-.φιμί\l11 ".pI"tωιJ"i, t'ήY tm::~itΤP1! -:0)
"τιρίο\ι "ιιl τιΚιι: 0'f1tO'JtO: "1'0\1. τ.η.,. ί;ι.φαr..I"ι) "0:1 "2ί ,l,n:7.ιi
τη" ί'ιt:lΡμ.άνl'Jι) Τ~\ι 7:ρΟΟ;: <:ό ~"o ;ι:ιριl!ι::ίλ'λoy, έιr:IΗn?~t::ι:;

J.άιB. ι:8m:lτoψινo ''11<:.; τΤ,; J.ρl,,'ΙΙ fl,I; 'Χιτι,,:Ι ~spLoiI:7tA

4. Oi δlσιτι;ί~"ι: '-oi:i &9-6ΡΟ1) xίf-:w ι,2pμl(ljν-:III "τι.ι ~~τ,

ΙΎυ~:μ&\l1I ~δLII 7:6λ,ων, ατoi.ιι;: Oϊ"LO'I&Wς: ::ορό ""i:i t9~
x~1 "τΙο;: .~ΙXτιkιlι; tGU ,,6μll,l Moι:i.

5, Ή :J.f8ιnι Ο'Ι ..."'-ι Ο''''Ι'''_ΡLμ.ί\l1! upi:t"tωaτ, 'rIcί tr,'"
...λήρω&l'l'I τUlι 7:ρ~ίί'll:'08ί",ω" X~II"ΤTι9lφoiί Πj'O oί'J.o-rι\lΙ~2
...~ ατί'Τ",ι;: 1ιIIτcΊ τ;Ρ t:~p. 1 τ~ίί cίρ.Soι:O\ι _~;; .iYf,u: ::<:"7
'A:ρx~ t:O~ χορπιϊ ττ,.ι Oί"oδoμ.L~ &διιιι.

6. Μί cixδ,:ιιιrη 'Ι'αι:. 'J1W'JP"fOii Χω;ιο"tιιeί:ιι:. OίJ.t::μoii ,,2:\
Π.,LI!ι::ί)J,onοι; μ.1tOΡιi νcί "lIYoν~ιί ~ ~λWωμιrfl1t.~;

δροο;: τω" -.:;:oίίoJo3ίιrιω" xllPo:xΠJP~,ιo:; ti1o;: oit:CTCHCn~;

ΙΙTFrικ, 11.~ lSt:1c,ι)i PCIJ qc"IςEψ:,,'tJ μί 'Ι'ό .sc,;ιl ΣU-:c,

J.2i ώδι ~ t:o~ "".PHIlI ""~ 3:dl-1ιll"t2: i,a--ntorr,; τ:-:;
rίp·'pO'J ιa.1oU.

7. 'EiY μΙ-ιι ιι~ IIil2 t:.ντll.τίll .. ΠΡ ίJJoιr.η ττιι: rί!ιι:ιo;:

α'".4ι.tω"o: μί τ1'Ο δΊlιτ'ec.lο;: wϋ ιiρ8pσu ιa.toiί τlνow \oLITCI6t
δ•• ι'Ο ιν tω1l τoiί 8r.ιY'ήτl» ~ μ.ίροι.ιι;: αότoi:i woό lI.σI).,moυν τόν
ι1tl7:ΜΟ'Ι "wt.λιon.. ifl2ρμOtovTll1 i1ι:ΙΙXPΙΙωtllI.i ωι i7'λο;2:
οί ΙΙΙΙΤιίξΙLΙ: το:; rίp'ρoιι 3 τoU Ν. θθιV1979.

M~ Π. ΔI-nω: .u ίιrι&ίkτlll μ.1 t:pόto:-σ-η t"Oii 'r-τoιιpTO':'

X~oTo:eLo:'O, 0l1l.ισμoii ...ιι1 Π ιpιf').,).oYΤo'O μ.Ζοριί vci 11.2'8~
;ιίοςιτσιl ...... l.ιnoι.apιIll yιcί n",ι~ t"Oii iρap • .mu.

....... u.
ο-οιο,.ιφ r...ι.TllIPC'" - Διιiτιη υ'ΙΟl1Ι.ί2

p.,W8 .τΙι; ι.Ο.Ζ.

1. ΙΙΙ ΣΙ. 4/-n:-na," iraι6ιonM ...... 4 μ.~.ι; μ,ίll

...1 ιaMι "" μ t:pότUΙΙ _ ')"...,-rσιί Xω,ot12eiraι;, OΙιu

~ ... n.,l6ΩMono'O,~ιϊ "i; ..ι.,.οςΟΙΙΙΤ2Ι οι ι,οι ωι

8Iρ'OflfSlι8I ΜΙ οί διοΙlωήι'Ο μ.ί 'Ι\ς όniιι'O .ι.ci iyaρίνιτllι 'ιί

:ιolIoiδμ,.".,. ""ιiαt'"'" zoit cIιιπjuuY Λ oCMδcψwc nνιιΤ\8
ρφ'Ο 1Ι.ιιί Oί~l"oiιι;: όρΤ<ι'iφΡούι: soU ),μΤOUΡτoν/ ώι: N~
μι"i 7:pό::ωι:~ ΔT~ί~ Δι.-'οο, μ.ί. ιWciλorιι 1toρμ.oyι\ι τών

Ιισιδ...ιώ" nU t:ροδλm"Τ8Ι oJU ",'λIlLΟ Α.' ~ • .,
τ~τoι:..
Ή "M~φη ιιύτ~ .,.rιc,l<)ι O'~ τμ.φο: μόνο τή'Ο t3I01l.'f1to

"'11'0 τoiί oJU7Ιτlιcρlφ~ 'ι τώ όpτιινιaι,..:; _ι μιίι τίι; t:poiiι:"".
7~L'O ΟΤI Ο 1M't~::ι:.;~όι; 'ι ό op"(αfHσ:.ι.6'O:

:ι) ,. 7:IIΡqωpήιr.1<1m oiuίo ο.Τ.Α.. χωΡΙΙ: iνT~ιrrμ.α:

μ..ίρος τi,ι;: t!L01ιτ",tll; to:l δ-ι: .111 τοΙι'Ο ~oιν6v'ι»nwι:, 11.01

,Ι"",.λιίι: l.o:rI ιί!ι:ωο:; ~ισμ.ciί χώ;ιou'Ο μ.ί... "τό Ζολ.ο&ο.

;ιc-ψνο~ 1Ι.:ί

β) &i: 1I.1It"1I71t&l"·).,M .ιιί ,.; OVΙΙt"'llflci τcί lρ111 _0-",,'1; 11.2:
τ:~ι"''; 'fi 1I.onι6xpf.lftll lρrll.

Tcί Π. ΔI"f'Io~tOl·τij'O t:1Ι~Ι:ΙΤf.\Ι~ t:p06~ ίι:,JY,Ι;
τ.; .."τ,.,ιι ΎLΟ τΩ" ~0'~'~1"~ τ.· μ.ίρou'Ο 1'ίΧ atO.tr,,!II;
τo~ ~JYιtIlIP~~ ~ τo~ όpΎ2:'I'1ηι.~iί 1ΠI~ &ί ι:ολιcΚΙO\l.τ,8ιί, το
1I.iIL-:TWL~ ΎΙΟ m ::ρI'δIO;:1',ιιC τoi;ι; ιίιιf'OPός "ι χΡίμll, τό:

{.ijLIlΤ~ nV iν.PO'l'Τ2L "ίο;: ίπ.ιιlp.LΙ: n~ a.iι ~ίyιι 6 tI1I\II

-:~:.,;ι,.,Jιo;: ή 6 0ΡΎιr.φι: ΎΙ'; τ~ spqμσ'tO'II:Oi'l)iJ1l τω... iJd..
ΖFιώοιών tCI,l ui 11'111.0 -rι« τη a\ιν0lψyι των "X.tcxΏ ... ιι-Jμδιί.
::u,;.,. .11: 11.άι8. Ι,ιmruρ&11Ι ΌVη~:o: τισι -ήρ ί'fllfμ.o"fίj rijι;

;:~'P;Ι'I'FιίφOll ~Πjς.

2. Μι Π. ΔJτμll, ι:ού "ΡΟΤ.ΙΥΙΤΙΙL ιho τιΚιι; ''tn\ιρroUΙ; Δι.

1I:ι::.cιν/7,;. r,ωΡΎίιις, 'Ί"rι:~ J.21 Π ρ6..lιι; ΜΙ X~T.

:;ίιις, Oi.I4'μ.oiί "αί Π..,i!d'),).ιιντcι:, μ.ίιro: 0'; qo8ωμI2 ί;η

jLYj"bJ ... m ,,~ ίνιιρe71 τήι: I,,%UoO;: "W ν6μ.ω 2:Iί1"W, ιτνcrμ.op

,ώ"ΙΤ2:L ,,~; i,,01tctait'Jc ή 'Ι'Ομ.ο.ιΗιι:1ι ΎΙσι 'toU'O οiχ~;ι.LJ.C~Ο;:

"\ι"'Τ:ΙL~I"I&?iιo;: ΎΙ'; την .pOIJllpμ.oroή :ιiιl"ή'Ο ,τί'Ο 312τ.:ίξιι; τo~

i?~γ'O"J 24 toU :Σwt~to'O ~ ,-ou 1t"l2pίnotCΙ; "όμ,0'''' ω; τΟ"

ί:",(,~πpO\lιaν.ό, τό" τρΙτο όΡΎιίνωnιι;, 310{..."7"'Ι'Ο "ιι1 M:tC~P

Ύl2:; o:iιτών μ.ί"ιι ιιτΟ 1I:λ~0'1o t"ίi'O Ύ,\ι1,,6τιροιχ cίll.cσ"τc"ή'Ο 1fOo

;'c-:c1l.r,0;: :ιt:ιί iνnτ~ξ~ xoi ...lIν~"ιςovτlll τli a.ίIωto: ι:o~ iν:ι

ίίρονtιιι "Τ1Υ" iνllΎ1l.lI"':I"~ oJ\I"iYωCrη ιrιινΙΤ2Lpι:μώ" ~ άνφ:ι
,η1Ι.η αψιu,-oχ1l.,' o:iιtOiι'O ,...~ ·ιfώ" ίι!h.o""I'It"ών n:)J.)" t!1:,..
...τφιών τήο;: 'lt'ιρl~ ..τΙ'Ο ί"ώnI'O Oi~IUw ~ιτ:ιtρr
,μbι", π.ην ί'J:fI'IIΤΙ(:Ι ",(111 τό~ D.ιπo, πίι: l.IIt'JΠ09ί.ι'Ο των (;1.
κ~c;ιc"ώ" Ο'\Ι\ΙιταΙΡLηιω'1l, "1,, Jv.ιrτρll .121"3: "<l1"1!-roρίll ~J"t
τιιι.pι~ν, 1Ι..λ.'Ι'.

3. 'ΑτΟ "Tr' ίχδο,'ί ':'O~ Δ/το'Ο ,,~ι; "2ρ. 2 .η ί,l:,Ο7:",Ι::Ι
τω~ oϊ"o~ι:-μ"ών Ο".J'Ιιτ:ι:ρι,.,ι.ώ" ηριιρΧ''Ι'::Ι:L ""1'0\1 ''l''I:'o:l~-rό
Χω,;οτOlΕ:2'Ο, CM.~τy.).j 1Ι.:ιί Πιpl6ι:i),),Oνt'J;,

4.. Μι Π. ΔJΎI&:. "ιi" ",,!ι!ιι:ι: μlcί ,,21 μ..όνη ,o;ιcί μ.;

::;xi'-J"71 10~ '"}"'«I~?,:c~ XωP~Τ2ξί:ιι;, Oi",ιαμ.o~ ω\ Πιρι
!ιiλλo"τoo;:. "ΙΙ\lO\lί~O""..::1 οί 6ροι, οί 'll:poiιso-B"'ιιι; "'ιι1 oi δl2
!ι,,::ι:,ίιο;: μC. τίι; O'll:Oiso;: ;Ι"'II:O~,ί "iι ί,...pi.ι-::ι, 11 nλιc~.ι.'i'τ,
Ι;Ιll~:ιών ~IIίΤΙ~:'; ...2ότο!"ί:ιο;: μ.,2 "~ι; Ι.Ο.Ε. ,τ!ι; ~::ci!'O

l""f."NY t:ροι:δlο"to'·1~ί ΟΙ xpήιr.:ι; ,-1j'O .011 ΙΙΤ2 ηι.Το....:ιη ,;-~~
τ:~oιλ',;-0\lT21 ...... ,i ιι:iτι,ρτ, 1Ι.:ιτο";lι. Μι τό 'Ιιό -,;.:ίνω Π.

ΔlT.,r.2 "2'1'Ο\Ι:οςο,,τ:ιι T,i: '1'110 7:Ipl'll:TώoιI'O της n-iIr:'Pi.;;~:.

:ι~τi1ι; ιlδL"'Τ'ΡΟΙ οροl ...ο:ί 7:Ιpι~:~ιιoJ. :ι.2ί 'I'OO'OO'τcΊ ιί'miς
.ί '" Μί Ο'Ι JIP;;μιι ιιί ΟρIΙΙ -..ο:ι ItsrJfIci "ci ιtνlll ivώt!i'2 r.:ό
~4"-α'f"'~ΤO:·':2 'l"W" ίι:c,,-:ι:ίoι.ω7 τoiί Κ". λ' tO'"j .,.v..ι~:ι 2::''t~:;
"ιιί ρr.t8μίtΙΤ:ΙL ,,;Sc cί"'φ:ιίll λc'll:τ~ίρ.ιιι τιιci Φ itt7Fμ.D

rTι τή'Ο ,l,2:PoIΎf:i..:" :ιiιrijο;:.

5. 'E'I'ί~'O μ.ί Π. Δ/Υμll, 'J:oIι Wίι.τ81 μ.ιiι ".:ιϊ ,ι.όν.;
,ορσι μί τρ6τιιΟ'Ι'Ι 'toU 'Tt:OI,Ip"(Oii XωpoτllξΙ~ς. on.Ια'"μ:; u:
Π,ρι6'λλO'lτοι:, .oSYO"itO,,1i1l1 οί δ,οl, οί 'Iρ0in8uιI'O ι:aι
~; ΙΙΙΙ!:1Ι.:ΙΟ'ίι'Ο μ.ί. τις ό..ιιι: ΙΙ'J:οριi vci ίy1I.pΊΝC'f2I ιί t:tλιo
!ό;ι.τ;nι ui IdM81I ΟΙ••ν ..).~ ...-ρ:λ:'τι,ω ,.....
500 1.11"0." .111 ΙΙ!P1 2.000 ίiι:rr,8nι: 1881), niι""
.1'81 ....,.ιorΙ~ .".. ...,.:ι18Oi ιιkc ~ ..,ιnwφi
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.ΩιΙ:Ι:;ΤΑ.ΤΙ.ΟΙ: :ι:;...ΙΤ..:ι:; ... ·., (.υι... ) .ι:...ο" ....
IOI'OTA.ΞI.u.. Ο •••ΙΙΙΟΤ

μι πε'IIΑ......ΟΝΊΟΙ

... ΤΩ.ΙΟ:Ι:; 1?1Τ:Ι::":Ι::

αμών 1:"oU ...λή'Υφ.ι:ιν ιί1:ί:ι Ifll~ ~ 'll.aI1'Ol,CI'''r.:1IL; η ΙΜΤ2φί.

ροντιιl cίι:ό .aρXιιιoλOΤΙ"o1ιι; χώρout,

9, Σί oί'll.LO'μ~ ι:οί) iXQ,rl ,ll:l'I'T1i ... JΟ!ΙΙΡ~ G7"';ιό ιί1;σ O'li"
Ο",ι.oUι; _ σπι:ι:ιttσUντ(l1 ό:1:"Ο ι;ί!ιΜι; μoιli'l"l; μί'l";:::ι 2:1filllaI'O
tci ~oi« ίμ~ίζΟΥ1'(l1 m tio; !:ιιιτιiξιιι; τοΞί rCVIll.oU Oi'll.(r
&μ1'ιlOιί KιJYOYlO'μo:ί (ΙΌΚ). μ1:οριϊ ν2 'll.2.ao~i~ov"CII μί ~.

pn.'II.lI"11 "ιών δι,ι:ιταξιων 1'CU ΓΟΚ ιί!:ιχο; οροι ",,,; πριορ'"

'101ο01. &φησ1jΙ;, χωρίι; (l"j~1j',I 1'ou ιr.....,τlλl'τ/ !όs.ι.'I1C"I'O.

10. Σί 1:"ιρτοχί'Ο 1tU1Ι.ν*μtμCΝI'Ο 1'oU ~"ρ",:.ι 8, 1::JΡ. 2
-:οίί 1:"ιι.Ρόντο'Ο 'l'όμ,O'J, ιΜι ~:ιν~&, μιτQι ';;χί:ι 'Χttl'll.,η :::::;~tkJ1j

τoiί Or...ιIOιI ΔI'μO':Ι1ιOU ή KO:~OTI"'oU Σ:,μ!οιιλί,;ι. ~ &Τ'll.;)Ι:1η

τ/ι; 1fOMo&μIXi,'O μlλίτ,lΙ; νιi 1:"PO~~ί τή; i:~;::.,η; τoiί

-rIνI'll.OU r:oMo!oIIoI'll.Cl'j η5(ω, ί,6,ον -8ιί ίχ", ίxT.OYTι8~: ~τo

:λ210'1::Ι 1'ών Mτι~ων .:ιUτoiί, ο'll:ω'Ο ~~τδ; .:ι;, :poιιU

1:1'ο;ιν ΧΙΙτΟ την ..ρόo~o 'I"~Ι; μ,λίtηι; 1'011.
Σ,:,ί'Ο Τ.IΡΙ"'1'ώΟ'I:ι; ιιiιτί'O, μιτιί 1'ήν ίyY,;~Hι ,,;r,; μλ:λίτη;

:ιι-:ιί r.pό των 1Ι"ρι.ί';lων ί,ι:ιρμ.o,.~'O ι;ίν(ll ~;ινι;r,:,ή .η xcp1\,.'/]O',I
r:.i'll.O!oIIoCx~'O «!llιι'Ο ί~όCl'oν .. iν::ι\ ~1t:ηι.Oρφωμ,ίνOΙ οι '/.oι...lxρ"t

::1'Οι χώροι. •
Οί iιΠOΧριώιJι;I'O O'~"oxηι; τηι; ί5ιo;ς,1''ί'ί:ι:~ Οr.ω; :ιu1'ΙΙ;

:ρ~'ll.iιxΤOν/ ιiT.'ί:ι τόν 1:"~ντa "φα n.1Ι"λ,l;ώ~Ο'Ι1'::Ι: iUτli τή
,..iν1'ι:ιξ", 'l"oU 0':xct1'11.oiί 'ιι.tψ~Ο'ΥΡιιφι'll.oiί !(2)'Ρ::tμμ::ι'l"ο'Ο 'll.al
τΤ,ν 'ιι.ύρω:η 1'ων 1:ριί~lωy iφcιpμoO'yii'O,

11. 'Axr.oTjtaI 1'οΥ ΌΡΎι:Ζο,ι!l'μο~ 'Ε);>r:Ι1't'll.η.; Κιιto!'ΙΙ.ίαι; τoiι

ΔC.., φΤ.ίι:τοιιν Ο'ί :tlp:OX1'O 'ιι.ιι,:οτJl2Ι;, :ι'ί,.ι."ω·/2 ;.ι.ι τσ ίινι'll.σ

::ολιo/lΟ';.ιχό O'Xί~ιo. ρ..ορι;ί ν« μ.ι'l:2tl~i~tντιιι 7..2t:l ~i
μηιrη 0'1 ιiλλ~ t09Ii'O. τών C,;οίων οί ?riZ"'T,;:~Q";1j1't'O. q.ι.

T.h1'ouY Ο'τό ,.ι..,fII.ό ΣOλιιoδφnr.ό "XU~o. ίν:ΖΥ1'Ι """,ιΝ·iGUμι"'ο:ι

1'ιμ.ή;ιιιτο'Ο 1:0U ./J.Iί iTII.~νIt'(ll μί CΊπφ20'Τι τώ'Ι 'ίχα"'Ρ"Ι'ών

Oίxoνcιμι'll.ών, '~ίι:ι'O =1'ou 'ΙΙ.(ιτιί ::ι~ί1;τωJ,I ιί;μC!ιο:.ι

'Τ1:"OUΡΤ oU,
12. Τί:ι ΚCφάλ~ιo Α (cip8f2 Ι • Η) τoiί νό-....~ ιiιt"'..u. ί,ιι?,:

;ι.ό!:.ιt2! τ!ιί ίΤ:Ι1l.τ:ί:ιι:,.. tW~ ό1;οίω-ι τι Γι~ιτ.o ll~lt?1!.t~l~

~y"ί~!", διί ί'!.;;ι ί":,1I..:~-!ι.IΞ O".YnIfIν" μί τΟ ιiρ,);:o 3, μ.v~ -. μl(l

~ιιτί2 cίτό -:~ν ίηiι tcrj ..,όμιιιι.

'ΆΡ,')ρο «.
·ΈνιιΡξ,l i'XUo'O.

'Η ί'X~ 1'oU yf,,J.oIJ ιιύτο!:i cίρx:ζcι ιhί:ι -:rι aw~iIUO'1\ 1"011

Ηήν :E4'ιι;,ιρί~2 τ~ι;.Κuo!lρνφ(ωι;, ί'll.tσι; αν iιΡ:~H(I~ 5ΙΧ?0'
~t1'L'll.ι;r αι (Ι/,λ!'Ο .aI2-:iZ~IL'O.

π 2Ρ:ΙΙTtίλ'λσμεν νι1 ~wo,.lw8iι πYrt "Eφw.ι;ρί~2 τΤ;ιι;. ~
tcρ'l-φcω'Ο το Μψ.ιν<;Υ 1'ou X'2γόY'Uι'O ΙΙ.ΦΙ νιί ί'xτcΛU.9η ωι;

~όμ~'O 1'O~ Kρι»touς .

'PJ3-τ,n, 12 Μ:ΙΡ1'ίou 1983
ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΉΣ ΔtΗΙΙΟIΙΡλΤlλΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑ.ΡΑΜΑΝΛ.ΗΣ

6HIIO!'ι.t T"'~H1

ΙΩ :ι:; :ι:;••" :ι:;

θεωe'ίiJ,Iχε ΚCl τΗ,Ι'Κι ~ MεyιUη Σφeαyίδι;r ,oiί K~,oιι,.

'A.~, Ι" Μα:ρτίou 1983

540

(~IItCpoν'I'OΙO oUτι J:I~~~QιOi oι:iτι 'ΙΙ:::ΙpG<lO'lι3ζ.ο.,ι~ Τ%ΧΙΙ ;;\>"

,~ ~τι.aξ,lς. , .
Μ. τό 'ι:"ιό 1t~ω Π. Διτ,.ι:ι ItQ-ιo~:to..t.\ "!'Ι:Ι τι; :::ΙFI1t-:ω-

• • -, ••, '-",. ",,: 11.,.; :1:"",1"",10::'1
Ο'ι:ο; της "J~~PIJf0:.o au'tYj .-: _ .....
Jι::ι:ϊ .uOftCΊ cl"opio; 0'1 Υη Χ:ΙΙ ,Ι ΧΡl",μ:ι ;ι;oU μ.~γιί νιι ι:·

'17. ~ιiλoτ:ι το::' ι::ιρnτ')ι; 'Iόμ~.

'Άρ~p<I .fι3.

ΜC'f.)f:ιη:ιι.c.ι; 1I.:Ι~ "'J~Jp'fO~'1CIό: !ιιι-:ι;ίξl:ι;:.

1.0ί 5lιιτιίξιιι; τoiί Ν. 9"~I979 δ~.. ίφlJ,ρμόtw'l'lJl ~tio;
.,ριοχ'" ίΤ;ΙlI:τlί=,ων το).ι.ο!ομιοιι.ων qιδιων οης 'ι"ρ~fλΙ1fO'μ:
....ι;; iώ το ...φο :Nτh, ί1(.1:Ο<; .Q-rό τίι;; WΙΡI-J;τώI1ΙIΙ;; O~O'J ;::fJtJ

τί"ΗΙΙΙ τ;cψn:~.τ;~" ~τί~.., .• < ."
2. ΠιΡιοχιι;; ,,,ις O-::Ol!t; II'Ι7φ'ΓΙτ:J:1 t'Q .z;:iIφ" 1 tOJ ,,:ι

,,6ντο.. ,,!ιμ:.ι x:l! :::o~ .:.:i μ::::tFfl:.cr:ι" "cΊ ίντ:ι1.:IΧ:Ι·/ :ι' ?:.ιo-: CjLt*
",ό 'x~IO Χ:Ι'fιί τ~ 2r4F~ 62 7.:ιρηρ:ιφο 2 -:0::' Ν. 94I,I~7~,
οι:ωι; ~μ.,..λ,l]ΡΜη'.U μ' το <ip.spo 10 t"o::i Ν. 122111981 1/,1:11

10'11:(,11 ίtlξ~'Ο 4τ1'Ο ~12τ&ξι;I'O τΟΙ:; '%α:ρ6ντο'Ο νόμοΙι.
Κα:τι;ξιιίρι;Ο',! τών 2vωτi(ω, ~ ΙτlΙ.ρlΟ',Ι Τι ί~έlΙ.t:JΟ'η "χι;

~f'J)Y -:όλιω', THi τΤ,'1 ίΥ.τίλι.,τ, ,τιτ::ι,τιll.ων -:;ροτr::ΙΨ,J.::Ι~(Ι)'1

τo~ υ,η2Y\~.,ι.o; 'Εγl'::ΙΤ:-.ιτ,<; Kατ~~ ... Ι::ι<;, ...0;' \Ulitt'O tJO'J~
ί;ι:~:.'ι Μti.ψ..ί ,ti. 'ί-:Ο:ΙΡl'ιίο Xωρ~τ::ι:;ί::ι'O. Oί ... ~ηl.oiί "'::Ι'

It.:·:::tnOYtOO; IliVI 'ι"Τ,ν 30.6.1980. Ύίνιτ:ιι μί τl'Ο Qι:ιτ::t
ξι:-; '1"05 άρ8ρο;ι 62 '::2ρ. 2 'ι"ου ~. 947/1979.

3, ΙΊά: t''O ί::ι ...'Ι"ι:ί,ιlι; τιι;!Ιων .όλι;ων .0;' ~T.ά'rOYΤΙΙI Ο'τσ

cip.9i>Q 10 To;i Ν. 1221/1981 01:"ω'Ο i'XUII μιτά: τσ Υ6μ., 2iιΤIιν,
tό ~1'\I10ΤIM Τ. x.oιν~τι'ltό ηo\l6oUλl~ μ.Τ.ορlί νά: ζ,lτ,;,ιι τ1;

iι1:"ηω,.η τωι; O'ΤTrι li"t~pi Ο'ί yij -:ώ.., 1:"(ιρηραtων 4 ... ιιl
ί::::ψ"'ιι; to;i ιi;:&yO'''' 8 ,:o;i .φ:.ι ιiιτ~ r.1'! 'ι"ών ::::Ι;:2Τ;:. Ι

...,,1. 2 τοΞί ΗI!1.Ι άρ-8ρOll 8. Ή ~1:"ηω,.η τπ.ιτιιι ιU τΤ,ν 1:Ρ&'
ξη ί'Ρ-ρί:ιlωι; -:w O'XItlxoU ηl~ίOl.l ι:όλιωι;_ •

ί. Στί'Ο !1(ltIίξII'O 'UιQ "'1'2'λιιίcu Α Ι "ιoU ν&μοιι ιιiιτc:ιι

;ιι:ο;ιί νά: 1ι1:""rtJO'jy 1Ι.::ιιί ~IO'X!Ι; Τ.Ο:' IXQ,rl X(lΡ:ΙII.Τl'.ρι:ιτι;~

O'iY Oill.I:lltIxi'O ~I to-j Ν. 9.fι7/1979. if Ο':rY'Ι"ρηο",", οι

::γo~ωι!'O τοΞί ci,..sρο:.ι Ι τοΞί 1:2;:.ό-ι,:0ι; WJμ:ι:.ι, Στ1.; ;:ιρ"

π~,.ι'O :zUti'O n:ιll.:ιί.tί.ιιl τσ τ,(ιτιll.ό Π. Διcί'f2i,ι:ι ή ~

;i;:iι,~T, τοΞί N!Iμ.~τ"

Μί :l';;6f211, τοΞί 'ίr:οητο~ Χω;ΟΤ2ξf:ι'Ο, U:;"Ι1j.LO:: \ι.χί

ΠlριΙ&ί,ίοΟΥ'Ι"Ο; fι τοΞί οίll.ιίο;ι Νο;ι.:i,:r,(Τ, iyt!.ιtto~χa, ;::0:' i'll.';,
~Ι-:": :t,tlF2 m ~ότιιlfτ, τοίί Δy,;.ι.oτι~Ξί Τι KotvotI'll.O;i Σο.ιμ.

ιο;ι;.ίο;ι ;ι.:::ο;ιί. ,ί 1:"t;r:πώΟ'I:ι; Τ.Ο:' .~.." ί~;1-&1' ;,ψ.<r

μ,1'ΙΙ.ιί ιr.ιί~12 'ιι.2Τιί ffι ~WtIι?O i~Ii,Io τ~'O χ:ιρ:ι'(γίφ?:.ι 2 τοΞί

ιirρ8ριχι 62 τοΞί Ν, 947/1979, ν~ όρl,8ιί ΟΗ ιr.ιτι τω·, ~~.'Jrων

17 ίω'Ο 21 ω: 54 τolί Ν, 947/ΗΙί9 ίfχ;:μ1(~r.χ~ r,;iλΟΎ~

• ιί cip,sp::ι 8, 9 'ιι.ιιί 12 'l"Oiί 7Ι'::ιρόοιtοι; 'liιμo~.

5, ΟΙ ~1r.ιiξcι'Ο τoiί cip.'Jpou Η 1'oiί Ν, 1080/1980 1ι'ΙΙ:lρl

1'Fοχοτοιr,lfιω,. 1Ι.2ς Ο'ι.ιμ1:"ληρώcrlωι; ~Ι::Ι1'.ι.ί~ιώ~ 1'!..,ων 1''ιc; 1:"1;1
1'ώΥ 1:"po,iι!ων τω.., 'OPΤ2Y1aμών Toxιx~'O Α\ι1'ο~ιοί'll.ηO"ljΙ; Νο

μ08ωι,,'Ο ΜΙ Ωλλω~ τινών σ-.ινιιf'ών ~ι~ι.ίξ,ιων .. iaxιkιιrι 'ιι.2Ι

"I,IQι i'd'll.1'UII'O ΧΟλιο!ομιχών ιJXC!lων τoiί vόμ.ou ι;r\ι1'oiί,

6. ΔI:ι!IXιJO'iι'O Τ�Q 1'ην :ωτ&ρ1'IΟ',Ι 11.21 ί,ΙΙΡμ.οΥη 1:"ΡΟ1'Ρι:ιμ

μ:i1'ων ίνcπO'~ 1:oλιo!cμ.ίι;r'O ι:oU .xo:rr ι.ίρχίΟ'ιl 1:"ρlν άxi τ.ην

Wxiι tw~ ιιUτoiί 4ΙιΥιχίζον1'ΙΙΙ xι;rί όλο1ιληρώ'ι'O'ftι;r1
lf';μtων2 μι. 1'1'0 !ΙΙΙ1'ι.ίξ,ι;Iι; ι:οιι ίoxωtll'\l Otcrt cipXIC'2'Y ~ 0"...,.,...'
",ριμίΥI; ,.IQι J:όa,1 ι:ι~ίηω,,,, ~1::ι~lωO'ίι'O.

7. Τι.ί!Uo τlλ17l"::ι12 ί!ι:i~ι" 1'~'O Τ.aρηρ:ΙΥou 2 τοΞί Zγ8~oIι
6 το:ί Ν. ί20/19;7 "1:ιρt ίξιιιρCΑlωι; :nό ri)ι; 'ΙΙ.",,;Ι!::ι,;·

'I~ 2'~2Iρίτωoι X,,;!αμi'ιων, c...toli;c; I?'nι.ώ... nλω .. ί.τ:
Oi'll.o!ooι~xων ίΡΎ=,ιών ιχtl),ΟIl,,ιίνων X2ΤQι -:ό:; ~:ι'l"iξιιι; ,,;ο:ί

ιi;08;o:ι 102 'tO'j Ν-Δ. 8/1973 1Ι.2ί τoiί «~ρo;ι 1 tt;i .\.Ν,

395/1968 "':ι\ p~\σl(ι)ι; ί1'i,ων 1:"Oλlo~aμl'lt.ώ'Y 'ι:.ι2-:ων"
(ΦΕΚ 297 ΑΊ7.10,19ί7) xllτ::ιρτoiίν-:"ι.

8. ΜΙ Π, Δι'-n-ιιι, '11:011 ίMί~I1'2Ι μι T.piι1'ι71,1 τoii 'iT.OUP'"
,.σiί Χωροτιιξίιι'Ο, Oixιaμoiί 1'41 Π ψ6ιίλλovtο'Ο. 'ιι.2Τιί 1'1ι;
&!ι;rwξll'Ο τoii Ν.Δ, 'ή 17.7/16.8.1923 1t1:"lp1 4X1aι!ωy ι;t
λιων Xl1l'••I, μ'%oΡCϊ '1ιί φρίνιτιιι 'tO'l'IM ρ:.ιμ.t1'ομ.lχί:ι O"',(ί~lo

..1 "9ιοχ1'Ο "''tό; 'toιί ~ρ~ιχι ιη:ι!ίοll 'ιι:'6λlω'Ο 'ιι.ιιϊ
ί",τk δρlων oί1waμων 1:ρό toU 1923 ,.I~ τή μ.ι:1':tφορli G4"'I-
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ΝΟΜΟΣ, 1650/86

Για την προστασία του περ,βάλλοντος

(ΦΕΚ 160IAlI6·10-86)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑlΟΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOlΕΣ

Άρθρο Ι.

Σκοπός.

Ι. Σκοπός του παρόντος νόμου είνα. η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και η καθιέρωση

κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως

άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, αν ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον,

μέσα στο οποί να προστατεύεται η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωmκότητάς

του. Η προστασία του περtβάλλοvτος,θεμελιώδες κα. αναπόσπαστο μέρος της πολtτιστικής και

αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής υλοποιείται κύρια μέσα από το δημοκρατικό

προγραμματισμό.

2. Εtδικότερα, βασικοί στόχο. του νόμου αυτού είνα. οι ακόλουθοι:

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η

λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών μέτρων.

β) Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του

περιβάλλοντος και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις.

γ) Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των επί μέρους

γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και μέσα από την ορθολογική διαχείρισης του

περιβάλλοντος.

δ) Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η ορθολογική

αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ή σπάνιων σε σχέση με τις τωρινές και τις μελλοντικές

ανάγκες και με κριτήρια την προστασία του περιβάλλοντος.

ε) Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων και η

διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας.

στ) Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

3. Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιδιώκονται:

α) Η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε οι χρήσεις του να

γίνονται σύμφωνα με τις φυσικές ιδιότητές του και την παραγωγική του ικανότητα.

β) Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών θεωρούμενων ως φυσικών πόρων

και ως οικοσυστημάτων.

γ) Η προστασία της ατμόσφαιρας.

δ) Η προστασία και η διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα περιοχών με

μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωμορφολογική αξία.

ε) Η προστασία των ακτών των θαλασσών, των όχθων των ποταμών, των λιμνών, του

βυθού αυτών και των νησίδων ως φυσικών πόρων, ως στοιχείων οικοσυστημάτων και ως

στοιχείων του τοπίου.

στ) Ο καθορισμός της επιθυμητής και της επιτρεπόμενης ποιότητας των φυσtKών

αποδεκτών καθώς και των κάθε είδους επιτρεπόμενων εκπομπών αποβλήτων, με την



καθιέρωση και χρησιμοποίηση κατάλληλων παραμέτρων και οριακών τιμών. ώστε να μην

προκαλείται υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με κριτήρια:

την επιστημονική γνώση και εμπειρία

την καλύτερη διαθέσιμη και οικονομικά εφικτή τεχνολογία

τις τοπικές συνθήκες και ιδιομορφίες του περιβάλλοντος και του πληθυσμού καθώς

επίσης και τις ανάγκες ανάπτuξης

την προϋπάρχουσα διαμόρφωση συλλογικής χρήσης μιας περιοχής

τα υφιστάμενα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια.

ζ) Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας του

περιβάλλοντος μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Κατά την έννοια τοl.l νόμου αυτού νοούνται ως:

1. Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που

βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της

ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.

2. Ρύπανση: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου,

ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν

να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στα

οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να αντικαταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για

τις επιθυμητές χρήσεις του.

3. Μόλυνση: η μορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων

μικροοργανισμών στο περιβάλλον ή δεικτών του υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας

τέτοιων μικροοργανισμών.

4. Υποβάθμιση: η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιαδήποτε

άλλης μεταβολής στο περιβάλλον, η οποία είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην

οικολογική ισορροπία, στην ποιότητα και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και

πολιτιστική κληρονομιά και στις αισθητικές αξίες.

5. Προστασία του περιβάλλοντος: το σύνολο των ενεργειών, μέτρων και έργων που έχουν

στόχο την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή

βελτίωσή του.

6. Οικοσύστημα: κάθε σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του

περιβάλλοντος που δρουν σε ορισμένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση, μεταξύ τους.

7. Φυσικός αποδέκτης: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται για την

τελική διάθεση των αποβλήτων.

8. Υγεία: η κατάσταση πλήρους φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου

ή του συνόλου του πληθυσμού.

9. Οικολογική ισορροπία: η σχετικά σταθερή σχέση που διαμορφώνεται με την πάροδο του

χρόνου ανάμεσα στους παράγοντες και στοιχεία του περιβάλλοντος ενός οικοσυστήματος.

10. Φυσικοί πόροι: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται ή μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών του και αποτελεί αξία για

το κοινωνικό σύνολο

11. Απόβλητα: κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή ό)..)"ων μορφών

ενέργειας) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή αντικειμένων από τα οποία ο κάτοχός τους

θέλει ή πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, εφόσον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση.

12. Διαχείριση αποβλήτων: το σύνολο των δραστηριοτήτων συλλογής, διαλογής,

μεταφοράς, επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης ή τελικής διάθεσης αποβλήτων σε φυσικούς

αποδέκτες, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

13. Ουσίες: χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους όπως παρουσιάζονται στη φυσική τους

κατάσταση ή όπως παράγονται δευτερογενώς.
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14. Παρασκευάσματα: μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες

ουσίες.

15. Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα: οι ουσίες ή τα παρασκευάσματα που είναι

τοξικές, διαβρωτtKές, ερεθιστικές, εKρηιmKές, εύφλεκτες, καρκινογόνες μεταλλαξΙοΥόνες,

ραδιενεργές ή άλλες ουσίες που έχουν την ιδιότητα να επιταχύνουν την καύση, να αλλοιώνουν

τη φυσική κατάσταση του νερού, του εδάφους ή του αέρα και να προσβάλουν δυσμενώς τον

άνθρωπο και όλα τα άλλα έμβια όντα καθώς και το φυσικό περιβάλλον.

16. Τοπίο: κάθε δυναμικό σύνολο βιοτικών και μη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του

περιβάλλοΥtoζ που μεμονωμένα ή αλληλεπιδρώντας σε συγκεκριμένο χώρο συνθέτουν με

οπτική εμπειρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ'

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 3.

Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων.

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλονtoζ, Χωροταξίας και ΔημόσtωνΈργων και του

κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και οι δραστηριότητες

κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Ως

κριτήρια για την κατάταξη αυτή λαμβάνονται:

α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας

β) το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέμπονται καθώς και κάθε άλλη επίδραση

στο περιβάλλον,

γ) η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρμοζόμενη παραγωγική

διαδικασία,

δ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος και η ανάγκη επιβολής περιορισμών για την προστασία

του περιβάλλοντος.

2. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που ),jyyoo της φύσης

του μεγέθους ή της έκτασής τους είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για το

περιβάλλον. Στα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής επιβάλλονται κατά

περίπτωση, πέρα από τους γενικούς όρους και τις προδιαγραφές, ειδικοί όροι και περιορισμοί

για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητές του, χωρίς να προκαλούν

σοβαρούς κινδύνους ή οχλήσεις πρέπει να υποβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος

σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από κανονιστικές

διατάξεις.

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν ιδιαίτερα μικρό

κίνδυνο ή όχληση ή υποβάθμιση στο περιβάλλον.

3. Προκειμένου να προστατευθεί ιδιαίτερα το περιβάλλον, η κατάταξη των έργων και

δραστηριοτήτων μπορεί να διαφοροποιείται κατά περιοχή ή ανάλογα με το φυσικό αποδέκτη,

σύμφωνα με εγκεκριμένα χωροταξικά ή ρυθμιστικά σχέδια και προγράμματα και γενικά

πολεοδομικά σχέδια ή σύμφωνα με τις ζώνες χρήσεων γης ή με τομεακές μελέτες προστασίας

του περιβάλλοντος. Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων μέσα στα όρια του

ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας γίνεται ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Αθήνας (ν.

1515/1985, ΦΕΚ 18) και μέσα στα όρια του ρυθμιστικού σχεδίου της Θεσσαλονίκης ύστερα

από εισήγηση του Οργανισμού Θεσσαλονίκης (ν. 1561/1985, ΦΕΚ 148).

Άρθρο 4.



Έγκριση περιβαλλονηκών έργων.

ι. Για την πραγματοποίηση νέων ή την επέκταση, τον εΚσυΥχροvtσμό ή τη

μετεγκατάσταση υφιστάμενων έργων ή δραστηριοτήτων που περιλαμβάνOνταt στις κατηγορίες

του προηγούμενου άρθρου, απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοvtος, η

οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή

πραγματοποίησης της δραστηριότητας ή του έργου.

2α. Γtα την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και ης δραστηριότητες της

πρώτης κατηγορίας anatteitat υποβολή μελέτης περιβαλλοντικώνεπιπτώσεων.
2β. Η έγκριση περιβαλλoντtKώνόρων για τα έργα και τις δραστηριότητεςτης κατηγορίας

αυτής χορηγείταιμε κοtνή απόφαση του ΥπουργούΠεριβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων και των κατά περίπτωση σuναρμόδιων υπουργών. Με όμοια απόφαση είνα, δυνατό η

έγκριση περιβαλλοντικώνόρων για ορισμένα έργα ή δραστηρtότητεςτης κατηγορίας αυτής να

ανατίθετα, στο νομάρχη. Ο νομάρχης χορηγεί την έγκριση 6στερα από εισήγηση της αρμόδιας

νομαρχtακής υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και της κατά περίπτωση άλλης

συναρμόδιαςνομαρχιακήςυπηρεσίας και γνώμη του νομαρχιακούσυμβουλίου.

Για την έγκριση των περιβαλλοντικώνόρων στα έργα και τις δραστηρtότητεςτης περιοχής

των ρυθμιστικώνσχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκηςεφαρμόζοντα,οι διατάξεtς του άρθρου II
του ν. 1515/1985 και του άρθρου 1I του ν. 1561/1985.

3. Για τα έργα κα, τις δραστηριότητες της δεύτερης κατηγορίας αρκεί η υποβολή

δικαιολογητικών που τεκμηρtώνουν τη συμμόρφωση με ης διατάξεις που αφορούν την

προστασία του περιβάλλοντος. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων σης περιπτώσεtς αυτές

γίνεται με απόφαση του νομάρχη. Για τα έργα και τις δραστηρtότητες της κατηγορίας αυτής

είναι δυνατό να περtβάλλονται κατά την παραπάνω διαδtκασία πρόσθετα κατά περίπτωση,

ειδικοί όροι για την προστασία του περιβάλλοντος εφ' όσον πριν από την έγκριση των

περιβαλλοντικών όρων είνα, πtθανοί ή διαmστώνονται μετά τη λειτουργία του έργου ή της

δραστηρtότητας κίνδυνοι και οχλήσεις που δεν καλύπτονται από τις γενικές διατάξει που

αφορούν την κατηγορία αυτή.

4. Για τα έργα και ης δραστηριότητες της τρίτης κατηγορίας αρκεί η υποβολή

δtκαιολογηηκών που τεκμηρtώνουν τη συμμόρφωση με ης διατάξεις που αφορούν την

προστασία του περιβάλλοντος. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών κα, η έγκριση των

περιβαλλοντικών όρων γίνετα, με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. Εφ'

όσον πριν από την έγκριση των περtβαλλοντικών όρων είνα, πιθανοί ή δtαπtστώνοvtαι μετά τη

λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή της δραστηριότητας κίνδυνο, Kαt οχλήσεις που δεν

καλύπτοντα, από τις γενικές διατάξεtς του αφορούν την κατηγορία αυτή, ο δήμαρχος ή ο

πρόεδρος της κοινότητας παραπέμπει το θέμα στον οικείο νομάρχη με απόφαση του οποίου του

έργου ή η δραστηριότητα υπάγεται στη δtαδtκασία έγκρισης των περιβαλλονηκών όρων της

δεύτερης κατηγορίας.

5. Γtα τα έργα και τις δραστηριότητες των οποίων η ίδρυση, λειτουργία ή

πραγματοποίηση, σύμφωνα με την ,σχύουσα νομοθεσία, εγκρίνεται από κεvtρικές,

δtανομαρχtακές ή περtφερεtακές υπηρεσίες κα, εφ' όσον αυτά δεν ενταχθούν στην πρώτη

κατηγορία έργων κα, δραστηριοτήτων του άρθρου 3, η έ'γκριση των περιβαλλοντικών όρων

Υίνετα, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων.

6. Για νέα έργα και δραστηρtότητες της πρώτης κατηγορίας απαιτείται προέγκριση που

αφορά την χωροθέτηση. Γtα τα έργα της δεύτερης κατηγορίας η προέγκριση αυτή είναι

δυνητική. Η διαδικασία για την προέγκριση, τα απαιτούμενα δtκαιολογηηκά και κάθε άλλη

σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 10.
nPOέyKptoη δεν απαιτείται στις βιομηχανικές περtοχές (ν. 4458/1965, ΦΕΚ 33, όπως

τροποποιήθηκε με το νόμο 742/1977, ΦΕΚ 319) και σης περιπτώσεις που η χωροθέτηση

προβλέπετα, από εγκεκριμένο χωροταξtκό ή πολεοδομικό ή ρυθμιστικό σχέδιο ή από ης ζώνες

που καθορίζοντα, στο άρθρο 24 καθώς και στις βtoμηχανικές μεταλλευτικές και λατομικές

περιοχές που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
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7. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να δοθεί για ορισμένο διάστημα που

καθορίζεται στην εγκριτική πράξη μετά την πάροδο του οποίου υπόκειται σε αναθεώρηση.

8. Αν δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν

παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί από τη μελέτη

περιβαλλoνtιKών επιπτώσεων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

από κοινού με τον κατά περίπτωση συναρμόδιο υπουργό μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους

περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλλει τους αρχικούς.

9. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες πρώτης

κατηΎορίας του άρθρου 3 γίνεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή των

απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ίσο χρόνο με

απόφαση του γπουργού Περιβάλλοvtος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά

περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, αν λόγω τ/ς σοβαρότ/τας ή τ/ς δυσχέρειας του έργου

δικαιολογείται η παράταση.

Η έγκριση των περιβαλλoντtKών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης

και της τρίτης κατηγορίας του άρθρου 3 γίνεται μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την υποβολή

των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Αν οι αρμόδιοι φορείς δεν απαντήσουν μέσα στις προθεσμίες αυτές, θεωρείται ότι οι όροι

που προβλέποvtαι από τη σXετtκή μελέτη ή τα σXετtKά δικαιολσΥητικά έχουν εγκριθεί.

10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοvtος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται η διαδικασία έγκρισης των

περιβαλλOντtKών όρων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προθεσμία υποβολής τους και ο

συνδυασμός της έγκρισης αυτής με τις διαδικασίες χορήγησης 6).)..iJ)v αδειών που απαιτούνται

για τα έργα και δραστηριότητες του άρθρου 3.
11. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και στα έργα και τις

δραστηριότητες που υφίστανται ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής κατά την έναρξη

ισχύος του νόμου αυτού. Με κοινές αποφάσεις που εκδίδονται από τον Υπουργό

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό,

καθορίζονται ο αναγκαίος χρόνος προσαρμσγής των παραπάνω έργων και δραστηριοτήτων στις

διατάξεις του νόμου αυτού και στις διατάξεις που θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότησή του, οι

σχετικοί όροι και η διαδικασία.

Άρθρο 5.

Περιεχόμενο και δημοσιότητα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Ι. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοvtος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζεται το περιεχόμενο της μελέτης

περιβαλλοvtικών επιπτώσεων, που μπορεί να διαφοροποιείται κατά κλάδους ή ομάδα έργων και

δραστηριοτήτων. Με όμοια απόφαση ορίζεται το περιεχόμενο της μελέτης ανάλογα με τα

στάδια έγκρισης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6.
Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας με πληροφορίες για το χώρο εγκατάστασης,

το σχεδιασμό και το μέγεθός του,

β) εντοπισμό και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον,

γ) περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών

εmπτώσεων στο περιβάλλον,

δ) εξέταση εναλλαιmKών λύσεων και υπόδειξη των κύριων λόγων τ/ς επιλσγής της

προτεινόμενης λύσης,

ε) απλή περίληψη του συνόλου τ/ς μελέτης.

2. Το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο λαμβάνει γνώση της μελέτης περιβαλλoντtKών

επιπτώσεων και πριν από την έΥκρισή της ενημερώνει κάθε πολίτη και τους φορείς

εκπροσώπησής τους, για να εκφράσουν τη γνώμη τους. Ο τρόπος ενημέρωσης καθορίζεται με

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.



Άρθρο 6

Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων

Ανταποδοτικά τέλη

Ι. Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ανήκει στα όργανα της υπηρεσίας

που είναι αρμόδια, κατά τις οικείες διατάξεις, να εγκρίνουν την ίδρυση, λειτουργία ή

πραγματοποίηση έργου ή δραστηριότητας. Όπου, κατά την κείμενη νομοθεσία, ο έλε:rχOς για

την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται από διανομαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες,

ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι και στην αρμοδιότητα γα την έγκριση της ίδρυσης,

λειτουργίας ή πραγματοποίησης του αντίστοιχου έργου ή της δραστηριότητας, οι υπηρεσίες

αυτές διατηρούν την παραπάνω αρμοδιότητα ελi;yχου.

2. ΤΟ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί αυτοτελώς να

διενεργεί ελέγχους για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε

ολόκληρη τη χώρα.

3. Ελέγχους για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων διενεργούν και τα κατά το άρθρο

26 Κλιμάκια Ελέγχου ΠοιότηταςΠεριβάλλοντος.

4. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και άλλου κατά περίπrωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από

εισήγηση του οικείου νομάρχη, είναι δυνατό να επιβάλλονται τέλη σε βάρος των επιχειρήσεων

που ασκούν δραστηριότητες ή εκτελούν έργα που υπάγονται στις δύο πρώτες κατηγορίες του

άρθρου 3, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα κατασκευής και λειτουργίας συγκεκριμένων

έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος που προβλέπονται από τους

περιβαλλοντικούςόρους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5. Τα πιο πάνω έργα ή

προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος εκτελούνται από τους οργανισμούς τοπικής

αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλους φορείς.

Τα τέλη αυτά καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος, το ρυπαντικό φορτίο και την ποσότητα

των αποβλήτων του έργου ή της δραστηριότητας και δεν μπορούν υπερβαίνουν τα πιο πάνω

έξοδα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης των τελών και

απόδοσής τους στον ΟΤΑ ή φορέα που κατασκευάζει ή έχει την ευθύνη λειτουργίας του έργου

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Άρθρο 7.

Ποιότητα ατμόσφαιρας και δίκτυο παρακολούθησης

Ι. Με πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση των Υπουργών Υγείας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων

καθορίζονται οι κατευθυντήριες ή και οριακές τιμές παραμέτρων ποιότητας της ατμόσφαιρας,

οι μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσής τους, η συχνότητα δειγματοληψίας, χρονοδιάγραμμα

για την επίτευξη των στόχων αυτών και οποιαδήποτε άλλη λεπroμέρεια σχετική με τον

καθορισμό της ποιότητα του αέρα.

2. Με όμοια πράξη μπορεί να καθορίζονται οριακές τιμές παραμέτρων ποιότητας της

ατμόσφαιρας σε μία περιοχή αυστηρότερες από εκείνες που ορίζονται στην πράξη της

προηγούμενης παραγράφου ανάλογα με την ευαισθησία των οικοσυστημάτων της περιοχής ή

την ύπαρξη πολιτιστικών στοιχείων. Η παραπάνω πράξη είναι δυνατό να εκδίδεται σε

εφαρμογή περιφερειακού ή νομαρχιακού χωροταξικού σχεδίου ή γενικού πολεοδομικού
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σχεδίου ή ζώνης οικιστικού ελέγχου βάσει του Υ. 1337/1983 (ΦΕΚ 33) ή τομεακών μελετών

προστασίαςτου περιβάλλοντος.

3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εγκαθιστά σε

αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικό δίκτοο σταθμών για την παρακολούθηση της ποιότητας της

ατμόσφαιρας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στ/ν πράξη της παραγράφου Ι και παρακολουθεί

τη λειτουργία τους.

4. Υφιστάμενοι σταθμοί παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας είτε του

δημόσιου τομέα είτε άλλου φορέα που ελέγχεται από το Δημόσto εντάσσονται στο εθνικό

δίκτοο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εφ' όσον έχουν τις

προϋποθέσεις που καθορίζονται στην πράξη της παραγράφου J.
Οι φορείς αυτοί έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τις μετρήσεις τους καθώς και να συμμορφώνονται προς

τις υποδείξεις του που αφορούν την λειτουργία του διιm)oυ.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να παρέχει

επιχορήγηση στους mo πάνω φορείς για τη λειτουργία τους.

5. Νέοι σταθμοί για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας τους οποίους

εγκαθιστούν φορείς του δημόσιου τομέα εναρμονίζονται ως προς τις προδιαγραφές λειτουργίας

με το εθνικό δίκτυο του Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και

εντάσσονται σ' αυτό, με τις υποχρεώσεις της παρ. 4.
6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων ·Εργων ενεργεί

διαβαθμονομήσεις (ενιαίο συντονισμό οργάνων) του εθνικού διιm)Oυ και αποφασίζει για την

καταλληλότητα, τις ανάγκες των σταθμών του εθνικού δικτύου και τις υποχρεώσεις των

φορέων λειτουργίας του.

Άρθρο 8.

Μέτρα για την προστασία της ατμόσφαιρας.

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων'Εργων

και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών επιβάλλονται σε υφιστάμενα και σε νέα έργα και

δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, καθώς και σε κάθε άλλη δραστηριότητα που

είναι πιθανό να υποβαθμίσει την ατμόσφαιρα, περιορισμοί και μέτρα κατά κατηγορία και

περιοχή για την προστασία. Οι περιορισμοί και τα μέτρα αυτά μπορεί να διαφοροποιούνται

ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των έργων ή δραστηριοτήτων, τη σημασία τους για την

εθνική οικονομία και με το αν αφορούν νέα ή υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες.

2. Οι περιορισμοί και τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνουν ιδίως:

α) Όταν πρόκειται για βιομηχανικές, βιοτεχνικές, λατομικές, μεταλλευτικές,

γεωργοκτηνοτροφικές, εμπορικές και ΤOυρισnKές δραστηριότητες, εγκαταστάσεις παραγωγής

ενέργειας, κάθε είδους καύση ή ανοιχτή φωτιά, αποθήκευση, και διακίνηση υλικών χύδην ή

γενικά δραστηριότητες που προκαλούν οσμές: αποστάσεις ασφαλείας, εφαρμογή τεχνολογίας

αντιρρύπανσης, χρήση συγκεκριμένων πρώτων και βοηθητικών υλών και καυσίμων, οριακές

τιμές αέριων αποβλήτων, ωράρια λειτουργίας, εγκατάσταση οργάνων ελέγχου της ποιότητας

και ποσότητας των αέριων αποβλήτων, καυσίμων, πρώτων και βοηθητικών υλών, οργάνων

ελέγχου της καύσης, καθορισμό μεθόδων, συνθηκών και συχνοτήτων δειγματοληψιών και

αναλύσεων παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων καυσίμων,

πρώτων και βοηθητικών υλών, και αέριων αποβλήτων, μεθόδους καταπολέμησης οσμών,

καθορισμό ύψους καμινάδων και πρότυπα παραγωγικών διαδικασιών.

β) Όταν πρόκειται για οχήματα ή μηχανήματα: οριακές τιμές αέριων αποβλήτων, τεχνικές

προδιαγραφές κατασκευής των οχημάτων ή μηχανημάτων που εισάγονται ή κατασκευάζονται

στην ημεδαπή, ώστε να περιλαμβάνουν συστήματα για τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων,

υπΟχΡεόχΙεις εισαγωγέων και εμπόρων ανταλλακτικών και εξοπλισμού, υποχρεώσεις

συνεργείων επισκευής και συντήρησης σχετικές με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν και τα



προσόντα του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά, χρήση υγραερίου ή βελτtωμένων

καυσίμων και περιορισμούς κυκλοφορίας.

γ) Όταν πρόκειται Ύια εγκαταστάσεις και μέσα διακίνησης, αποθήκευσης, διανομής και

εμπορίας καυσίμων ή εκρηκτικών υλών, εφαρμογή συστημάτων για τη μείωση των αέριων

αποβλήτων, αποστάσεις και μέσα ασφαλείας.

δ) Όταν πρόκειται για κεντρικές θερμάνσεις: οριακές τιμές αέριων αποβλήτων, συντήρηση

- ρύθμιση των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης, χρήση, συγκεκριμένων καυσίμων, μόνωση

λεβήτων και σωληνώσεων, εφαρμογή αυτόματων συστημάτων ρύθμισης της λειτουργίας,

καθορισμό ύψους και κατασκευαστικών λεπτομερειών καπνοδόχου, χρήση ή κατάρτιση

καπνοσυλλεκτών και υποχρεώσεις και προσόντα επαγγελματιών για τη συντήρηση - ρύθμιση

των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης.

3. Οι οριακές τιμές αέριων αποβλήτων της παραγράφου 2 καθορίζονται με κριτήριο την

εφαρμογή της κατά το δυνατό καλύτερης και οικονομικότερης τεχνολογίας και είναι δυνατό να

αφορούν οποιαδήποτε ρύπο, είτε έχουν καθορισθεί είτε όχι οριακές τιμές ποιότητας της

ατμόσφαιρας γι' αυτόν.

Άρθρο 9.

Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολούθησης.

Ι. Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση των Υπουργών Υγείας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καθορίζονται οι κατευθυντήριες ή και οριακές τιμές

των οργανοληπτικών φυσtKών, χημικών, μικροβιολογικών, ραδιολογικών ή άλλων

χαρακτηριστικών παραμέτρων ποιότητας νερών ή και στοιχείων υδατικού οικοσυστήματος, οι

μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης των παραμέτρων, οι συχνότητες δειγματοληψίας,

χρονοδιάγραμμα για την επίδειξη των στόχων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια

σχετική με τον καθορισμό της ποιότητας των νερών.

2. Η ρύθμιση των θεμάτων με το είδος της παραγράφου Ι μπορεί να διαφοροποιείται

ανάλογα με το είδος του φυσικού αποδέκτη που πρέπει να προστατευθεί, τις επιθυμητές χρήσεις

του, τις χρήσεις γης της περιοχής όπου βρίσκεται, το είδος και την επικινδυνότητα της

ρύπανσης.

3. Με όμοια πράξη είναι δυνατό να καθορίζονται οριακές τιμές ποιότητας νερών

αυστηρότερες από εκείνες που ορίζονται στην πράξη της παραγράφου Ι με κριτήριο την

ευαισθησία των οικοσυστημάτων της περιοχής.

Η παραπάνω πράξη είναι δυνατό να εκδίδεται σε εφαρμογή είτε περιφερειακού ή νομαρχιακού

χωροταξικού σχεδίου είτε γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή ζώνης οικιστικού ελέγχου, βάσει

του ν. 1337/1983, είτε τέλος σε εφαρμογή τομεακών μελετών προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΤΟ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σχεδιάζει και

εγκαθιστά σε αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικό δίκτυο σταθμών μέτρησης των παραμέτρων της

ποιότητας των νερών, όπως καθορίζεται στην πράξη της παραγράφου 1 και παρακολουθεί τη

λειτουργία τους σε συνδυασμό με άλλους σταθμούς μέτρησης άλλων παραμέτρων του νερού.

5. Οι διατάξεις των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 7 εφαρμόζονται αναλόγως και για την

παρακολούθηση της ποιότητας των νερών.

Άρθρο 10.

Μέτρα για την προστασία των νερών.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των κατά περίπτωση αρμόδιων

υπουργών επιβάλλονται σε υφιστάμενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο
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άρθρο 3. καθώς και σε κάθε άλλη δραστηριότητα, που είναι πιθανό να υποβαθμίσει τα νερά,

κατά κατηγορία και περιοχή, περιορισμοί και μέτρα για την προστασία τους.

2. Οι περιορισμοί και τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να περιλαμβάνουν

ιδίως: αποστάσεις ασφαλείας, εφαρμογή τεχνολογίας αντφρύπανσης, χρήση συγκεκριμένων

πρώτων και βoηθητtΙCών υλών ή και καυσίμων, οριακές τιμές ιryρών αποβλήτων, Χ

χρησψοποιούμενων νερών, ωράρια λειτουργίας, εγκατάστασης οργάνων ελέγχου της

ποσότητας των ιryρών αποβλήτων, καυσίμων, νερών, πρώτων και βοηθητικών υλών, καθορισμό

μεθόδων, συνθηκών και συχνοτήτων δειγματοληψιών και αναλύσεων παραμέτρων που

σχετίζονται με την ποιότητα και ποσότητα των χρησtμOπoιoύμενων καυσίμων, νερών, πρώτων

και βoηθητtKών υλών, υγρών αποβλήτων, όρους και προϋποθέσεις συλλογής, μεταφοράς και

διάθεσης ιλύων, μεθόδους τελικής διάθεσης υγρών αποβλήτων, μήκος υποβρυχίων αγωγών και

πρότυπα παραγωγικών διαδικασιών.

3 Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 εφαρμόζεται αναλόγως και για την προστασία της

ποιότητας των νερών.

Άρθρο 11

Μέτρα για την προστασία του εδάφους

1. Με κοι\-ή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας

και Τεχνολογίας καθορίζονται τα μέτρα και οι τρόποι προστασίας των εδαφών από τις φυσικές

ζημιές και ιδίως από διάβρωση, έλλειψη αερισμού, αποξήρανση, υπεργήρανση, καταστροφή

δομής, αλάτωση, αποκάλυψη δυσμενών οριζόντων, χημική εξάντληση, υπερλίπανση ή

ακατάλληλη λίπανση, προσθήκη τοξικών ουσιών από τη χρήση λιπασμάτων και

φυτοφαρμάκων, για τη διατήρηση και αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας

και Τεχνολογίας, ύστερα από εισήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων και γνώμη των Ο.Τ.Α. καθορίζονται κατά περίι-ι:τωση οι χώροι που

επιτρέπεται η τελική διάθεση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και ιλύος. Με απόφαση του

οικείου νομάρχη, ύστερα από γνώμη των ΟΤ.Α. καθορίζονται κατά περίπτωση οι χώροι όπου

επιτρέπεται η τελική διάθεση στερεών αποβλήτων. Ειδικά, η διάθεση στερεών αποβλήτων από

μεταλλευτικές ή λατομικές δραστηριότητες μέσα στους μεταλλευτικούς ή λατομικούς χώρους

γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων μπορεί να επιβάλλεται, κατά περίπτωση, ή χρήση φυσικών λιπαντικών

ουσιών ή μέσων για την προστασία ζώων και φυτών από ασθένειες και περιορισμοί ή

απαγορεύσεις στην παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που

δημιουργούν κίνδυνο ρύπανσης. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να καθορίζονται μέθοδοι,

όροι και περιορισμοί για τη διάθεση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία

αποβλήτων.

Άρθρο 12.

Στερεά απόβλητα.

Ι. Η διαχείριση των στερών αποβλήτων γίνεται με τρόπο ώστε:

α) να μη δημιουργούνται κίνδυνοι για την υγεία και το περιβάλλον και ενοχλήσεις από

θόρυβο ή δυσοσμίες'

β) να μην προκαλείται υποβάθμιση στο φυσικό περιβάλλον και σε χώρους που

παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον'



γ) να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και να μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή

επαναχρησιμοποίηση τους.

2. Υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στεριών αποβλήτων είναι οι στΑ που μπορούν

όμως να μη δέχονται τη διαχείριση στερεών αποβλήτων που λόγω της σύνθεσης του είδους ή

της ποιότητας και ποσότητάς τους δεν είναι δυνατό να διατεθούν μαζί με τα οικιακά,. Στην

περίπτωση αυτή υπόχρεοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι τα φυσικά ή νομικά

πρόσωπα από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα απόβλητα ή τρίτα πρόσωπα στα

οποία μπορούν νΙ αναθέτουν την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, μετά από άδεια που

χορηγείται και στις δύο περιπτώσεις, από τον οικείο νομάρχη.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και

των συναρμόδιων Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

χορήγησης της άδειας αυτής. Προκειμένου για μεταλλευτικούς ή λατομικούς χώρους, υπόχρεοι

διαχείρισης είναι αυτοί που έχουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης του ορυκτού στους χώρους

αυτούς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο γίνεται βάσει

σχεδιασμού που αποσκοπεί στη μελέτη και τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης καθώς και

στην χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διάθεσης των στερεών αποβλήτων. Κατά το σχεδιασμό

λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και εν γένει οι

ειδικές συνθήκες της περιοχής.

Με την ίδια απόφαση της παρ. 2 καθορίζονται οι αρμόδιοι φορείς για την εκπόνηση του

σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, οι όροι και η διαδικασία εκπόνησης και

εφαρμογής του σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

4. Οι υπόχρεοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων φορείς σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην παρ. 2 συντάσσουν σχέδιο για τον τρόπο λήψης κατάλληλων μέτρων για τον

περιορισμό των στερεών αποβλήτων, την εφαρμογή μεθόδων για την ανακύκλωση και την

επεξεργασία τους τη λήψη από αυτά πρώτων υλών και ενέργειας και για κάθε άλλη μέθοδο

επαναχρησιμοποίησής τους.

Με την ίδια απόφαση της παρ. 2 καθορίζεται και το περιεχόμενο του εν λόγω σχεδioυ.

5. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων εντός ή εκτός αστικών

περιοχών και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. Ο κάτοχος στερεών αποβλήτων τα παραδίδει

στον υπόχρεο διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 2.
6. Σε οποιονδήποτε παράγει ή κατέχει ή και διαχειρίζεται στερεά απόβλητα που λόγω του

είδους της σύνθεσης ή της ποιότητας και ποσότητάς τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την

υγεία και το περιβάλλον επιβάλλεται η τήρηση σχετικού βιβλίου.

7. Παλαιά μέσα μεταφοράς και μηχανήματα ή τμήματά τους που έχουν εγκαταλειφθεί,

θεωρούνται στερεά απόβλητα και περιέχονται στην κυριότητα του οικείου δήμου ή κοινότητας.

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως στερεών αποβλήτων καθορίζονται

με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων. Με την επιφύλαξη των άρθρων 146 και 197 - 201 του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού

Δικαίου (ΝΔ 187/1973, ΦΕΚ 26), πλοία, πλοιάρια και πλωτά γενικά ναυπηγήματα ως και

τμήματά τους που έχουν εγκαταλειφθεί θεωρούνται στερεά απόβλητα και υπόκεινται στη

ρύθμιση του παραπάνω εδαφίου της παραγράφου αυτής είτε βρίσκονται στην ξηρά είτε στη

θάλασσα.

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να απαγορευθεί η εισαγωγή και εμπορία

συσκευών λειοτεμαχισμού στερεών αποβλήτων (σκουπιδοφάγων) για την αποτροπή της

διατάραξης της λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος ή της σημαντικής φόρησης των

εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή της ρύπανσης των νερών.

Άρθρο 13.

Συσκευασία προϊόντων - Εmβάρυνση προϊόντων.
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Απόβλητα από μέσα μεταφοράς.

Ι. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να απαγορευθεί ή να περιορισθεί η χρήση

ορισμένων τύπων συσκευασίας προϊόντων, εφόσον λόγω του υλικού κατασκευής, του όγκου ή

της ποσότητάς τouς είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής ή δαπανηρή η εφαρμογή των γενικών

αρχών και περιορισμών της παραγράφου Ι του άρθρου 12 και ιδίως η αναιcύκλωσή τους.

Με όμοια απόφαση μπορεί να εmβάλλεται απαγόρευση της διαφήμισης τέτοιων προϊόντων

ή να τίθενται περιορισμοί για το υλικό και τα λοιπά χαρακτηριστικά της συσκευασίας καθώς

επίσης και προθεσμία συμμόρφωσης.

2. Με εφεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου

υπουργού είναι δυνατό να επtβαpυνθoύν με ειδικό τέλος επιχειρήσεις που παράγουν και

εισάγουν προϊόντα που προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων

τους και ιδίως ανακύκλωσης, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα κατασκευής και λειτουργίας

συγκεκριμένων έργων ή προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος που εκτελούνται από

τους σ.Τ.Α .. Το τέλος αυτό καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος το ρυπαντικό φορτίο και την

ποσότητα των αποβλήτων του έργου ή της δραστηριότητας και περιέρχεται στους σ.Τ.Α. για

μελέτες και έργα διάθεσης ειδικών στερεών αποβλήτων. Η διαδικασία είσπραξης του τέλους

αυτού και απόδοσή τους στον σ.Τ.Α. καθορίζεται με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση, αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται οι τρόποι

διαχείρισης στερεών αποβλήτων από τα μέσα συγκοινωνιών και μεταφοράς.

Άρθρο 14.

Προστασία από το θόρυβο.

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας,

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

καθορίζονται οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων στους χώρους κατοικίας ή

συνάθροισης κοινού και τα όρια φόρτου θορύβου σε ανnθOpυβΙKές ζώνες με κριτήριο τον

περιορισμό της ενόχλησης και κατ' επέκταση την προστασία της υγείας, καθώς και οι τρόποι

μέτρησής τους.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

και του κατά πεpίπtωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται περιορισμοί στην παραγωγή,

εισαγωγή, εμπορία και χρήση κάθε είδους οχημάτων, μηχανημάτων ή οργάνων που κατά τη

λειτουργία τους προκαλούν ηχητική ενόχληση ή που έχουν προορισμό την παραγωγή του ήχου.

Με τις αποφάσεις αυτές μπορεί να ορίζονται ιδίως οι οριακές τιμές στάθμης θορύβου και

δονήσεων, οι τρόποι μέτρησής τους, η διαδικασία έγκρισης, οι όροι ή και η πλήρης απαγόρευση

παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας και χρήσης ή λειτουργίας.

Με όμοια απόφαση μπορεί να εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις της απόφασης του

προηγούμενου εδαφίου οχήματα, μηχανήματα ή όργανα για την εκτέλεση μεγάλων ή ειδικών

έργων.

Τέλος, με όμοια απόφαση λαμβάνονται μέτρα καταπολέμησης του θορύβου ή των

δονήσεων και από τα οχήματα και μηχανήματα που έχουν ήδη εισαχθεί ή κατασκευασθεί στην

Ελλάδα και λειτουργούν κατά το χρόνο επιβολής των περιορισμών.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

και του Υπουργού Εμπορίου μπορεί να επtβάλλoνται προδιαγραφές ποιότητας για την

παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία υλικών και εξαρτημάτων που προορίζονται για την

καταπολέμηση του θορύβου ή των δονήσεων και να απαγορευθεί η κυκλοφορία τους, αν δεν

τηρούνται οι παραπάνω προδιαγραφές.



4. Έργα και δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο είναι ιδίως: βιομηχανικές και

βιοτεχνικές, λατομικές ή μεταλλευτικές δραστηριότητες, εργοτάξtα, εργαστήρια, κάθε είδους

μηχανολογικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί χώροι, κέντρα διασκέδασης, θέατρα, κινηματογράφοι

και χώροι ψυχαγωγίας. Τα υφιστάμενα ή νέα έργα και ΟΙ δραστ/ριότητες της παραγράφου

αυτής κατατάσσονται σε κατηΎορίες σύμφωνα με το άρθρο 3.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού μπορεί να επιβάλλονται περιορισμοί και μέτρα

προστασίας στα έργα και σης δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου, που

περιλαμβάνουν ιδίως: οριακή τιμή στάθμης θορύβου στο περιβάλ/ον που επηρεάζεται από τα

έργα ή στις δραστηριότητες, τρόπο μέτρησής του, τεχνικά μέτρα μείωσης ήχου και δονήσεων

μεθόδους μέτρησης της απόδοσής τους, ωράρια λειτουργίας και εγκατάστασης οργάνων

παρακολούθησης της στάθμης θορύβου και ελάχιστες αποστάσεις από κατοικίες ή χώρους

συνάθροισης κοινού.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από εισήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης

ή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

και γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να ορίζονται αντιθορυβικές ζώνες γύρω

από υφιστάμενες ή νέες περιοχές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γύρω από υφιστάμενες ή νέες

περιοχές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γύρω ή κατά μήκος χώρων όπου κινούνται μέσα

μεταφοράς ιδίως δρόμων, λιανικών, αεροδρομίων, γύρω από αρχαιολογικούς χώρους ή

ιστορικούς χώρους και τοπία ή γύρω από αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς χώρους και

τοπία ή γύρω από χώρους κατοικίας, ανάπαυσης, νοσηλείας, εκπαίδευσης και πολιτιστικών

εκδηλώσεων.

Η παραπάνω απόφαση καθορίζει επίσης τα γεωγραφικά όρια της ζώνης, τα αντιθορυβικά

μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να τηρούνται οι επιτρεπόμενοι φόρτοι θορύβου όπως

καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 1, τους υπόχρεους εφαρμογής των μέτρων,

κριτήρια χωροθέτησης νέων εγκαταστάσεων ή δραστηριοτήτων, όρους και προϋποθέσεις

περαιτέρω ανάπruξης άλ/ων δραστηριοτήτων μέσα στην αντιθορυβική ζώνη και κάθε άλ/η

λεπτομέρεια που έχει σχέση με τον προορισμό της ζώνης.

Η απόφαση αυτή βασίζεται σε εδική μελέτη, της οποίας οι προδιαγραφές καθορίζονται με

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η εκπόνηση της

μελέτης γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή άλλο

φορέα ου δημόσιου τομέα ή από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 15.

Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση

αρμόδιου υπουργού καθορίζονται οι επικίνδυνες ουσίες ή τα παρασκευάσματα καθώς και η

ελάχιστη ποσότητα ή κάθε άλλη παράμετρος που μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση του

περιβάλλοντος.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία προστασίας

του περιβάλλοντος από τη χρήση, μεταφορά, αποθήκευση, εισαγωγή, παραγωγή, συΣΙCευασία,

επισήμανση και εμπορία των επικίνδυνων ουσιών και παραΣΙCευασμάτων. Με όμοια απόφαση

μπορεί να απαγορευθεί η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορεία, διαφήμιση και χρήση επικίνδυνης

ουσίας αν από τη χρήση της διαπιστωθεί ρύπανση των φυσικών αποδεκτών.

3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονται οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες

δραστηριότητες, κατά την άσκηση των οποίων μεσολαβούν ή μπορεί να μεσολαβήσουν
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επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα, τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν αηΙχήματα

μεγάλης έκτασης. Με τις ίδιες ή όμοιες αποφάσεις καθορίζονται:

α) οι επικίνδυνες ουσίες και τα παρασκευάσματα.

β) οι επικίνδυνες διεργασίες,

γ) τα απαραίτητα στοιχεία και μελέτες, ο τρόπος υποβολής, η διαδικασία και τα όργανα

έγκρισής τους. Η υποβολή των στοιχείων και η έγκριση των μελετών αυτών αποτελούν

απαραίτητη προϋπόθεση για τ/ χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή πραγματοποίησης του έργου

ή της δραστηριότητας.

δ) το περιεχόμενο των σχεδίων για την αντιμετώπιση αruχημάτων μεγάλης έκτασης, η

διαδικασία συσχετισμού τους με ανάλογα σχέδια έκτακτης ανάγκης κρατικών φορέων,

συμπερtλαμβανoμένης και της κατάλληλης πληροφόρησης των ενδιαφερομένων, καθώς και οι

υπόχρεοι γι τη σύνταξη, το συσχετισμό και την εφαρμογή τους. Τα σχέδια αυτά αποτελούν

επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήΥηση άδειας εγκατάστασης ή πραγματοποίησης του

έργου ή της δραστηριότητας.

ε) ο αναγκαίος χρόνος προσαρμογής των υφισταμένων ή ευρισκόμενων στο στάδιο

κατασκευής βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή άλλων δραστηριοτήτων σης δtατάξεις του παρόντος

άρθρου

στ) η πραγματοποίηση ε'λi::yχων yta την τήρηση των όρων αυτών σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας κα, Κοtνωνικών Ασφαλίσεων,

Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και

Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρμόδtου υπουργού μπορεί να καθορίζοντα, εtδικά

προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος από τις

δραστηριότητεςτης παραγράφου 3.

Άρθρο 16.

Παρακολούθηση των φυσtKών αποδεκτών

Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων.

Ι. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσtων Έργων συντονίζει τη

λεtτOυργία δικτύου εργαστηρίων που αναλύουν δείγματα των φυσικών αποδεκτών και των

αποβλήτων. Στο δίκτυο των εργαστηρίων αυτών περιλαμβάνονται το Γενικό Χημείο του

Κράτους και τα σχετικά εργαστήρια του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, της Υγειονομικής Σχολής, των λοιπών υπουργείων κα, των δημόσιων φορέων.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και

του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ορίζονται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

εναρμόνισης των χρησιμοποιούμενων εργαστηριακών μεθόδων, ώστε να εξασφαλίζεται η

αποτελεσμαηκή λεtτOυργία των εργαστηρίων στον τομέα των περιβαλλοντικών αναλύσεων και

η δυνατότητα σύγκρισης των αναλύσεων και ρυθμίζεται κάθε σχεηκή λεπτομέρεια.

ΤΟ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσtων Έργων μεριμνά Ύ\α τη

δημοσίευση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των φυσικών αποδεκτών.

2. Έργα και δραστηριότητες που εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία του άρθρου κα,

διαθέτουν κάθε είδους απόβλητα ύστερα από επεξεργασία υποχρεούνται να απασχολούν

κατάλληλο και επαρκές τεχνικό προσωπικό yta τη λειτουργία κα, συντήρηση των

εγκαταστάσεων.

Έργα και δραστηρtότητες που εντάσσοντα, στη δεύτερη κατηγορία του άρθρου 3 και

διαθέτουν κάθε είδους απόβλητο ύστερα από επεξεργασία, μπορούν, κατά την κρίση της

αρμόδιας yta την έΎκριση των περιβαλλοντικών όρων αρχής, υποχρεώνονται να απασχολούν

κατάλληλο και επαρκές τεχνικό προσωπικό yta τη λειτουργία κα, συντήρηση των

εγκαταστάσεων.



Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την πρώτη και δεύτερη κατηγορία έργων και

δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4, περιλαμβάνει τον καθορισμό του

κατάλληλου και επαρκούς, κατά περίπτωση, τεχνικού προσωπικού για τη λειτουργία και

συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων και

του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζονταν τα απαιτούμενα ουσιαστικά και τυπικά

προσόντα του προσωπικού αυτού, ανάλογα με τις κατηγορίες εγκαταστάσεων.

Άρθρο 17.

Μέτρα προστασίας από τη ραδιενέργεια

Ι. Ραδιενεργές ουσίες ή απορρίμματα και συσκευές που εκπέμπουν ραδιενεργό

ακτινοβολία μπορούν να χρησιμοποιούνται, εφόσον τηρούνται ειδικοί όροι και μέτρα που

καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση

αρμόδιου υφυπουργού, ύστερα από γνώμη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών

"Δημόκριτος".

2. Κτίρια ή τμήματά τους, στα οποία εκτελείται δραστηριότητα η οποία συνδέεται με τη

χρήση ραδιενεργών ουσιών ή συσκευών που εκπέμπουν ραδιενεργό ακτινοβολία, σχεδιάζονται,

χτίζονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με ειδικές προδιαγραφές που καθορίζονται με κοινή

απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας

Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος".

Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η λειτουργία των παραπάνω δραστηριοτήτων,

αν το κτίριο δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές αυτές.

3. Στα κτίρια ή τις εγκαταστάσεις από τις οποίες είναι δυνατή η εκπομπή ραδιενεργού

ακτινοβολίας στο περιβάλλον, επιβάλλεται συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση της

ακnνoβoλίας που εκπέμπεται απ' αυτές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με

κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου

Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος".

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Δ'.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

Άρθρο 18.

ΑVΠKείμενα προστασίας και διατήρησης

Ι. Η φύση και το τοπίο προστατεύονται και διατηρούνται, ώστε να διασφαλίζονται οι

φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η εξέλιξη των

οικοσυστημάτων καθώς και η ποικιλομορφία, η ιδιαιτερότητα ή η μοναδικότητά τους.

2. Χερσαίες, υδάτινες ή μικτού χαρακτήρα περιοχές, μεμονωμένα στοιχεία ή σύνολα της

φύσης και του τοπίου, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα προστασίας και διατήρησης λόγω

της οικολογικής γεωμορφολογικής, βιολογικής επιστημονικής ή αισθητικής σημασίας τους.

3. ΟΙ περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να

χαρακτηριζόταν, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19, ως:
Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης

Περιοχές προστασίας της φύσης
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Προστατευμένοι φυσικοί σχηματισμοί, προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του τοπίου

Περιοχές οικοανάπτυξης

4. Άν, για την προστασία και διατήρηση των περιοχών, των στοιχείων ή των συνόλων της

προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται παράλληλα η εφαρμογή ορισμένων μέτρων σε

γειτονικές εκτάσεις, οι παραπάνω περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα αποτελούν κεντρικό τμήμα

μιας εuρύτερης περιοχής στην οποία τα αναγκαία μέτρα προστασίας κλιμακώνονται κατά

ζώνες.

5. Τα αντικείμενα προστασίας και διατήρησης της παραγράφου 3, με τις τυχόν ζώνες τους

διέπονται από εκδιδόμενους κατά το άρθρο 21 παρ. 2 κανονισμούς λειτουργίας ή κανονισμούς

λειτουργίας και διαχείρισης ή ειδικά σχέδια ανάπτυξης και διαχείρισης, όπου εξειδικεύονται τα

αναγκαία μέτρα προστασίας, οργάνωσης και λειτουργίας και οι όροι και οι περιορισμοί

άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων.

6. Αντικείμενα προστασίας και διατήρησης, κατά την έννοια της παραγρ. Ι αποτελούν

επίσης τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.

Άρθρο 19.

Κριτήρια χαρακτηρισμού και αρχές προστασίας.

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:

1. Ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις με εξαιρετικά

ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή οικότοποι σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών

της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στην

κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας. Στις περιοχές

απόλυτης προστασίας της φύσης απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να

επιτρέπονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του οικείου κανονισμού, η διεξαγωγή

επιστημονικών ερευνών και η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των

χαρακτηρισnKών τους, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας.

2. Ως περιοχές προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις μεγάλης οικολογικής ή

βιολογικής αξίας. Στις περtοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε

δραστηριότητα ή επέμβαση που είναι δυνατό να μεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική

κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να επιτρέπονται, σύμφωνα με τις

ειδικότερες ρυθμίσεις του οικείου κανονισμού, η εκτέλεση εργασιών, ερευνών και η άσκηση

ασχολιών και δραστηριοτήτων, κυρίως παραδοσtακών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με

τους σκοπούς προστασίας. Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής μπορεί να δίνονται ειδικότερες

ονομασίες ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο και το σκοπό προστασίας.

3. Ως εΟνικά πάρκα χαρακτηρίζονται εκτεταμένες χερσαίες, υδάτινες ή μικτού χαρακτήρα

περιοχές, οι οποίες παραμένουν ανεπηρέαστες ή έχουν ελάχιστα επηρεαστεί από τις ανθρώπινες

δραστηριότητες και στις οποίες διατηρείται μεγάλος αριθμός και ποικιλία αξιόλογων

βιολογικών, οικολογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών στοιχείων.

Όταν το εθνικό πάρκο ή μεγάλο τμήμα του καταλαμβάνει θαλάσσια περιοχή ή εκτάσεις

δασικού χαρακτήρα, μπορεί να χαρακτηρίζεται ειδικότερα ως θαλάσσιο πάρκο ή εθνικός

δρυμός, αντίστοιχα. Ο χαρακτηρισμός περιοχών ως εθνικών πάρκων αποσκοπεί στη διαφύλαξη

της φυσικής κληρονομιάς και στη διατήρηση της οικολογtκής ισορροπίας ευρύτερων περιοχών

της χώρας με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και

φυσιολατρικών δραστηριοτήτων. Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών λαμβάνοντα. τα

κατάλληλα μέτρα, ώστε οι περιοχές αυτές να προστατεύοντα. επαρκώς τόσο από φυσικές αιτίες

υποβάθμισης όσο και από ανθρώπινες ενέργειες, επεμβάσεις και δραστηριότητες.

Στα εθνικά πάρκα επιτρέπεται να εκτελούνται έργα, να γίνονται έρευνες και να ασκούνται

δραστηριότητες, κυρίως παραδοσιακού χαρακτήρα, με τους όρους και περιορισμούς που

καθορίζονται εtδικότερα από τον οικείο κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης.

Τα εθνικά πάρκα είναι δυνατό να περιλαμβάνουν περιοχές των παρ. 1 και 2.



4. Ως προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί χαρακτηρίζονται λειτουργικά τμήματα της

φύσης ή μεμονωμένα δημιουργήματά της, που έχουν ιδιαίτερη επιστημονική, οικολογική ή

αισθητική αξία ή συμβάλλουν στην διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία

φυσικών πόρων, όπως δέντρα, συστάδες δέντρων Kαt θάμνων, προστατευτική βλάστηση,

παρόχθια και παράκτια βλάστηση, φυσικοί φράχτες, καταρράχτες, πηγές, φαράΥΥια, θίνες,

ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωμένα δάση, δέντρα ή τμήματά τους, παλαιοντολογικά

ευρήματα, κοραλλιογενείς και γεωμορφολογικοί σχηματtσμOί. Προστατευόμενοι φυσικοί

σχηματισμοί που έχουν μνημειακό χαρακτήρα χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα

μνημεία της φύσης. Ως προστατευόμενα τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές μεγάλης αισθητtKής ή

πολιτιστικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή

συμβάλλουν στην πρoστασiα ή αποδοτικότητα φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή

ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. Στα προστατευόμενα τοπία μπορεί να δίνονται με βάση

τα κύρια χαρακτηριστικά τους, ειδικότερες ονομασίες, όπως αισθητικό δάσος, τοπίο άγριας

φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό ή βιομηχανικό. Ως προστατευόμενα στοιχεία του τοπίου

χαρακτηρίζονται τμήματα ή συσταπκά στοιχεία του τοπίου που έχουν ιδιαίτερη αισθητική ή

πολιπστική αξία ή συμβάλλουν στην προστασία ή αποδοτικότητα φυσικών πόρων λόγω των

ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους, όπως αλσύλια, παραδοσιακές

καλλιέργειες, αγροικίες, μονοπάτια, πέτρινοι φράχτες και αναβαθμίδες, προστατευτικές φυτείες,

κρήνες. Ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή

αλλοίωση των προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, των προστατευόμενων τοπίων ή

στοιχείων του τοπίου απαγορεύονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των οικείων

κανονισμών.

5. Ως περιοχές οικοανάπτυξης χαρακτηρίζονται εκτεταμένες περιοχές που μπορούν να

περιλαμβάνουν χωριά ή οικισμούς, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω

της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και παράλληλα

προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την

προστασία της φύσης και του τοπίου. Στις περιοχές αυτές επιδιώκεται:

α) Η προστασία και η βελτίωση των ιδιαίτερων φυσικών και ΠOλιτιστtKών

χαρακτηριστικών τους.

β) Η ενίσχυση των παραδοσιακών ασχολιών και δραστηριοτήτων που μπορεί να επιτευχθεί

και με την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και των συνθηκών της τοπικής

οικονομίας. Στις περιοχές οικοανάπτυξης μπορούν να ασκούνται μικρής κλίμακας παραγωγικές

δραστηριότητες, οι οποίες προσαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον και την τοmκή

αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερα ενθαρρύνονται η ανάπτυξη του αγροτουρισμού με χρησιμοποίηση

αγροτικών κατοικιών, ξενώνων, κάμπινγκ και άλλων κατασιο::ευών. Βιομηχανικές

δραστηριότητες είναι δυνατό να επιτρέπονται, εφ' όσον ευνοούν την οικονομική

αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών και δεν προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος

ασυμβίβαστη με το χαρακτήρα των περιοχών αυτών.

γ) Η εκπαίδευση και η μύηση του κοινού στους τρόπους και στις μεθόδους αρμονικής

συνύπαρξης ανθρώπινων δραστηριοτήτων και φυσικών διεργασιών.

δ) Η ανάπαυση και η αναψυχή του κοινού.

Οι παραπάνω οικοανάπτυξης είναι δυνατό να περιλαμβάνουν περιοχές των παραγράφων 1
και 2.

Άρθρο 20.

Προστασία και διατήρηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας

1. Τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας προστατεύονται και

διατηρούνται μαζί με τη βιοκοινότητα και το βιότοπο ή οικότοπό τους, ως βιογενετικά

αποθέματα και ως συστατικά στοιχεία των οικοσυστημάτων. Ιδιαίτερα προστατεύονται και

διατηρούνται είδη που είναι σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση. είδη των οποίων ο πληθυσμός.
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χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο εξαφάvtσης, εμφανίζει τάση μείωσης λόγω υποβάθμισης των

βιοτόπων του είδους ή υπερειcμετάλλευσης τους, καθώς και είδη που έχουν ιδιαίτερη

οικολογική, επιστημονική, γενετική, παραδοσιακή οικονομική αξία.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργών ΓεωρΥίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, η οποία εκδίδεται μέσα σε δυο

χρόνια από την έναρξη ισχόος του παρόντος νόμου, Kαταρτiζoνται κατάλογοι των ιδιαίτερα

προστατευόμενων ειδών κατηγορία προστασίας και καθορίζονται περιοριομοΙ απαγορεύσεις,

όροι και μέτρα για την προστασία τους καθώς και οι όροι διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών

πάνω στα είδη αυτά και ρυθμίζονται τα σχετικά με τη συνεργασία των συναρμόδιων υπηρεσιών

και των ενδιαφερόμενων φορών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοtα απόφαση

μπορούν να τροποποιούνται ή να συμπληρώνοντα, Ot παραπάνω κατάλογοι, περιoρισμo~

απαγορεύσεις και όροι.

3. Η άσκηση της γεωργίας, της δασοπονίας, της θήρας, της αλιείας καθώς επίσης η

φυτοπροστασία κα, η υγειονομική προστασία των ζώων εναρμονίζονται με τις ανάγκες

προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κα, Δημόσιων

·Εργων κα, του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζοντα, οι αναγκαίοι προς τούτο όροι

και προϋποθέσεις και κάθε άλλη συναφής με τα θέματα αυτά λεπτομέρεια.

Άρθρο21.

Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου

Ι. Ο χαρακτηρtσμός περtοχών, σTOtxciwv ή συνόλων της φύσης κα, του τοπίου, σύμφωνα

με τα άρθρα 18 και 19 και ο καθορισμός των ορίων κα, των τυχόν ζωνών προστασίας τους

γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδετα, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κα, Δημόσtων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας κα, Τεχνολογίας

και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ύστερα από γνώμη του νομαρχtακού συμβουλίου,

σε εφαρμογή περιφερειακού ή νομαρχιακού ή εtδικού χωροταξικού σχεδίου ή γεvtκού

πολεοδομtκού σχεδίου ή ειδtJ(ής περιβαλλοντικής μελέτης. Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη

ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης είναι απαραίτητη yta την τεκμηρίωση της σημασίας του

προστατευτέου αντικειμένου και τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων μέτρων προστασίας. Με

απόφαση του Υπουργού Περtβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κα, του κατά

περίπτωση αρμόδtου υπουργού καθορίζετα, η δtαδtκασία κατάρτισης κα, έγκρισης των ειδικών

αυτών περιβαλλοντικώνμελετών και το περιεχόμενότους.

Ειδικά ο χαρακτηρισμός και ο καθαρισμός των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας,

περιοχών, στοtχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, που περιλαμβάνονται σε Ζώνη

OικtσΤΙKOύ Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), γίνεταt με την πράξη καθορισμού της Ζ.ο.Ε., κα, με τη

διαδικασίατου άρθρου 29 του ν. 1337/1983, όπως ισχύεt.

2. Με το παραπάνω προεδρtκό δtάταγμα καθορίζοντα, ot αναγκαίοι yta την προστασία του

συγκεκριμένου αντικειμένου γενικοί όροΙ, απαγoρεύσεtς κα, περιορισμοί, ρυθμίζονται τα

σχεηκά με την αρμοδtότητακαι τη δtαδtκασία έκδοσης και το περιεχόμενο των κατά το άρθρο

18 παράγρ. 5 κανονισμών ή ειδιιcών σχεδίων ανάπτυξης κα, δtαχείρισης και καθορίζοντα, ot
κατά περίπτωση αρμόδιες Ύ\α την εφαρμογή τους υπηρεσίες. Με το ίδιο ή όμοιο προεδρικό

διάταγμα μπορούν να συνιστώνταt ειδικές υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους κοντά στα

προστατευόμενα αντικείμενα με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία Kαt διατήρησή

τους κα, να προβλέπετα, η υποχρέωση σύνταξης μελέτης περιβαλλοντtκών επιπτώσεων και για

έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνοντα, στην πρώτη κατηγορία έργων κα,

δραστηριοτήτων του άρθρου 3.
3. Τα σχέδια των προεδρικών δtαταγμάτων που προβλέπονται σης παραγρ. Ι κα, 2

ανακοινώνονται πριν από την οριστική διατύπωσή τους στους ενδtαφερομένους. Με απόφαση

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζοντα, οι όροι και η



διαδικασία της ανακοίνωσης των σχεδίων και της υποβολής των προτάσεων ή αντιρρήσεων των

ενδιαφερομένων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταρτίζουν κάθε πενταετία μελtτη αξιολό'Υησης του

ανnκειμένου που χαρακτηρίστηκε κατά την παραγ. Ι σε συνδυασμό με τα μέτρα προστασίας

που εφαρμόστηκαν. Με βάση την αξιολόγηση αυτή και εφ' όσον υπάρχει επαρκής

αιτιολόγηση, ο χαρακτηρισμός ή τα όρια του συγκεκριμένου αντικειμένου προστασίας οι

αναγκαίοι για την προστασία του γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί και οι διατάξεις

του οικείου κανονισμού είναι δυνατό να μεταβάλ/ονται.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών

Εσωτερικών, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά

περίπrωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να μεταβιβάζεται στον οικείο νομάρχη η αρμοδtότητα

Xαραιcτηρισμoύ, σύμφωνα με την παράγρ. Ι, συγκεκριμένου αντικειμένου και καθορtσμού των

ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας του, καθώς και η αρμοδtότητα καθορtσμού, γtα το

αντικείμενο, αυτό, των θεμάτων που αναφέρονται στη παράγρ. 2.
6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία έχε, αρχίσει η

δtαδtκασία χαρακτηρtσμού τους και εωσότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, που προβλέπεται

στην παράγ.l, μπορεί να καθορίζονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας,

Περtβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κα, του κατά περίπτωση αρμόδιου

υπουργού, απαγορεύσεις, όροι και περιορισμοί για επεμβάσεις και δραστηριότητες που είναι

δυνατό να έχουν βλαπηκά απoτελtσματα για ης παραπάνω περιοχές στοιχεία ή σύνολα. Η

{σχύς της υπουργtκής αυτής απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Αν συντρέχουν

εξαιρετικοί λόγοι η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, με όμοια υπουργική απόφαση, για

ΙΎα ακόμη έτος.

Άρθρο 22.

Οικονομtκές ρυθμίσεις.

Ι. Αν οι επιβαλλόμενοι κατά το προηγούμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου όροt,

περιορισμοί κα, απαγορεύσεις είνα, εξαιρεηκά επαχθείς, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται

υπέρμετρα η άσκηση των εξουσιών που απορρέουν από την κυρtότητα, ενόψει του χαραιcτήρα

και του περιορισμού της {διοκτησίας, το Δημόσιο, ύστερα από αίτηση των θιγομΙΎων, μπορεί,

κατά το μέτρο του δυνατού, να αποδεχθεί είτε την ανταλλαγή των ιδιωηκών εκτάσεων με

εκτάσεις του Δημοσίου είτε την παραχώρηση κατά την χρήση στους θιγόμενους δημόσιων

εκτάσεων σε παραπλήσιες περιοχές για ανάλογη χρήση ή εκμετάλλευση είτε την καταβολή

εφάπαξ ή περιοδικής αποζημίωσης, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνετα, υπόψη η

υφιστάμενη χρήση της ιδtωτικής έκτασης, είτε τη μεταφορά συντελεστή δόμησης σε άλλη

ιδιοκτησία, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58).
2. Εmτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων υπέρ του Δημοσίου, εφ'

όσον είναι απολύτως αναγκαία yta την επίτευξη του σκοπού των άρθρων 18, 19 και 20 ο οποίος

αναγνωρίζετα, ως σκοπός δημόσιας ωφέλειας. Η απαλλοτρίωση κηρύσσετα, με κοινή απόφαση

των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κα, ΔημοοtωνΈργων,

η οποία συνοδεύεται από μελέτη αναγκαtότητας της απαλλοτρίωσης. Η απαλλοτρίωση

συντελείται με την επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία

βαρύνεται με την καταβολή της αποζημίωσης και των άλλων δαπανών.

3. Γtα υλικές ζημιές που προκαλούντα, σε γεωργtκές, κτηνοτροφtκές ή άλλες αγροτικές

εκμεταλλεύσεις ή εγκαταστάσεις ή σε αλιευηκά εργαλεία από είδη της άγριας πανίδας που

έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, ως σπάνια ή απειλούμενα με

εξαφάvtση, μπορούν να χορηγούνται, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, αποζημιώσεις,

εmδoτήσεις ή άλλες κατά περίπτωση παροχές. Η εκτίμηση των ζημιών γίνεται από την αρμόδtα

υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Κτηνοτροφίας και Δασών του ίδιου υπουργείου ή από

άλλες πηγές χρηματοδότησης.
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4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών,

Γεωργίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά. η διαδικασία και οι λοιποί όροι για τη χορήγηση των οικονομικών

αντισταθμισμάτων, των αποζημιώσεων ή επιδοτήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους Ι

και 3.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που

εκδίδεται ύστερα από αΙΊ1.0λοΥημένη έκθεση της αρμόδιας κεντρικής vπηρεσίας του

Υπουργείου, μπορεί να ορίζονται, 'λόγω του ιδιαίτερου χαpαlC'rήρα τους, περιοχές της Χώρας,

οικισμοί ή τμήματα οικισμών στα οποία, σε περίπτωση χρήσεων των ακινήτων διαφορετικών

από εκείνες που προβλέπονται από τις ισχύουσες στην περιοχή πολεοδομικές διατάξεις,

επιβάλλεται η σφράγισή τους μέχρι ένα χρόνο και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά πέραν από

την επιβολή άJ.J..ιfJν κυρώσεων που προβλέπονται οι εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές

διατάξεις. Στις πιο πάνω περιοχές για κάθε χρήση ή αλλα-γή χρήσεως ακινήτου απαιτείται η

βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι η συγκεκριμένη χρήση είναι σύμφωνη με τις

προβλεπόμενες από τις ισχύουσες για την περιοχή χρήσεις. Η βεβαίωση αυτή είναι πέραν από

τα τυχόν απαιτούμενα από άλλες διατάξεις σχετικά δικαιολογητικά.

6. Η σφράγιση επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και

εκτελείται με μέριμνα της οικείας αστυνομικής αρχής.

7. Αυτοί που από πρόθεση ή αυτογνωμόνως καταστρέφουν ή βλάπτουν σφραγίδα που

τοποθετείται από την αστυνομική αρχή σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. με σκοπό τη

συνέχιση της λειτουργίας του ακινήτου ή όσοι με οποιοδήποτε τρόπο ματαιώνουν τη σφράγιση

ή θέτουν σε λειτουργία το ακίνητο μετά τη σφράγιση τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 178
του ποινικού κώδικα.

8. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων, καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία σφράγισης του κτίσματος, η τυχόν

υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης σφράγισης, η εκδίκασή τους, τα όργανα κρίσεως και

κάθε σχετική λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε"

ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝTlΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠAPAΓΩΓlΚΩN ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

Άρθρο 23.

Ζώνες ειδικών περιβαλλoντtKών ενισχύσεων.

Ι. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής

Οικονομίας. Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων, είναι δυνατό

να χαρακτηρίζονται ως ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων περιοχές με φυσικούς

αποδέκτες που παρουσιάζουν κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα και δεν πληρούν τις

κατευθυντήριες ή και οριακές ημές των παραμέτρων ποιότητας των άρθρων 7 παράγρ. Ι και 9
παράγρ. Ι. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα γίνεται η οριοθέτηση των περιοχών αυτών και

καθορίζονται ειδικό περιορισμό χρήσεων γης και συντονισμένο πρόγραμμα μέτρων για την

προστασία του περιβάλλοντος και πέρα από τις ισχύοντες γενικούς περιορισμούς. Ο

χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως ζώνης ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων γίνεται με βάση

ειδική μελέτη που εκπονείται είτε από τη νομαρχία είτε από τους οικείους οργανισμούς τοπικής

αυτοδιοίκησης, είτε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων είτε. τέλος, προκειμένου για την περιοχή των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας

και Θεσσαλονίκης, από τον Οργανισμό Αθήνας και τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Η μελέτη αυτή τεκμηριώνει την κρισιμότητα του προβλήματος με μετρήσεις και στοιχεία

συγκρίσιμα με εκείνα του εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας ή



των νερών ιcαι προτείνει τους ενδεΙΚWόμενOυς ειδικούς περιορισμούς και μέτρα για την

αναβάθμιση του περιβάλλοντος της crυyKεKριμένης περιοχής.

2. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατό να προβλέπεται

η παροχή οικονομικών κινήτρων ή επιβολή ανταποδοτικών τελών στα νομικά ή φυσικά

πρόσωπα που υπόκεινται στους παραπάνω ειδικούς περιορισμούς και μέτρα, να καθορίζονται οι

σχετικές προσποθέσεις και διαδικασία, καθώς και ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης των τελών

και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των ειδικών περιορισμών και μέτρων που

επιβάλλονται κατά την παρ. Ι ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες του γπουΡΥείου Περtβάλλoντoς,

Χωροταξίας και Δημόσtων Έργων. Προκειμένου για την περιοχή των ρυθμιστικών σχεδίων

Αθήνας και Θεσσαλονίκης η παρακολούθηση αυτή ανήκει ειδικότερα στον Οργανισμό Αθήνας

και τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 24

Ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Ι. Ως ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων χαρακτηρίζονται περιοχές ή

εκτάσεις πρόσφορες για την ανάπτυξη βιομηχανικών, μεταλλευτικών, λατομικών ή

τουριστικών δραστηριοτήτων ή για αγροτική εκμετάλλευση. Οι ζώνες αυτές είναι δυνατό να

εξειδικεύονται κατά κλάδο βιομηχανικής ή μεταλλευτικής ή λατομικής ή τoυρισnκής

δραστηριότητας και γεωργικής εκμετάλλευσης και να διακρίνονται σε ζώνες αποκλειστικής

χρήσης στις οποίες απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότητα, εκτός από εκείνη στην οποία ο

χαρακτηρισμός τους και σε ζώνες κύριας χρήσης, όπου εmτρέπονται και άλλες δραστηριότητες

υπό όρους.

2. Οι ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων προορίζονται για τουριστικές ή

βιομηχανικές δραστηριότητες και βρίσκονται εκτός των ορίων γενικού πολεοδομικού σχεδίου,

δύνανται να πολεοδομούνται. Ο συντελεστής δόμησης για τις βιομηχανικές δραστηριότητες δεν

μπορεί να υπερβαίνει το 1,2 για τις τουριστικές δραστηριότητές το 0,6.
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων, καθορίζονται οι εισφορές σε γη και σε χρήμα που μπορεί να

είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 8 και 9 του ν. 1337/1983, οι λοιπές

σχετικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία

πολεοδόμησης των ζωνών αυτών και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την

εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

3. Στις ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων μπορούν να καθορίζονται ειδικοί

όροι και περιορισμοί για την εΥκατάσταση και την άσκηση δραστηριοτήτων και να θεσπίζονται

ειδικοί κανονισμοί διαχείρισης και λειτουργίας.

4. Ο χαρακτηρισμός περιοχών ή εκτάσεων ως ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών

δραστηριοτήτων και η οριοθέτησή τους γίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με

πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά

περίπτωση, αρμόδιου υπουργού, σε εφαρμογή περιφερειακού ή νομαρχιακού χωροταξικού

σχεδιασμού ή τομεακής χωροταξικής και αναπτυξιακής μελέτης, μετά από γνώμη του οικείου

νομαρχιακού συμβουλίου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα θεσπίζονται οι παραπάνω ειδικοί

όροι και περιορισμοί, καθορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία έκδοσης του ειδικού

κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας και η αρμόδια για την εφαρμογή του υπηρεσία και

ρυθμίζεται κάθε λειτουργία.

Για τις περιοχές που περιλαμβάνονται σε Ζώνη Οικιστικού Eλtyχoυ (Ζ.Ο.Ε.) ο

χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων γίνεται με

την πράξη καθορισμού της Ζ.ο.Ε. και με τη διαδικασία του άρθρου 20 του ν. 1337/1983, όπως
ισχύει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΣΓ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 25.

Ενιαίος Φορέας Περιβάλλοντος.

Ι. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της

Κυβέρνησης, Οικονομικών κα, ΠεριβάλλoVΤOς, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ιδρύεται

νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με την επωνυμία ((Ενιαίος Φορέας ΠεριβάλλoντOςi)

(Ε.ΦΟ.Π.).

2. Ο Ε.ΦΌ.Π. εδρεύει στην Αθήνα, έχει πλήρη διοικητική κα, οικονομική αυτοτέλεια κα,

εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κα, ΔημόσtωνΈργων.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της

Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων, μπορούν να συνιστώνται περιφερειακά παραρτήματα του Ε.ΦΟ.Π., διανομαρχιακού ή

νομαρχιακού επιπέδου. Με περιφερειακό παράρτημα τα θέματα που αναφέρονται στην

παράγραφο J5.
4. Σκοποί του Ε.ΦΟ.Π. είναι ιδίως:

α) Ο καθορισμός, σε εθνικό επίπεδο, οριακών ημών παραμέτρων ποιότητας

περιβάλλοντος, ορtακών τιμών αποβλήτων, προτύπων για παριryωγΙKές δtαδικασίες και

κανονισμών,καθώς κα, η παρακολούθησητης εφαρμογήςτους.

β) Η εγκατάσταση εθνικών δικτύων μέτρησης κα, ανάλυσης των περιβαλλοντικών

παραμέτρων.

γ) Ο συντονισμός,η συλλογή και η διανομή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πληροφορtών,

σχετtKώνμε το περιβάλλον.

δ) Η προώθηση της έρευναςγια το περιβάλλον.

Εtδικότεραο Ε.ΦΟ.Π.:

α) Εtσηγείται στο Υπουργείου Περtβάλλoντoς, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων την

έκδοση και το περιεχόμενο νομοθετημάτωνκαι κανοvtσnκών πράξεων γενικού περιεχομένου

που αφορούν θέματα προστασίας του περtβάλλοντος και γνωμοδοτεί γtα το περtεχόμενο

νομοθετημάτων και κανοvtσnκών πράξεων ειδικού περιεχομένου, για την πρόταση ή την

έκδοση των οποίων είνα, αρμόδιοςή συναρμόδιοςο ΥπουργόςΠεριβάλλοντος,Χωροταξίαςκαι

ΔημόσιωνΈργων.

β) Εκπονεί μελέτες, oχwta και προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντοςσε εθvtκό,

περιφερειακόκαι νομαρχιακόεπίπεδο, ετήmας ή πενταετούςισχύος, καθώς και μελέτες, σχέδια

κα, προγράμματαγια την αντιμετώmσηέκτακτωναναγκών.

γ) Συντονίζε, την δραστηρtότητατων άλλων αρμόδιωνφορέων στον τομέα της εφαρμογής

σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας περtβάλλοντος κα, παρέχει τη συνδρομή του, όταν

απαιτείταt.

δ) Ιδρύει, οργανώνε, κα, εξοπλίζε, εθνικά δίκτυα παρακολούθησης της ποιότητας του

περιβάλλοντοςκαι μεριμνά για τη λειτουργίατους.

ε) Εισηγείτα, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

προγράμματα επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να γίνει η

σχεηκή χρηματοδότησηαπό το Δημόσιοή διεθνείς οργανισμούς.

στ) Συντάσσει ετήσtα έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος της Χώρας, τους

στόχους, ης κατευθύνσειςκαι τα μέτρα της περtβαλλοντtκήςπολtτικής.

ζ) Υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ετήσια

έκθεση πεπραγμένωνκαι αξιολόγησηςτης ΠOλtτικής προστασίαςτου περιβάλλοντοςσε εθνικό,

περιφερεtακόή νομαρχιακόεπίπεδο.



η) Οργανώνει μηχανισμό ελέγχου τήρησης των όρων και προϋποθέσεων άσκησης των

δραστηριοτήτων, οι οποίοι προβλέπονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

θ) Γνωμοδοτεί σχετικά με την έγκριση από τον γπουΡΥό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων γενικών προγραμμάτων, σχεδίων και μέτρων που προτείνονται από άλλους

φορείς για την προστασία του περιβάλλοντος.

ι) Γνωμοδοτεί σχετικά με την έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων ή το νομάρχη κατά περίπtωση, περιβαλλοντικών όρων για την άσκηση

δραστηριοτήτων με σημαντtKές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή για οποιαδήποτε άλλο θέμα

προστασίας του περιβάλλοντος, που παραπέμπεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή το νομάρχη.

ια) Συνεργάζεται με ξένες χώρες και διεθνείς οργανισμούς για την εφαρμογή κοινών

προγραμμάτων πρoστασiας του περιβάλλοντος.

ιβ) Μεριμνά για την έκδοση προδιαγραφών και πρακτικών οδηγιών σχετικά με την

έγκριση περιβαλλοντικών όρων και γενικά για τη διάδοση των ειδικών τεχνικών γνώσεων και

της τεχνολογίας στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και παρέχει τεχνικές υποδείξεις

στις δημόσιες υπηρεσίες και στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

ιγ) Μεριμνά, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, για την

εκπαίδευση στελεχών της διοίκησης σε τομείς σχετΙKOUς με την προστασία του περιβάλλοντος.

ιδ) Μεριμνά για την εκπόνηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής ενημέρωσης των πολιτών

και ιδιαίτερα των μαθητών και σπουδαστών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

ιε) Χρηματοδοτεί εφαρμοσμένες έρευνες και μελέτες που εξυπηρετούν τους σκοπούς του,

καθώς και έργα και προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας.

ιστ) Εισηγείται τις σχετικές με την περιβαλλοντική προστασία προδιαγραφές χωροταξικών

και ρυθμιστικών σχεδίων και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών πόρων.

5. Τα περιφερειακά παραρτήματα του Ε.φο.π. ασκούν το έρΥΟ της παρ. 4, κατά τα

οριζόμενα σύμφωνα με την παρ. 15, με την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων ·Εργων ή του οικείου νομάρχη, όταν πρόκειται για παράρτημα

νομαρχιακού εmπέδου

6. Εωσότου ιδρυθεί ο Ε.ΦΟ.Π. οι αρμοδιότητες της παρ. 4 ασκούνται από τον ΟρΥανισμό

Αθήνας για την περιοχή Αττικής, από τον Οργανισμό Θεσσαλoνtκης για την περιοχή

Θεσσαλονίκης και από τις κεντρικές, περιφερειακές ή νομαρχιακές υπηρεσίες του ΥπουρΥείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για την υπόλοιπη Ελλάδα.

7. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. Ι καθορίζονται τα κενφικά και περιφερειακά

όρΥανα διοίκησης του Ε.ΦΟ.Π. στα οποία εκπροσωπούνται κρατικοί και μη κρατικοί φορείς,

καθώς και οι οργανισμοί τοmκής αυτοδιοίκησης. Στα όρΥανα αυτά ανατίθεται αφ' ενός η

ευθύνη εισήγησης της περιβαλλοντικής πολιτικής στον ΥπουρΥό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημόσιων ΈρΥων και αφ' ετέρου η ευθύνη για την εφαρμογή των στόχων του Ε.ΦΟ.Π. Με

το ίδιο ή όμοιο π. δ/γμα καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ΟρΥάνων διοίκησης του Ε.Φο.π., ο

αριθμός και οι ιδιότητες, οι γνώσεις και η εμπειρία των μελών των οργάνων αυτών, η διάρκεια

της θητείας τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι αποζημιώσεις των μελών των ΟρΥάνων διοίκησης του

Ε.Φο.π. σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194).
9. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημόσιων ·Εργων ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση και λειτουργία

των οργάνων διοίκησης του Ε.ΦΟ.Π. και ιδίως τα σχετικά με την απαρτία, την απαιτούμενη

πλειοψηφία για την λήψη των αποφάσεων. τον τρόπο πρόσκλησης και την αναπλήρωση των

μελών, τον τρόπο τήρησης των πρακτικών, την ημερήσια διάταξη, τη γραμματειακή

εξυπηρέτηση και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορούν να μεταφέρονται στον Ε.Φο.π.

αρμοδιότητες που ασκούνται από τις υπηρεσiες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημόσιων·Εργων.
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11. Πόροι του Ε.Φο.π. είναι:

α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση που εγγράφεται στον προυπολογισμό του

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και αποδίδεται στο φορέα με

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως ειδικότερα

ορίζεται σε αυτή.

β) Έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προυπολογισμό δημόσιων επενδύσεων.

γ) Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, από επιχορηγήσεις

ελληνικών και ξένων οργανισμών και από δωρεές ή κληρονομιές.

δ) Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών

Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.)

ε) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.

J2. Οι πόροι του φορέα διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη μερική ή

ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων δημόσιων ή

ιδιωτικών φορέων, ή των οργανισμών τοmκής αυτοδιοίκησης με αποκλειστικό σκοπό την

προστασία του περιβάλλοντος.

13. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.ΦΟ.Π. πραγματοποιούνται σύμφωνα

με τον οικονομικό κανονισμό του, ο οποίος καταρτίζεται από τον Ε.Φο.π. και εγκρίνεται με

κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημόσιων ·Εργων. Κατά την έγκριση αυτή επιτρέπονται τροποποιήσεις και συμπληρώσεις

ύστερα από γνώμη του Ε.ΦΟ.Π.

14. Ο Ε.ΦΟ.Ω. έχει τα δικαστήρια και στις διοικητικές αρχές τα δικονομικά προνόμια του

Δημοσίου. Τα προνόμια του Δημοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα

που αφορούν την κατάταξη σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.

Ι 5. Ο οργανισμός του Ε.ΦΟ.Π. εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με

πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Kυβtρνησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων·Εργων.

Με τον οργανισμό ρυθμίζονται ιδίως:

α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητές τους.

β) Οι κλάδοι του μόνιμου προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου.

γ) Οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η κατανομή του σε

ειδικότητες καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πρόσληψη.

Ι 6. Οι θέσεις του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωmκού του

Ε.ΦΟ.Π. καλύπτονται με μεταφορά προσωπικού και υπηρεσιών από το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων ·Εργων και από άλλα υπουργεία ή νομικά πρόσωπα

δημόσιου δικαίου.

17. Στον Ε.Φο.π. συνιστάται μία θέση υπαλλήλου των εδικών θέσεων με 2" βαθμό. Ο

διοριζόμενος στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊσταμένου του οργανισμού και προίσταται

σε όλες τις υπηρεσίες του. Ως προϊστάμενος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων πρόσωπο που έχει τουλάχιστο lΟετή πείρα

και εξειδικευμένες γνώσεις για τα θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες

του Ε.ΦΟ.Π. Η πείρα και οι γνώσεις αποδεικνύονται από τους τίτλους σπουδών και τη

συνάφειά τους με τα παραπάνω θέματα.

18. Τα καθήκοντα προϊσταμένου του Ε.Φο.π. μπορούν να ανατεθούν με απόφαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και σε υπάλληλο του δημόσιου

τομέα που έχει τα παραπάνω προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προ"ίσταμένου θεωρεία

για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην ταιmκή θέση του υπαλλήλου. Στην περίπτωση

αυτήν καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας μόνο θέσης, κατ' επιλογή του υπαλλήλου.

19. Η μεταφορά υπηρεσιών και προσωπικού, που προβλέπεται στην παράγραφο 16, γίνεται
με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου

υπουργού. Με την μεταφορά του προσωmκού γίνεται και μεταφορά των θέσεων που κατέχουν.

Αν πρόκειται για μόνιμο προσωπικό, απαιτείται για τη μεταφορά απόφαση των υπηρεσιακών

συμβουλίων των οικείων υπουργείων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων. Με



τη μεταφορά του προσωπικού μεταφέρονται και 0\ σχετικές πιστώσεις αυτές περιλαμβάνονται

στην ετήσια τακτική επιχορήγηση. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι διατηρούν το ασφαλιστικό

καθεστώς για επικουρική ΣUνταξη και εφάπαξ βοήθημα που είχαν πριν από τη μεταφορά και

παρέχεται σε αυτούς και τα μέλη της οικογένειάςτους η υγειονομική περίθαλψη των μόνιμων

υπαλ/ήλων.

Άρθρο 26

Κλιμάκια Ελέγχου ΠοιότηταςΠεριβάλλοντος.

1. Με απόφαση του νομάρχη συγκροτούνται Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος

(ΚΕ.Π.Π.Ε.) από το προσωπικό της νομαρχίας. Στη σύνθεση των κλιμακίων αυτών

περιλαμβάνονται πάντοτε υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Τα κλιμάκια ελέγχουν την τήρηση των περιβαλλoντtKών

όρων και γενικά την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Στα

κλιμάκια μπορούν να μετέχουν και εκπρόσωποι του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, στην

περιοχή των οποίων γίνεται ο έλεγχος. Για την περιοχή των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας και

Θεσσαλoνiκης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 12 του ν. 1515/1985 και του

άρθρου 11 παράγρ. 12 του ν. 1561/1985.
2. Τα κλιμάκια διενεργούν αυτοψία σε εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες ιδίως όταν

πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον, κάνουν τις απαραίτητες

συστάσεις και υποδείξεις για τα κατάλληλα να ληφθούν μέτρα, συντάσσουν σχετική έκθεση και

εισηγούνται τις επιβλητέες κυρώσεις.

3. Για τη διενέργεια των ελi::yχων που προβλέπονται στις παραγράφους Ι και 2 τα κλιμάκια

έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται σε κάθε εiδoυς εγκαταστάσεις οποτεδήποτε, τηρώντας τους

όρους ασφάλειας, που ισχύουν για κάθε εγκατάσταση είτε αυτές βρίσκονται σε λειτουργία είτε

όχι, ακόμα και αν δεν παρευρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος λειτουργός και συνοδεύονται,

εφ' όσον είναι δυνατό, από εντεταλμένο εκπρόσωπό τους. ΟΙ υπεύθυνοι λειτουργίας των

εγκαταστάσεων έχουν υποχρέωση να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες

και γενικά να διευκολύνουν τον tλxrx.o.

4. Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικώνδιατάξεωνδημοσιεύουνκατά

περιόδους πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τους διενεργούμενους ελέγχους και τις

επιβαλλόμενεςκυρώσειςγια την προστασίατου περιβάλλοντος.

Άρθρο 27.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Αρμοδιότητες, που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ασκούνται από τον

Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων αποκλειστικά ή σε συνεργασία με

τον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό, είναι δυνατό να μεταβιβάζονται με αντίστοιχη

υπουργική απόφαση στους νομάρχες ή, προκειμένου για τις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων

Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στην EΙCΤελεστΙKή Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας και του

Οργανισμού Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑIOΖ ..

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 28

Ποινικές Κυρώσεις
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1. Με φυλάκιση τριών μηνών έως δύο έτη και χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος:

α) προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον με πράξη ή παράλειψη που αντtβαίνει

σης διατάξεις του νόμου αυτού ή των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων και

υπουργικών ή νομαρχιακών αποφάσεων ή

β) ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση χωρίς την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις

του νόμου αυτού ή των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδομένων διαταγμάτων και υπουργικών ή

νομαρχιακών αποφάσεων, άδεια ή έγκριση, ή υπερβαίνει τα όρια τη άδειας ή έγκρισης που του

έχει χορηγηθεί και υποβαθμίζει το περιβάλλον.

2. Σε περίπτωση τέλεσης των εγκλημάτων της παρ. Ι από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση

μέχρι ένα έτος.

3. Ειδικότερα όσον αφορά στα εγκλήματα της παραγράφου Ι, αν από το είδος ή την

ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

δημιουργήθηκε κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης επιβάλλεται φυλάκtση

τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή. Αν επήλθε βαρειά σωματική βλάβη ή θάνατος

ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν η βαρειά σωματική βλάβη ή ο θάνατος

αφορά έμβρυο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και χρηματική ποινή.

4. Αν η ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος προέρχεται από τη

δραστηριότητα νομικού προσώπου, το δικαστήριο κηρύσσει αστικώς υπεύθυνο εις ολόκληρων

για την καταβολή της χρηματικής ποινής και το νομικό πρόσωπο.

5. Οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι

ανώνυμων εταιρειών, οι διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ο πρόεδρος του

διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου συνεταιρισμών, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν

τη διοίκηση ή τη διαχείριση άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να μεριμνούν για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν

την προστασία του περιβάλλοντος. Για κάθε πράξη ή παράλειψη του νομικού προσώπου, που

εμπίπτει στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, τα πρόσωπα αυτά τιμωρούνται ως αυτουργοί,

ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού προσώπου και την αστική ευθύνη

του νομικού προσώπου, εφόσον από πρόθεση ή από αμέλεια δεν τήρησαν την ιδιαίτερη νομική

τους υποχρέωση να μεριμνούν για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου.

6. Αν ο δράστης των παραβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού

οικειοθελώς και πριν εξεταστεί για την πράξη του από την αρχή περιορίσει ουσιωδώς τη

ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ή με έγκαιρη αναγγελία του προς την αρχή

συντελέσει αποτελεσματικά στην ουσιώδη μείωση των συνεπειών, το δικαστήριο μπορεί να του

εmβάλει ποινή μειωμένη, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ποινικού κώδικα ή να τον απαλλάξει

από κάθε ποινή.

7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του κεφαλαίου αυτού ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να

παρίσταται και το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των οποίων

εκτελέστηκε το έγκλημα και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ανεξάρτητα αν έχουν

υποστεί περιουσιακή ζημιά, με αίτημα την αποκατάσταση των πραγμάτων, στο μέτρο που είναι

δυνατή. ·ΕΥγραφη προδικασία δεν απαιτείται.

8. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα, τις απαγορεύσεις, τους όρους και τους περιορισμούς που

επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 18 έως 21 ή των διαταγμάτων ή υπουργικών ή νομαρχιακών

αποφάσεων, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον

ενός μήνα. Αν ο δράστης ενήργησε από αμέλεια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή

με χρηματική ποινή.

9. Τα κατά παράβαση των προστατευτικών μέτρων, απαγορεύσεων, όρων και

περιορισμών, στους οποίους αναφέρονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 20, συλλαμβανόμενα,

φονευόταν, τραυματιζόμεναή συλλεγόμεναείδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας κατάσχονται

είτε βρίσκονται στην κατοχή του παραβάτη είτε τρίτου. Επίσης κατάσχονται τα εργαλεία ή

μέσα που χρησιμοποιήθηκανγια την παράνομη σύλληψη, θανάτωση, τραυματικό ή συλλογή

των προστατευόμενωνειδών. Τα κατασχόμεναδημεύονταισύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 1 του

ποινικού κώδικα και παραδίδονται σε μουσεία φυσικής ιστορίας ή σε άλλα κατά περίπτωση



ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για σκοπούς εκπαιδευτικούς ή άλλους.

Διατάσσεται επίσης η αφαίρεση της άδειας κυνηγιού ή αλιείας του παραβάτη για χρονικό

διάστημα από τρεις μήνες έως τρία έτη. Σε περίπτωση υποτροπής η αφαίρεση της άδειας

επιβάλλεται οριστικά.

10. ΟΙ ΙCΥρώσεις και οι λοιπές ρυθμίσεις των παραγράφων Ι, 2, 3, 4, 5, και 6 εφαρμόζονται

και σης περιπτώσεις παραβάσεων των όρων και των μέτρων που καθορίζονται με τις

διοικητικές πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του v. 1515/1985 και στα άρθρα

επίσης 11 και 12 του v. 1561/1985.

Άρθρο 29.

Αστική ευθύνη.

Οποιοσδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του

περιβάλλοντος ευθύνεται σε αποζημίωση, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ανώτερη

βία ή ότι προήλθε από υπαίτια ενέργεια τρίτου που ενήργησε δολίως.

Άρθρο 30.

Διοικητικές κυρώσεις.

Ι. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη

υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των

κατ'εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών ή νομαρχιακών αποφάσεων,

ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση με απόφαση

του νομάρχη πρόστιμο μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές. ύστερα από εισήγηση

είτε της κατά το άρθρο 6 παράγρ. Ι υπηρεσίας, είτε της κατά την παράγρ. 2 του ίδιου άρθρου

αρχής είτε, τέλος, των κατά την παράγρ. 2 του ίδιου άρθρου αρχής είτε, τέλος, των κατά το

άρθρο 26 Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλ/οντος. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο

νομάρχης επιβάλλει το πρόστιμο ύστερα από γνώμη της κατά το άρθρο 6 παράγρ. 1 υπηρεσίας.

Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδίως

σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία

της υποβάθμισης του περιβάλλοντος υπάρχει κiνδυνoς θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή

ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής ο νομάρχης παραπέμπει την υπόθεσης στον

Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο ποίος από κοινού με τον τυχόν

συναρμόδιο υπουργό επιβάλλει πρόστιμο μέχρι εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές.

2. Αν μια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του

περιβάλλοντος, επιβάλλεται προσωρινή απόφαση της λειτουργίας της μέχρις ότου ληφθούν τα

κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση ή η υποβάθμιση. Μπορεί επίσης να

επιβληθεί η οριστική διακοπή της λειτουργίας της, αν η επιχείρηση ή η δραστηριότητα

παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα μέτρα ή αν η λήψη αποτελεσματικών

μέτρων είναι ανέφικτη. Η διακοπή επιβάλλεται με απόφαση του οικείου νομάρχη. Αν

συντρέχουν εξαφετικοί λόγοΙ, και ιδίως σε περίπτωση που το είδος ή την ποσότητα των ρύπων

ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος

θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, ενόψει

και της σπουδαιότητας της επιχείρησης ή της δραστηριότητας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων από κοινού με τον τυχόν συναρμόδιο υπουργό δικαιούται

και επιβάλλει τις παραπάνω κυρώσεις. Με την πράξη επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας

μπορεί να προβλέπεται και πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως ένα εκατομμύριο

(1.000.000) δραχμές για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης.

Η παράβαση διαπιστώνεται με πράξη του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση με την

οποία και καταλογίζεται το πρόστιμο.
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Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ή

δραστηριότητας μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να αίρεται η απαγόρευση αυτή, αν η επιχείρηση ή

η δραστηριότητα λάβει αποτελεσματικά μέτρα, ώστε να παύσει οριστικά η ρύπανση ή

υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

3. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά την προηγούμενη παράγραφο εισπράττονται

σύμφωνα με το νόμο για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων και αποδίδονται στους

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου προκλήθηκε η παράβαση. Ο τρόπος, τα

όργανα και η διαδικασία είσπραξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών, OΙKOνOμΙΙCών. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και κάθε

συναρμόδιου υπουργού.

4. Η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων των προηγούμενων παραγράφων

αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει

σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση προς τον παραβάτη να

υποβάλει τις απόψεις του μέσα σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία

αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, για 5 ημέρες.

5. Όπου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από

διανομαΡχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες αυτές εξακολουθούν να έχουν την

αρμοδιότητα αυτή για ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και μέχρι εκατό εκατομμύρια

(100.000.000) δραχμές οι παραπάνω διανομαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες παραπέμπουν

την υπόθεση στον ιεραρχικά προϊστάμενό τους υπουργό, ο οποίος, από κοινού με τον Υπουργό

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και τον τυχόν άλλο συναρμόδιο υπουργό, επιβάλλει το παραπάνω πρόστιμο.

Όπου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η διακοπή

λειτουργίας δραστηριότητας, έργου ή επιχείρησης από διανομαρχιακές ή περιφερειακές

υπηρεσίες, οι υπηρεσίες αυτές διατηρούν την αρμοδιότητα αυτή.

Οι σχετικές αποφάσεις τους λαμβάνονται ομοίως είτε ύστερα από αυτεπάΥΥελτο έλεΥΧ,ο

είτε ύστερα από εισήγηση μιας από τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής

υπηρεσίες.

6. Προκειμένου για ε-Υκαταστάσεις, κατά την ΈWOια του άρθρου Ι περίπτωση στ' του ν.

743/1977, που ρυπαίνουν τη θάλασσα, η εmβολή προστίμου που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια

του άρθρου 13 παρ. Ι κατηγορία β', περίπτωση ι' του ίδιου παραπάνω νόμου και μέχρι δέκα

εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. γίνεται από τον οικείο νομάρχη. Σε περίπτωση επιβολής

πρoστtμoυ μεγαλύτερου από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) εφαρμόζεται η διαδικασία του

τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

7. Με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του

νόμου αυτού, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσtων Έργων, ή και τον

κατά περίπτωση συναρμόδιο υπουργό, είναι δυνατό να καθορίζεται κάθε αναγκαία πρόσθετη

λεπτομέρεια σχετικά με τα όργανα και τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων.

Άρθρο3Ι.

Τροποποίηση άλλων διατάξεων.

Ι. Το εδάφιο (δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57) τροποποιείται ως

εξής:

«δ) για τη χάραξη και έκφραση της γενικής πολιτικής σχετικά με τη χωροταξία και την

προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων για τον έλεγχο της

Ι



εφαρμογής και το συντονισμό των ειδικών προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος των

επί μέρους φορέων. καθώς και την κάλυψη θεμάτων περιβάλλοντος που δεν περιλαμβάνονται

στις αρμοδιότητες άλλου φορέω>.

2. Η παρ. Ι του άρθρου 2 του α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 237) τροποποιείταιως εξής:

(Ι. Τις υγειονομικές διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο εκδίδει ο

Υπουργός, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στις περιπτώσεις που οι διατάξεις

αυτές αφορούν και την προστασία του περιβάλλοντος, συνυπογράφονται από τον Υπουργό

Περιβάλλοντος,Χωροταξίαςκαι Δημόσιων έργων>;.

3. Οι παράγραφοι lα, β και δ του άρθρου Ι του προεδρικού διατάγματος 1180/1981 (ΦΕΚ

293) καταργούνται.

4. Η παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ Ι 8) τροποποιείταιως εξής:

<& Για την πραγματοποίησηνέων, τροποποίηση,επέκταση ή εκσυΎΧΡονισμόυφιστάμενων

έργων και δραστηριοτήτων,σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, με σημαντικέςεπιπτώσεις

στο περιβάλλον, επιβάλλεται η υποβολή μελέτης περιβαλλοντικώνεπιπτώσεων και η έγκριση

περιβαλλοντικών όρων. Τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οπο9ία απαιτείται υποβολή

μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου

υπουργού,ύστερα από πρότασητης εκτελεστικήςεπιτροπήςτου οργανισμού».

5. Η παρ. 9 του άρθρου II του ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148) τροποποιείται ως εξής:

(9. Για την πραγματοποίηση,σύμφωνα με ης ισχύουσες διατάξεις, νέων και τροποποίηση,

επέκταση ή εκσυγχρονισμόυφιστάμενωνέργων και δραστηριοτήτωνμε σημαντικέςεπιπτώσεις

στο περιβάλλον, επιβάλλεται η υποβολή μελέτης περιβαλλοντικώνεπιπτώσεων και ΈΥκριση

περιβαλλοντικών όρων. Τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται υποβολή

μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου

υπουργού,ύστερα από πρόταση της εκτελεστικήςεπιτροπήςτου οργανισμού.

Με τις πιο πάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται και η έναρξη ισχύος της

παραγράφουαυτής».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18) τροποποιείται ως εξής

(( Ι. Στους παραβάτες των όρων και των μέτρων που καθορίζονται με τις δΙOικητtκές

πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα II και 12 επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση με απόφαση

της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού της Αθήνας πρόσημο μέχρι δέκα εκατομμύρια

(10.000.000) δραχμές.
Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδίως

σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία

της υποβάθμισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή

ευρείας οικολσΥικής διατάραξης ή καταστροφής, η εκτελεστική επιτροπή παραπέμπει την

υπόθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο οποίος από

κοινού με τον τυχόν συναρμόδιο υπουργό επιβάλλει πρόστιμο μέχρι εκατό εκατομμύρια

(100.000.000) δραχμές.

Με απόφαση του γπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των J(1)ρώσεων αυτών και κάθε σχετική Μ:πτομέρεια. Ειδικά

για τη βιομηχανία, η διαδικασία επιβολής των J(1)ρώσεων αυτών και οι σχεηκές αποφάσεις των

Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

ΔημόσιωνΈργωνί>.
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7. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του v. ]56]/] 985 (ΦΕΚ 148) τροποποιείται ως εξής:

« Ι. Στους παραβάτες των όρων και των μέτρων που καθορίζονται με ης διοικητικές

πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα Ι ] και 12 επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση με απόφαση

της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θες/νίκης πρόστιμο μέχρι δέκα εκατομμύρια

(10.000.000) δραχμές.

Σε περίπτωση εξαφετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδίως

σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία

της υποβάθμισης του περιβάλλοντοςυπάρχει κiνδυνoς θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή

ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, η εκτελεστική επιτροπή παραπέμπει την

υπόθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο οποίος από

κοινού με τον τυχόν συναρμόδιο υπουργό επιβάλλει πρόστιμο μέχρι εκατό εκατομμύρια

(100.000.000) δραχμές.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

KαθoρίζCΊαιη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Ειδικά

για τη βιομηχανία, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων αυτών και οι σχετικές λεπτομέρειες

καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολσγίας και

Περιβάλλοντος, Χωροταξίαςκαι ΔημόσιωνΈργων}}.

8. Η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 48) τροποποιείταιως εξής:

«2. Η έναρξη ισχ60ς της παραγράφου 9 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου καθορίζεται με

τις προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις του ίδιου άρθρου}}.

9. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ότι έχει κηρυχθεί και ΠΡOστατεύCΊαι ως

«εθνικός δρυμόρ>, «αισθητικό δάσΟζ}}και ως «διατηρητέο μνημείο της φύσηφ σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ}} (ΦΕΚ 7), όπως αντικαταστάθηκε

από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 996/1971, ή ως «τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλουρ},

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1469/1950 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας

οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του Ι 830}}, εντάσσεται με προεδρικό

διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, στις

κατηγορίες του άρθρου 18 παΡάγρ. 3 σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19. Με το ίδιο ή με

όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ή υιοθετούνται οι αναγκαίοι για την προστασία του

γενικοί όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις καθώς και οι λοιπές ρυθμίσεις που προβλέπονται

στο άρθρο 21 παράγρ. 2.
10. «Εωσότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου 9 και οι

οικείοι κανονισμοί λειτουργίας ή κανονισμοί λειτουργίας και διαχείρισης που προβλέπονται

στο άρθρο 18 παρ. 5, τα αντικείμενα προστασίας της παραγράφου 9 εξακολουθούν να διέπονται

από τις προστατευτικές διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 996/1971 ή του ν. 1469/1950 κατά

περίπτωση.

Ι Ι. Η περ. β' της παρ, Ι του άρθρου 4 του ν, 743/1977 «περί προστασίας του θαλασσίου

περιβάλλοντοςκαι ρυθμίσεως συναφών θεμάτωνΗ (ΦΕΚ 319) αντικαθίσταταιως εξής

«(β) Παραδίδουν τα κατάλοιπα μεταφερόμενων τοξικών ουσιών σύμφωνα με τις

υποδείξεις της αρχής. Πίνακας των ουσιών των οποίων απαγορεύεταιη απόρριψη στη θάλασσα

καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις και

συστάσεις.Η.

12. Το άρθρο 8 του ν. 743/1977 αντικαθίσταταιως εξής:

«Άρθρο 8.



Ι. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημόσιωνΈργων

και Εμπορικής Ναυηλίας είναι δυνατό να επιβάλλονται οι ελάχιστες αποστάσεις διέλευσης

εμφόρτων ή άφορτων δεξαμενόπλοιων από την πλησιέστερη αΙCΤΉ, οι υποχρεωτικές πορείες

αυτών και γενικά μέτρα αναφερόμενα στη θαλάσσια κυκλοφορία τους, με σκοπό την πρόληψη

ρύπανσης περιοχών σημαντικού ενδιαφέροντος για την Εθνική Οικονομία.

2. Με αποφάσεις του υπουργού είναι δυνατό να επιβάλλονται:

α) Η απαγόρεUΣΗ προσέγγισης για φόρτωση ή εκφόρτωση σε ελληνικό λιμάνι ή όμοιο

δεξαμενόπλοιου του οποίου η υποδιαίρεση ή η κατασκευή του σκάφους δεν είναι σύμφωνη

προς τις διατάξεις της ,<Σύμβαση9> ή άλλων διεθνών κανονισμών που έχουν κυρωθεί από την

Ελλάδα.

β) Η απαγόρευση προσέγγισης μεγάλων δεξαμενόπλοιων σε περίκλειστες περιοχές, εάν

λόγω του όγκου τους είναι δυσχερής η ενέργεια ελιγμών ή αυξάνονται σημαντικά οι κίνδυνοι

πρόκλησης ρύπανσης από ατύχημα, καθώς και η υποχρεωτική πλοήγηση των δεξαμενόπλοιων

κατά τον πλουν προς και από ης παραπάνω περιοχές, για μεγαλύτερη ασφάλειά τους».

13. ΤΟ άρθρο 19 του ν. 743/1977 αντικαθίσταταιως εξής:

(~Άρθρo 19.

Έλεγχος καταλληλότητας Oυσtών απορρύπανσης.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα απο

γνωμοδότηση του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών και του Κρατικού Εργαστηρίου

ελέγχου των Φαρμάκων (Κ.Ε.Ε.Φ.) ή άλλου κρατικού εργαστηρίου καθορίζονται οι

προδιαγραφές και ο έ'λJ;γχOς της από άποψη δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος

καταλληλότητας των κάθε είδους ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την

εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας».

Άρθρο 32.

Μεταβατικές διατάξεtς.

Ι. Κάθε διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ανάγεται σε θέματα που

ρυθμίζονται ειδικά από το νόμο αυτόν καταργείται από την έναρξη της ισχύος του με εξαίρεση

τις διατάξεις των ν. 1515/1985, 1561/1985 και 743/1977, όπως τροποποιούνται με το άρθρο 31
παράγρ. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 και 13 του παρόντος νόμου. Όπου για την εφαρμογή των διατάξεων

του νόμου αυτού ή για τη θέσπιση των ειδικότερων ρυθμίσεων είναι αναγκαία η έκδοση

προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου ή Υπουργικών ή νομαρχιακών

αποφάσεων για την εξειδίκευση ορισμένων θεμάτων, η κατάργηση των υφιστάμενων διατάξεων

επέρχεται από την έναρξη ισχύος των κανονιστικών αυτών πράξεων.

2. ΟΙ υποχρεώσεις που εmβάλλονται στην εκτέλεση έργων και στην άσκηση

δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία του

περιβάλλοντος, εξακολουθούν να ισχύουν εωσότου αρχίσουν να ισχύουν τα προεδρικά

διατάγματα, οι πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου και οι υπουργικές ή νομαρχιακές

αποφάσεις που προβλέπονται από το νόμο αυτόν και ρυθμίζουν το ίδιο αντικείμενο.

3. Για θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν και δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση ειδικά

για τις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης από τους νόμους

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



1515/1985 και 1561/1985 αντίστοιχα και εφ' όσον για τα παραπάνω θέματα προβλέπεται από

τον παρόντα νόμο αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων

Έργων να προτείνει την έκοοση προεδρικού διατάγματος ή να εκδώσει απόφαση, η

προηγούμενη εισήγηση του Οργανισμού Αθήνας για την περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου της

Αθήνας και η εισήγηση του Οργανισμού Θεσσαλονίκης για την περιοχή Θεσσαλονίκης

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκάστοτε ενέργεια του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

4. Από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 εξαιρούνται οι πράξεις κανονιστικού περιεχομένου

που έχουν εκδοθεί για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στο κοινοτικό δίκαιο.

Άρθρο 33.

Έναρξη ισχύος.

Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει την πρώτη μεθεπόμενου από τη δημοσίευσή του στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μήνα.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την

εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1Ο Οκτωβρίου 1986

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠ. ΑΘ.ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΝΑΤΣΙΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΓ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 1986

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
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25 οκταβΡΙΟΥ1990

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ& ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΑΡιθ.69269/5387

Κ<n"άταξη ίpτωv II(U~ιoτ/τΩV σι 1tIIτ/'Ι'οΡίι.;. J(tρ~χόμtvO Μι
λinις Πιριβo:ι)J.ov-ι-ιxώoι ΕΙΙ'Π"ιώα,ων (ΜΠΕ), xaθορισμόι; IItpιtχo

μίΥΟΙΙ ιι&ιιώΥ 'r.t~\/ μwτών ([ΠΜ) ΧΩ! λotπ~ αwaφιίι;

δtα:Mξι:lI;. αiιμ,ωvα μι τα Ν. 1650/1986.

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΟΤΕΡΙΚΟΝ, ΕθΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΙ, ΓΕΟΡΓΙΑΣ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜον. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤ1ΛIΑΣ,

ΤΟΥΡIΣΜον. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. χαΡΟΤΑΞIΑΣ.

ΚΑι ΔΗΜΟΙΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.

βΙΟΜΗΧΑΝIΑΙ. ENEPrElAΣ' ΚΑΙ τεXNOΛOΓlAΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΟΝ ΚΑΙ ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

'EX~1ι1'loφη:

Ι. Τι..; δια.tάξιις τωv ό:Ρβρωll 3. 4 (παρ. Ι, 2α., 3. 6, 9. 10 XIJt 11).5
(τ.ι.ιο. Ι):ιισ.ι 21 (ιιορ. Ι) 10\1 Ν. 1650/1986 .Γιο: ~ :ΙΡοο,:«αί(l.101i

7':!ρ,βiι)J..ον-;Or;' (ΦΕΚ 160Ιλ).

2. ΤΙ( δι«τoiξιl( WI> ιip@pσu Ι του Ν. 1338/1983 .Eφcιpμoτή το\l

Kotνoτuι;oiι Διωiou. (ΦΕΚ 34/....) όπως ~Ρο7Ιor.οιήθ,lχι χιιι αUΜ~'1

ρώ&φl μι. 'Πι iι:θpo 6 'ro'" Ν. 1440/1984 -ΣVΜΜιηlχή της D.λι:ίδoς

0'1"0 uφew.,o. σ'\'ΙΙ ιι.,OΙΙιμιιτuιό 1((1.1 "ις ιcρoβ).ίΦιις nις E"'ρωιτιιUlής

ΤΡCΊuζcu;: E1UVΔίioι:ωY. or.ο xιφι:ilιιιo ~ EuΡωπιιiΧήι; KO\~,ιις Ά~·

$Ραχος χω X.uIιβoς χω '0\1 OpΎιI\tIoμoiι ε,αδιcιoμoiι E"rPOΤOM.

!ιΕΚ 70/Α).

3. Τις δια:.,ciξuι; ,,01,1 Ν. 1558/1985 .Kuβipvηση 1((1.1 KUΒrpνηtιxci

Ό~. (137/λ/1985), χα:.ι -ων cί;ΡθFω~ 9 x:xc 13 (0\1 Π.Δ. 4-37/
1985 .Καθοριομός χαι D.Ψ.l.xα;.tιnιvμy) των apμ.oδιoτ/,W\> 'α/\' "rIlOUp
'Τιίων. (ΦΕΚ 157/λΙ.

4. Τις &αtάξ(ις ,ω~ όι:θΡωΥ Ι χαl 2 ,o"'~. 1835/89 .ΣIiιπ~

TΙCOlιp"y'(ίo", ΤoupIoμoiι χιι:ι ?iιθμ'Dη θι;ιό;ω'W δημόotας Δcoαηorηι;.

(ΦΕΚ Ί6/Α).

5. Τις δcι:ιτά:ξιις '01,1 ι96ρou Ι Ι (π<χρ. 9. Ι Ο χαι 11) ,0", Ν. 1515/
1985 .Ριιθμιο,ιχόαχίδιο χοο\ -:ιρόrpαμιι ιφοιπιι:οίαι; ltιριβci)J.ov<:οςτης

'IIp.r.ιpης Ittptoxήc; λθή-;ων. (ΦΕΚ 18/λ) χαι '01.' όρθ;ιοu 11 (ιc<ιp 9,
10 xαl 11) '01,1 Ν. 1561/1985 .ρ",θμιll:ιχό crxίδιο χ",ι πρότρcιιΨΙΙ

πρoςr:ιxαίιι:.ς :ι,~o.;της ιvρU,ιpης :tlριoχήι; θιaoα:.λσ'lίx....ιι; ΧΙΧι

άλλι:ς η;ιtlχι.ι; &α,~ιις. (ΦΕΚ 148/A) όr.ως ;po'ICO'r.otijθηxι:r.ιχαι <1"....

μMηpώ&!ΙXCΣ\l μι"ο άρθρο 31 (πι.ι:ρ. 4 χιιι 5) ,0'" Ν. 1650/86.
6. Trr- rι 081/18.5.1990 <ι;tόφ.:ι.<1'! '0" Πpω8lιltouιrroι. οΟ?ιομός

ιφμοδcotitt_ ,,0'" λ\ΙQιύ.ηρωτ/ Y1Iouρτoiι ΓιωΡ":'ίαι; Πιινο:"(ιώτη Xιrς

ζ~. (ΦΕΚ 327/Β).

7. Τ"", rι052/1990 <ιιc~,"I <QU flpωeU'l:O"'ιrroiι 'ΚιιβοΡιομός

«ρμοδlO"'<'iιτωu,0'" λvιιιςληρωτ/ ίwouιrro(, ΠΕΧΩΔΕ. λχιλλίσ: Kcrpιx
μcrν),ήo (ΦΕΚ 31ljB) όπωι; ψnςoxoιήθηα μι τ/V Τ 1087/1990
~ o:r.όφιιo'j (ΦΕΚ 334/Β).

ΑΡΙθΜΟΣ φνλ/ΟΥ
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8. Την ux' ι.ι:ρ. Τ. 10ϊ4/14.5.1990ιιιcCιςpΙΙ<Jη ,0\1 flpωe"ItO"J1ToV

χαι 101,1 TIIOUfl1'Oiι Βιομηχα-..ίαι;, Eviρτtlttς Xet.L Tι:r-oλo-ricι:ς ~....xSi,"l

ιιρμοδιστήtων ιnαι> Yφuπouρτό Bιoμ1'!X.crνiαι:;, ε~itιτιco:ι; χαl TlJ:IιOλo

ΤΙα:c Bα:.oilι.ιo Μ«t(ώΡη' (ΦΕΚ 325/Β).

9. Trr- oδη-riι.ι: 84j360/EOK ,ο'" Σιιμβοωίοιι tης 28'lς lowioll
1984 _ EUΡω~<ιΊXών KOIlιO'tήtων.

\0. Trr- oδητio. 851331jEOK ,011 Σlψβοu),ίιι\Ι tηι; 27~ Jowiou
1985 'ων EιιpωIIO:ΊX.:.w KOI-.otή'τ:ω~.

11. Τις "w'ιιpι6. 2918/IΟ.1O.199Οχω 1822/10.1O.1990π.ρo.

τciι:,ις "των ΟP'\VMομών ΑIΙή-ο.ι; XCΙI θιCJOιι.λσ.,ixης a:νtiOtOΙX(J.. CI:tt\9:;E
01(OUIlt:

12. Trr- ιιιι;' ιχΡιθ. Τι073/IΟ.5.1990 ιιιι;ό"ι:ι.οη ηιu Πρωθ:ι:ιοuρτοu

χαι Τιι;oup'TOlί Ε&Ιι. Oιllovoμiι.ι:ι; .Κetθoριιιμός ,ω~ ιιρμoδtQ't'ir;ωoo tW\l
Τφ",ιι;ouρτών ΕlΜχής OIllovoμία:c' (ΦΕΚ 3128) όπωι; ouμ;tλ",pώθηιιι:

μι τ/" "11' φΙ. ΤΙ 134/2.7.1990 αιι;δφιι,"l (Φ(Κ 474/Β). }

KEΦAΛoJJO .".

Σxoπόc; - Opcoμo! - Π,δίο E<;.xpμorfιo;.

Άρθρο ι

ΣXι»ιΌc;

Μι ιzuτ/ τ/" IIΠO"p-f\Xij οιπόφ",'"Ι οι::οσχοπιίτOlι 'Ι ιφιιρμιηή "Των&α

1ιiξιων'ι.w άρθρων 3. 4 iiι:ι:c 5 tO", Ν. 1650/198611(Ι.1 oιryχρόvως 'Ι

I""'ρyh.ιIlJ7) μι ,ις axIwW; δισtciξιις ιι) τη \lΙC· ιχΡιθ. 84/360/ΕΟΚ

oδ~ tou Σ",μβο",λio", ~ωv Εuρωπ:ι::χι:"" Κο, ......τήτων π-,.; 28rις 10:.·
vίoIι 1984 .Σ;ιι1tΜ μι ΠJY :ιιαι~ι.ι:π.oλi.μ.ηoη τι)( OItIoI~ΙXήI; PU1l(rY
αηι; ιι;οl/ wρoiρχttOlI α:tό βι.oμηχcrνuι.tς ιrx;n:ιο~d;ο,:.ι; χαι ,ιΔCXώ~ι:ρtl μι

TIC δIιItciξ.ιtt;" 1<01\1 όρθρων 1,2,3.4, 6. 7. 11. 12. 13 Χtll 15 QI/ri}.; ut

Β) ",,,' . 85 37 ΟΚ οδ '101/ '0\1 "ΤωΥ Ε\Ι :ι:ιι:ί

χών Koc'lO"t$:ωo- της 27'15 IoIIYίou 19 5 ΤΙΙ !f!I' ιχπμηαη 1ωu 17:,_

πtώoιωv ί_ ιδ.ίι.ι~ δ οοίω-. χ(lι ι.διω,ιιιών i ων ιno .,ιο\·
• (W. χαι ιe&xώuoaUt' διOl,Ο: ι 1ΙOW' θ Ι 2. 3. 5. 6 -;;::!filcl), 8 xc:ι:ι 1 (II'!f.2\ ιtvτ/ς. 1I0u ίχοΙΙΥ δημοσιιιιθιϊ CIτ/'!I ωη",χή

Ύ ιιι:ι: I?!I'J! Ιl'ιίαημ1) ι~&:z ,1.ιΝ ΕιιρωπlιιΙΧώ\' Ko,llO'riιtωlo {L.
188 οιλ. 20 τ/< 16.7.19ϊ)t;.ι (L. 115;J:. 40 τ/ς 5.7.1985) 1XIIti·

ιι, ώιπι σ'\'0 Wt:d010 (ιοο:! r. ιιW.ιr.υ 10!> E&;;;;oLί ώ 1,1
\οσ. χιι COt:;<tΩ:t t.\l'fipτιι: x~ ιι:lt01 ιouα~ιχτ. η ΙCQOoxά.θιια. τια Pl" ιxllo·

" iι _ 11:10 'θι.ιl wull, . l;Wt ,.

toI\I ιι.:u, ιο_ ιιtlΠtώoιων~α/\' Ι 11(Ι.1 δ •

Μι ιιιπή ΠJY r WO\lP"rxr, 1.1t"όφ=η ιι!t0<»:O'!tιί1ΙΙI tr.iaηι; ο IICΙθ~ιOμό.;

tOIι :ttpιιXoμillOU t<ol\l ιιδ,lι;;ΙΥ r..ι:pcβcι:Uoνtcxώ~μ.ιλι:τώu IIcιι τη δ,cι3ι~

X<ι<Jία.~xaι ίτχιιι'Πγ; touς.~μι '0 ά:perιo:ι 21 (~. Ι)

"Tιnι Ν. 1650/1986.
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I . ..(Jie, "7.';"'; •.........,....... -'_ ιi ":"'-" ,., .~.•' ~ ••"'.:;"'_
:η.~ ••~-.:._μ.""""φ 'to:ιE_.. ··~~ ",·.• -·..::ι...

1111; οι..< two Δoot..:.. ~τ-__ " Is,.~. I~;'.

L._...,..ιψi-.;.--....._ιi"1';_t'I<~.-_"" ..__.......-.., .... .,..,.. ~., :w~_.,... ~" Ι .. • .'!Ι' .•. "-,....
ΠΙ< ,,,"'-~ιι.J. ,: .... ,.....,.... Ι....,.,""'. Ι.,

O~1AΛ...ι, [

ΚΕΦλλλlΟ Ο'

'A~ρo 4

..ι,. κ...τΗΓΟΡI.-\

Στ/" ΠΡώτ/ (λΙ Kστ/T"f'ί.:ιo ....,o~~ιιo-::ι:ι ~o: ι~,:; i,7τo: ltCU δΡο·

"πΡόπμ-.:: Cr.""" ι:nor:pό:ι;ιι:ιντ: .,.,."" r..:ιίw,ά..... ,"""ΙΙ::Ι ιι::ιι ""οδ"",·

ρO'hτ;ι! οι ομiliις Ι "", 11:

Η ο;τόΥαοη ..:.:ή <ι<j>op:ίι :0:":< ίρτα ιι", δ~:ΙΙOΠJρώτ/τtς τ/~ ."ι' ιισ: 8·
ιιστ/τoρiσζ ..... '"'ρΙρ..... 3 .0:. r\. 16.50/1986 ιόσο ΤOlι ιδ:ω-ιι:ιι~,;, όσο

ιιol :0lI Δημ,)..,ΙΟ'J 'ομί". cx~ός \ιι;:ό ιιιιίνι.~ ιι:ο:. "ξιoιll:'f\Plw;;... o"o::oiις

ιθν,ιιή; ;,μ.....σ:;. 11"1 ~I ~'i" 71?O"~;ιαi.11 τ/:: y~'ης φ, -:tJ... ~o"ίo" fI' .o~
"σθοΡιομό 'ΙΙριΟ',(ών llρoιr.α.<I;",~ oύμφwν.ι μ' οριομίνι.ς ιι:Ρο&ι..,:,Ριι_

'j'ίς.

1. ΔιIIλι~ σ;ι'fO<i r.c.ριhίo:. 1"'' """;ΙI<π, ιις ar.,Xιφόpι.:; :;0;,

To.:ι.pi"τowμόΥο ).ιX:lνtιx;: ""ό ....τό "ι~?ίh:.O\. ",,8ώ; >= ι':X:ι~","ά·

0<1( Τ"" τ/" ιupιco;ηoη ":Ι' "τ;ιιn:oiι'JΩ1i 500 τΟ'..:..η::ιιοι.<δwωv:r--·

87-"":ΙΙ χοι "~τ....ι:vi.)o."'" "Χ'ο...:..ιω... ~η~ rιιi~·

2. ~x~puιoί. ο::ι:θμοί 1<01 1iMι:; ι":",r.::ισ-.it,,ει.ς u-:ΙOΙw.:; fll
ύ6xt"τ/ 8φμιιcή ιιιχ:l 300~1~'.χ:ιΙι:.:: U1 =-...;:r,1otXCί <r.:ιl!μιιi: -. :iιMoι

........"I'Uίι ιινιιδρo:ιm-ιι;>c( (μι ιξ:ι:iριo-η ~ ψ".η:ι:ιι.i ιιi..--:pcι ':"'Ι τ/" .I:<Ιן

ρστωτί! ιι:ιι ΙΙ2.ΙΙΡΤUiO: <Γ,(ιίJ:o:μo·~ ........ ~ """ Ψ~...... :ι),ώΙι. μι ~

""τ/ δι:ιrιι:iι '.pμuιή ΙΣXiι 11.ΟΙΙ δr. 0::ι;.;iS:'οι' το lKV'-I·
3. EΤU:20':i,.... μ. σ~..;ι...,nι:ιισ 1Itr.;C τ/" μiMμ'i ιιι=ιti;ιι:ι;,:o'1 ή

op".-:urόI δ,iι.lιΠι ~I.,.~ ,,"'mloi........ •
4. 01oιιl'J'<o'S'ί.,.ς μιτol.lo..?,!,".:ιιiς βιoμ'OC~'~ T''''rr ::~,..-;i;

""",:ίΡΡσ'D<o ,.ό~,p<ι ... ιισ, xά"~.

5. t:'f1'r.,<r.;'0~... Ύ\:< τ/" ι{~:ιξ, ::ιμ',,', ..... ιι",βι:ις ΙΙ<Σ: 1= τ/'" "20_
..p~"'''' ι<Σ: I,,,,",,oi'lO'I ~o:ι O;''''ν:O'~ ΙΙ'"'''''' ~~..... ~O<ι. ""Ι'" :-....
;>;.ι:~ωcJ'I ...... ";:ιοίόο':- .....l2ν<οτφψ.i'"',:. '":"I,,,~σ1~;'~Ιις μ••.,.r,.."".
","jnτωτfι :r- ,...... 2U.OOO ι.:.wω. ί,ο:μ ..... :;Ροίόν: ..... <r.'fl" " ....

'"00>0,1 ~...... ιJ..ιιώ. 'I"'iκ IT~o:cn:;'",,; ", ,,,,:.o,2o t:"ιfOτω~ i-..ω

τ_ sO.όwωv ίτοςμ_ ιΥοίάντ..,... ΤU'I( ιίilu; l.i'fιαI,", 'v.ι ~;ro.,.,,,
ιτ:ιιο~ο:στ:a..ιl( ,",0\1 XP"}OtμO"OlOW II:Oί"W :ιr.ό 200 :c....o:><; ,.., ;ι.oόooQ.

6. Oloιιlηpcoιν.ί"", xψι:ιιiι; Iτx,""oU~I~.

Για .., I'?"W~"~ q~~~'""-'ιν= ωι;: 7. Κο.ιιο"ι""l ο....ο:ιιινητοδρόμ ...... οδώο τηtί:ι.(. ,,~,,-,:' 1:1:1r,.
Ι. ~,""",ιc .... ~?U( i5;σιι~,ιr.'ιjτu;: ροδροιιι:ιι TPCΨflώvμι~1U00000u.JO xdώ:; :ιι~ ::ιι~~
KIiIι. "Jι;.uή'; ill,l μ.;..ψ,lΙΥχ.:ιτ'ir.:Ι1,1ltOII ;ι;r,3'.μIi.t, Τ"" 0..0· .ων oυi ΟΙ διiιρoμoι σποτι:"-'Ι .ut ~iwπ,ς ίχο,.... 1''',7-0;

,",~βιομrα.~οο;.ς":ιιOl"η:;:ω;ίlι~.uιι*χιτ:ι ..... "Ρο:ιιcιλiOl,ρ;" 2100 ΠΙ '"'''' ;ύ,ίow.

,'-''1 σ.,.. ριj!ιιό.U..o.. 8.~σIιιλi_ιμ~ Θ'ώι; nι ιιlωτiι; oδoix::r.~:>"
2. 'f.ρτσ: μ,l ,..",.'Il;o.....i~ ~.ό'"'P~: .σω.φt:ιιήι; __~T"""'~μι UΤb'ομομι:τ:Uir.~τ..... Ι3~
- Η <ιlm:<i,l,"l χ:ι::ιο.:ιιι",",,:,,-,';'" If!3'l""" iι ill.ω.o ι-p:ι:ιι~;,· ~. . ''''

οι...... -v.-ΈΤX<l>σα:ioι1(Ν'ι"", oll:~iIt.....~ Itst .::ι.xnoδ-:"'- μι

- 'AUu; Ι~I( <JUI 'i"o"'ιxό ιι:ιρφω.:.. ή ΟτΟ ",>:ία =ς o::oiις CD<Uτ~;>ω"'" Χ'ΙΙΙ'.ή "<I~ iι I~-{" ιr.η yiι.

"Ι~'" ιι& οι ιll:ιμβοίοUol',; "0<,1 ι:ιιτο-,..,.:... ι.ιιμιτiU.ι.,.,..1: ..... 91>- ...... [ο;;,Δλ Η !ιι
"",ώΙι ........ -.. ...&xιwι _ 1:ρoιιιU.ίoow piιU>oO'll ή I>"σβιZtμ<σ'l ,.. •
στο "φβcilJ.oo. ,1 ..Γι~

3.•Eoδ<ritΠι~Mιliτ/.(t.Π.M·1~μ&ιι"'φ - σ) Σχω.... σtponJ<oU cncι.δuμoύ. Ι
μcII:U; I.f)'!:σί:ι ωι. ν/- της οι:οίσς UI~1ιO ::ιιo:1oφiζι._ Ωiιμ.. μι IXiδιo: x,oηoψo"oίrισ"Κ ΧΙ,...... rcών 11 .....Ij\-..ώIι ι:r.ioι"",
9<""0' ιu το itJiPO της ιι:σρο:.σ .... 1III:iιy=ηι; ::ιιο:. =ClβHιa" ΙΙ:Ροι;: ιντ:ιtιXή τιωpyuoή ιφιτ8l1.ι. .......

ο) r..,.. .ιxμ.~ "σι ΔξιολόΥοΡη "'" ιιημ.o~ IO"J :tρoσ"<':JΤΙII. τΙ Σxέkι τι~ ~ής.
τίου σνnxιιμίlιOι.ι χlll Ο"", mσξη ΤOllo~ μι '\α: :ιιΡι*" _ χο· δΙ tιa~i'O'I'lI'I\ιoι.1( 'Τ'" δψιι:nopτio δο-οι:.. 'ι<Ού μιιιφο:.. "" oδm·
θσp"O'r.O'lo:o~Ωfo 19 .o:ι~. 16S0/19θ6,,:ι:οιμ:2οS:fΙ't"..;:ιι=ιπο. _ οι Of""'I"ItOς σι::ό oιx~ Ii:~ ιuτιΦoUς ιι~ UΙX~ιl(
Ρίυ; ~OU ιίΡ8ρου 18 τOlι NόμO'~ aνroU. n&ώς ιισ.: ΙU o..o~ό Itίσ α/"~ b:μ.τiUιvιrηι; -:ou ιδi;>o"..ς.

μι I"f'] &σwιι",,"! ιιpoτiαι ..... μί~pw.ι ι:?",,",σαίιις ή ιι::ιιιqιipφηι; ι) Ε:::ιχιφήοιl( μι cpι.o:.:ιιr...sOIl( τισ ..O'.J.ι;ui i-.ω~..... 3.000 χ._

,w .......T.'W ~,....ι~, ή •• "Ι' ,.""'."" .....,;;....... ,.w;..
τ_aμ."f'ίωoη ..,. οιιοι:,μ.ότ/τι:ι( μ.ίτρ lΣ\ιτώlι. cn:} ExιX_ι?fιαlις μι I~~!lr.i<:ι.", l\'I χο9ο'χ;r- ...... 20 XflψOμ'l'

4.•Τ~Oτη.tI.,.ςμιλί~ις. χο,λα :ιι OIμιλί~ςΟΙ οι::oi.;μι-ι.;ι"'Ι δη. τίΡω-. μι .:0: "";ιιί;WΤ~ ~o<ις.

~ιlN"\ τ/'i ι:ιιpoiιo:ι.:; ""ό?:ι~ ιίχ_ :rνaι:ιι:ιι9ι:, "'"' ι::-φιl""θι.ί. ζ) E.r.:~iI σoloμο:'. ιx.tιoo:;:ιoφι..... 'XiuIOΤΙ""''ttItoi. o~:rθμ.αi.
oiιμφwoo:ι ΙU -:tς ιό.. ",%Wlιαco; lI....iξt σιι:ό.ο ΔημόcιlO. Ν.Π.Δ.Δ.. τιι AνiIt""l"'1 ι.δο-iώ~ οllό τ/ 1IIi:J.ιzσ,,:ι.

<>η_oμoiιςΤ~",~ ~Io'obιoixηo,.. Δ όow: EιnXlιf!φι,ς Χ:ι1 lα- C!' Eξoplιx"""ί.ς βιομ:'v.-'ιc • Bιoμ~ιι; ι..... 11" μι-:zUι:ιιώ\o Ο:Ι'"
,",οος ΟΓ?",ομοιι.; Δι:μoι;noυ Σuμφφw;ro;. ιι:τ..... φόνl_

σΙ Eξόp-..ξrι τύp<r:η~.

β) Γιωψήοιl( βiSo;.οι:; ιχιός οll:ό τιι; T'W'I"P'i~'''' tt.. τ/ μιί.i~ ~ηo;

o.<ιθιρότ/.ΙU; ...... ιω9ώ'- 20'" :δiως:

- τιω"fJtWIί< Τ'WτΡφι,ς

- τιωψφl ... tta:. ""1" <ιιιο&ή:ιι" ΙΙ:1ιΡTJ>""e:",. "2οι:U.oi~ων

- :.δΡοΥιωψήο.,ς.

τΙ Eξόf'"ξη οΡυΧτών ι,,:ός ..'Ιό .20 μί.:ιλλ," 1<20: -:tς oρυ,,~ί.~ "'ί,!"ί;

''''ΡτΙΗIΙ;. όr.wς μ.ιιιPμ~"" iι.μμoυ, x.w..,o.;. Γ,('ιr.ω..I\oo~. ιιί.",::'):..
φωοφρι:ιιών oλci'ω'ό. πιr:«ooιις.

δ} Eξόpιoξrl λιθi-νθ;ι-:ιι::ιι.:ι u: λιr-iτ/ οι ΘΡυχ.ίο β"~.

ι) Eξόfuξη λιθΜΡιχιισ 1101 ).,,..,ϊτ/ σι OΡUXI;O ιr.ιφ...ιι:ι.ς.

Ο"Τ) Άντληση ιιιιριλσ.ίου.

Q ""ν-.λ'l"'l "'0'1<0':' ,"ρίο",.

'11 Eξόfι...ετι μιτsM.ι.'-'μάτ .......
5) Εξόρυξη D~rα).:oiιχlo)'o η:ur.oλiθ_.

,) ΕξόΡΙΙξη op<ιιι:τώ~ ιll~όι:; ,,:-.a 1... IIl....u.. "20' 1'~ ο;:οιι:-:tς :";'1":"iς

tw.PΊI;aς ΟΙ "~\lxιί<l ιιtιφT.ιιι:ι~.

,σΙ Ε:τχ<ι::ια:20ΙI( ι;::.φ...' .... της "oμ'U-~ ιξδ?ι.ιξτμ; λ:6i ....
'i"""o, ιι:ι~pιλ~01.I• .,1,0011<0\1 U;tOlι "(JI I,Iτ:ι:ιιλlι~. ":ιι'ώι: ιι...
σοφσ.λ.ο<ι):W'o' oxιo~oλi.w~.

ιβl Π:ιρ<η'ωτΥι οl\"lό\.&ρο.ιι:ιι: Ιξηρά. o;:όo::ιιξt) :0:0 όνΘ""",,).

<τΙ Ετ:ιιa<a~~iι.".,ς~ τ/" "ι:ι.pσ.τ...τόi :oιμινιtJII ""'" ,.o\iiΓ.<l ....
<δΙ 8toμ.ΤΙX ....ί,. "'P2o"'IIX';'" ι,δc;ι... ,,~ ιδiωc "l.>Ρίμοχ_ :-J.n.βω,..

οξ"ιιιιχ..... oω).όpw.ι. βσ;ιω-ο ,.jJ-.θ_ δo-:ιi&r~ ιι:ι: I1IOO~ ....... u8ώς

""0:0 "ιριiι.ιωw.
C3. )Ε:"tiTfΙ<2.lιή β-.ομ'l7.0..t,.

- σΙ βιομ"<.ι._.J(i~ ιτ><ο:ιο:,:.iπ:.; 1''' τ/" Γ.:ι:σΤ'ο'"Ι"1rιM""P'",i.. '''9
τι_ r.μoiι Χ'" lιrμoU iιδr.oς ΙΙΥό<ι.... ! .... "ι~"":ιι.ι:n-:3ι 0':'1 1:".
ρir!πμι:ιι 1).

μ) Β.ομrιΖ".....",ίς ΙΤΧ2..-.Ζσι"" ΤUΙ τ/ ικ.:o:~ II~O"J. στιιO"~ "<11-

'ιρμού .:.δ:r'ος. μι::ι:~ η),u~I""i)ς Ι'οί.ρτιι:ι.ς μ. """Ι7.:ι ~".
τ) E>ιiτιια ...1:08,:.",1",,"1 τnιxoi. σιρί&...
δ} ...l<Ο8τl"ι:.ση ι\oτλιιι:~ ..... ιιιFίcoN '1 ιιr.r,ιιις δt~,+,M.;.

11 uίτι':ιι ""o8ήιι.ιuαη op-..ιι~ΏW '":ιι.,.,ψ.c.ι....
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''Ι 810μτιΧ::Ι"'~'ι ;ι::;ι:~ι~ο,~oi,.",r, ~(Oi~&~"~,, x::r. λ:":,,,':τ,.

~ Eyxι;ι~",:io<\:; 'Τ'::Ι :τ,~ ::::ι(" ..ω~ 'ι:0\Ι ιμ::i.o~:tομό ::"'fr;~,..ώ"
"""...":,,,(.01'"

'11 Ε;ιι::ι:::ι::ι::i.'Ι\Jό ι:::ιyl::<~lρτo:oί,., :ι::ι::"Οβολτ,μι-,... ::"(';"'11';'"
χ,,;ιο:ι'μω...

&1 Erx':J,,:';>.,"iol:~ ",::ΟΟοχr,. 0< Ι::I;Ι(;::ΙO;~Ροο;ινψ:-ώ"xo,v.o<·
;'IW" (t:;όoOl' δι" ο",l,::φ",::ι~iι_:::ι:0:0 ~"τ/μ:ι 11.
r ,) EΤXΣ~«07:i.ol..; ΤΙ::Ι ,τ," ::::Ι?'J,:,ω~ :ιδΡοηl.IΧ'FΙΧ"ιι; t"';>;-'''I:;'
~.Mc~τI:ι

.... ι:ι) Eιrroσ~o,:ι o:oή;κl", "", χ:iλ,-,/,,, Ο::' 0::0<" Ο",l,,:ιιριλ::ι;43i:"""::ι:

:::ι X""F...· ΙTJ':ι~ο~iΟΙ';'ΟΤ"Ρη;.i:,!"r,ι; Ο"Ρμ:Ι:Ο::ΟΙΤΡ'l' .. ::0.( ίλ.:r::ιτ,ς
(.>ι~όι; ο".; '<\( 'j)C:ι,.χο'flίσι,; ::ο" ι:t?-ί;ι:ιr.«r. 0:0 lΙ":ψψ:τ,μι:ι: Ι).

~) Ετχ(t'l,,<r.«<Ιu.;:tXP';I::'w':"lς ><ιι&ώ.:; "'J" 'τ/ξJις. x:ιΘCΙΡ,σμo:'. (;:ι),·

ΙΙ"'Ψ0iί χ'" i.4aης ,ω-" μτι οο<6,1I,Ο:'Χ_ "'t:iU........ ιξ:Ι:ικ'"μί"lil" :ων
>,I:Oλ"tiμ_ "ttillωo,

ΤΙ Koilcrlιoη I(~ 1U\:i~TιQ'1 μ(Ύ<iλωv :I~;(i\ofY.

δ) Κ:ιtΨf""'α. Ι:Ι\9Ο'vllι;", X~ I::,..iJ.:.,.j.'i μι::il.λι.ιlι.

,} Λ,βηwnoι::ι.. 1Ι:ι.:,ιιοΧ!~:r. δι;:ι.μ!"';'~ ΙΙΙΙ: cίMιι; Uμχ;>ι"?χ:ι.τ:ι

ox,~'(.

σt"1 Kιι,cι<ιxι:UΉ χιιι οllloι;φμολότηο'ί :ι~,o><,.....'_ χ"" x,τ/.ήpι.ι~ιι~,o
x'~'ι1<.)\o.

ι::J Nιιuι:,Iτ,;α.·

'!.Ι Eτxιιw.<Πiιo'Iςxιιαoxl~'ι<; x<u ιπ,oιιι~ή; <:ιιρoσxιι ..ΏV.
θl K«1CIOJ<IUΉ ",δrιρoδpoμ,,,,,,, uλ'Χ(JU.

,} Bcι8ιi« xoίλσ:vση ~ Χί'iισ'I ιφηΧηΧ';"".

_....) Eτxeι-'Uίσιιι; 'f'ρuξ,!,> χα, '"Ρίτ/ξη.; μι,ozUι:ιμάιτω...

5, Τ~IIρ:yuι

6. Xημ!riι ΒWΜΗXCΙI/io.

· αl Eπιει~o~ ιVΔιiιμι""", ::?O'';''',ι.ι~ xaz ""ρ"οιι,ιιή :cημucώ" "ρο
ίίΜων (ιιιτός lI<ιό :nmί " ..... ::.Ρ«;ς(J\O'ta, ..... ":ι:κi:;πημ:ι. Ι).

β) Πψοιιι:ιή φ-"'ΙΟ'i""ΡμD.xt.l":ιια, f<I::",:υ.ΙU'lJI:ώ~ ::ρoίόv,....... "J/'ω,

μιr..ω~ xaι. β'ίΜΙΙ'';''''. tbο-:ομ.Ρώ>ο ΙΙ:Ι' u::,ρc{ι\δίω~.

ΤΙ EyIιcι,cιaWo,u; ιι:ι09ήχι..σηι; ;,.?tbiou. ~'τroχημIX';'" Χ::ι., ;ιη
μοιιών ι:pιΚόvtCol\O.

7.I\toμΗX....ίcι ,ροτ<μων

~ IJ} Btoμ'IX....ίcι 91111.1Ι';'" ιι,,' ζω:χ';"" λι.:::ι~ <Ιlι<nιJ..

βl KQ\ιOιpβoπoιία ζω-...ώ~ 1Ι:ι.\ ..~:ιxώ.o ;".f'Oi"δν:ω~.

ΤΙ Πιιpι:ιoxιuΉ τώ4χτομ,ιιι;.,.. t:?Qίόv,ω...

ι!ι) Zιι&o-ι:oUιι χι" .αΡι:ι'!'ωτή β~.

,} Z.....('I,:ιιrιι).o<11,x7: ""ι 1t<ι(itt01Ιιι.ιή qφoτ:lώY.

σt") !τιιτάι:ι.

· t;} Βιομηχ,..,iιι; ";ιpcιτωrής :ιμ~λo".

η) Ε,ηοοτ';οι:ι. t::ιcρ:ι:rω1"'ι; ι;ιιr.ocιλι';'~o" 11:1: ';ι.lΙυ,λ:ιίο:..

-. θ) Ζιχχ:φοIΨfl;lΙ.

8. ").ωll'lo~ιι""o~p~. β((lμ".χ::ι.1Ii:ι: δέw:ι.,ο~. ~~λo" Χ2., χ::ι.ρ:ιού

· 111 Ετιι:ttOO,MΙΙ:; :ια. tQ ",;.w.oμo. τ/~ ,,::oi.ί:::ιν'Jη iιι:Ι: '''1 :u,;,,, :ιν<lΤ;
.o~ μillισύ.

β} ΚΙΗιιοιιtιιή 1\ΟΟΟ:n-i.κ.:,,,, μιηιOO\il\oi.κ.:, .. ΙΙOl, X')\l"ipιι::utti.

τ) KOIlOIιnιιιn; {Il'-o::oΛ.ou. ;t::ι.Ρ'ι'σU :ιι<ι xltιt'Q'IIIo';.

δΙ NημιrIoβCI ytk1.

1\ Eρroσ.;;o,ιι ::::I9ιτ:- ...riJς ιι:ιι "::Ι:'Ι91""0;"< "~~ι:pί,,,,:;.

~II'Iί BIιpooδιΦi" X<LL M\IU'oι:T"ι?'<I δί~μι:τ .....
,q.'B,oμrιx.:ΙV:A tλOOα1l0~

'. ·ΙI~;.σ;Tωτήχ:ιι Χ:Ι~ΙFΤ:Ι~\:Ι ~;κιί';"-;ω.. χ'}:. r.ρoίPXQν'::XI ιι."ό ύo:t<I~O
~η.

10. Σχίδt" ί~Ύω~ ~Ι::OOoμής

:ι) Εjιτιι.οίιι; w..ΡΡ~μ,~r,.;: ~,oμ'lχ-nιιc';'" ( ......:ι~.
~) E;ι1"'~ΊU; :ι.o4oδo ...ί~.
τ) ΤιλιιpιpUι 110' o:ιtι~iι; x,,~,,~x,ui.(.

δ) KιncιoxΙIιή δΡόμ ...... ).ιμ"",ώ~ 10.'" oιτoiι: O~"IPΙλΙΙμβιi>oQν':α.ι

ιιλotuτooi λtμίιIιιιι) ..... 1Upo&poμi ...... Ιιr.(ίδ:o '=0" ~ν "ιρJ.;ψβ';;"ο~t.:ι:,
O~ ιςιιpiιxηι.ιιι 11.

Ι) 'ΕΡττ διιuktηαης \can;ιIιr.ιιIioιl} U( p;,efI'IΠ~τ/< ροή:; ...tiιtω~<

- ",οτl Φp:ίτμι;ι..α.:ιιcu λ<ιι.:::ί..:; ιτx::ι:,~σιιι; "?ο( o~'t'Ijoη ή μ(J'l'.μ~

ttp,! lI1<ofΠιιullCJ'l ΉοΙ" ιo6r."",.

t;} ΤροχιΟΟρσμQ<. ι-...ίριa ή " ..ό;,.σ. μ,,;.ό, ι"",;>(ο, c;ΟfjFόδroμ?t'"

"Yiiλo,..ς τpι:ιμμ.U; lιWw" -:\t/;ou :Ι<ΟΙΙ )';f'!Oψο:::οιο:Jvτ:ιι C: ..ΟWIΟ.:.ιι';'ή

xUpUo>ι;; 1'" τ/ μtlOl~ 1~1~~ι:.v.

η} Εrxll':;ι'}Τ';'C,ιι;: ις,ψιλα""",τ,;.,. χα.: :rτω1"'" ~ρ~...

6) [,:"."~,,o~i~«.; :ιδ?:ι":"ω":"ι,ω~ f1ι':"";.,..... ,,::'>O:i~, ....·,
:) ~Ι:ι~ί'lt; οιιο;>ώ>ο 1I"3~"'ι.ή:;.

] J :\.λΑ", O".(iw..
;ι] .\ω;>ti δ,;ιxo~ώ ... ~ι~olio;(ι,:ι:~;; ~"TIι?",rilo''''',

~1.\I""'μι:; ::ίοτι< "yώvlι.w χΟ, δσχ,;.ι';'" ':",::Ι ::Ι""'.' ..<.~:ι Χ:Ι, i''I''''~'-'
,.;u~ι<.

ΤΙ Ε-:-ιιιι.ιιοt.icιις":"ιι τ/ δ,';",οη ~ω" ~,oμTιl"",cιιώ~ ::Ι::O~~T,:",~ ΙΙ:Ι'
' ..... οιχιοιιι;... :ι:τορρ'μ;;-:",ν ιιιι.ό; :ι:::ίΙ :ιutί; ::o~ ::τ;ι.\,Jf13i>')',~);: 0:0

::...,.σ~~lι. . .
ΟΙ Σ-:::ι8μο! xσ.9ιιp'ΨO~

ι) Χώροι ::ΙI,;G810<jζ ιλ(.σι;.

0.1 :\ιιο&ήιι ....'Ι ,,:ιλι.ι'ooιδif'......
Ο ΕΎχιιt"ο~ιiοιι.; δο;ιιμτ,:; X,H,:T-:i'W". σ~J,ω~ iι :Ι:ΙΡ,ο«>r",l,ώ~.

η) Π:φοΎωτή ΤΙΧ"'\'ιΦ ~;:r-<.o~ ,,,,;,,,.
6) Πιιpιιτω'fή. O\lOIιII><lOi<l. 9Gi'tc.ιOΤI "",;:t:v..ι; x:l: 'η'.x~:ιι';'"

:."ώ,,· '(όμωοη ;Iιo'πiω-o "". ΙΙ:Ι?-JΜί_.

.) j,d.uτ/p", "ί,oi..,...

.0:1 [τχ::ι;;ισ-;όοιιι; ιr.,ξΙΡ'Ρ.,i4ς ~ιριώ, χ:ο: :":;';'" ;ι~~.i;~,-,~ μ.

x::ι\i.ση (~ΙΙ1όι; tCol\O ,~uιώ~ "ο, ιπ""...o~ ........ "ο·, "·,,,,~ίrιV'::Ι:1 Ο:Γι"
σμά:&ι 11.

12. Τροιιο;τοί.ηση 1_ ο:ιχιδί..,.. πιc; <ιμiόaι; Ι Μ1ι8ώ<; ":ο' τ, ..~ ~Ί.ι

δi..... τηι; oμά;δc:ι:; Ι "011 ~ξ~;:η;ιt~;;" ;Ι;:-.ι),v...",:ιιi ~ ,,~~:"'~ :7";' :ι."i·

".:.ξη χ:ι:, δω.ιμή "'..... μιθόδων ή ~ρo'.όν:ω.. χ:Ι, "o~ δι~ :t.fη."ι.>·,;-;δtQ·~

",:u ",ΙΡιcοό'<lρο II"'G i ..." ~.

-ΑρθΡο 5

S' Kιιτrπoρίιι

Στ/ Β' ιιoτητopίcι ιιlιt::ιτιiOGlWtιιι άσcι 'ρτιι ,,:r., φοπ,ρ,ό:ηnς ι:n~

""'::Ι:9'f'O""lΙ' <11"" I\,~ιι 10\> ,;,ρ6ρot> 4 ΙιΡόσ"" ,l"Q; Τ/' Ir""::io:,,~'l Iι';t,

Αιι:ο,ψ)'icι ~o"'" <I:ι.xτIit:r.,. xati τ/~ \Ο"(::.ο"",:ι: WΙΜι>θιo;::ι. 'Τι:t:l:χr.

ciO"t:I.

ΚΕΦΑλ/IΟ r
ΠΙΡιι:<όμl>οΟ Mtλi:r,.:

ΠIΡιβι:ιMa.:ιx';'" Ε,," ...ώοl..... ι~ι.Π.E.)

,\ρ&ιιο 6

.-\' Κ<ιτ/τορΟ.ιι

Ι. ΤΟ ",ιριlxόμl~o τ/< Μ,Η.Ε. 'ι"'ΙΙΙ 'ΡΎ:Ι Χ"J,δ~ο~ότ/tι:; τ/': ομ;;.

δ<ι( ι t«t όγ!j>O\I 4 x:<θoρίζtηι: cno Ι";νι:ι;c::ι: Ι totι όρfpo .. 16.
2. Το "ιριιχόμιvo tηι; Μ.Π.Ε. τι:ι ί~",:", x;r. δΡ;ι:~"irότ/'I; '""

~~ι:ι:; 11 ιι::ι.θo;:;~,:o, ο,ον ::;~:ιu 2 ,(JU iOuι .. ως .;~(.> iFS;:O".

.~. A~ ollii ιιι; (ο;(ύο\lOΙ:; δ'1Ι1«ξιι<; :::ρσβλίllQν':;Ι' οι Μ.Π.Ε. Ύ':Ι ()~'-II
ομ1"", "ι;τ;ι Τι ι..f~πr,ρ,ότητt( ιιδ.xό;~ρo :T<O<J.IiII, t~ ctoιxιi, ?u,;.
:ι::ο,,""..... ι:ι;,μ"ι..~ "'... ΧιριιχομlWl\l π,:; ~I.rl Ε. t'>'l ~:ΙJ"W'"ς
χl;::ι:Α;ι'ΟIl.

':'ιρθ.,σ ί

β' Κ:ιτ/τσΡία

Ω; Μ.Π.Ε.. 'Ι":Ι: ίρτa Μιι, δjl<ιOτ/ριότφιςτ'f,; Β' ""τ/~F~' 91,,*li
,α, tO ιΡωtημ::Ι:10λ:rrο :01l1':;·ιu., 3 .ou i~~;tι~ 16 μι W; :1::"'.'+,;<1:;
ιl\ί , ..... ιpς"TIlμιiτω".

Ο ι..oιcι91Pόμlι-o<; ;Ι,,"'XI'Io~,:ι.,,::rν ~"Ij"18ιΙ~:ι :ι<:ιoλιryήιιι. t!( ,11,;2'

\>.-ήσ'Ι;: '0-.. Ι9«>τ/μll,ολοτίο:. ή v:ι :::[:''''Iι2<4i91: "ί'20θι::ι ~:<,:rιI:ι.

ΚΕΦΑ_\λIΟ Δ'

Δ,ο&χ:ιο,:ι ::?οί,:,ιιρ,Ο"Ι'ι; x,-,poθi:>jOΤΙ:; ΙΙ:<:

<'!'ΙΙ;:'ΙΙ''< ;;,ρ9:ιλλιιν:ucώ', όι:......
....~&?o Β

npoiYJ<fισ'll Χωρι;'Κτ/π,ι;

Ι. Η ΨτχΡ'<1ΤΙ χι..ιΡοβίπΡ7',ς "''f')pi "τ/" :::ριqμIl10::'λτ,οη "i.....
ί;;τ ...... ή δper.:Ιτ/Ρ'Ο:Ιτ/1""'. "'i<'pIi ι::ίαη<: o~"" lJt:ιιιτ.ι.αoιo':ι~ό ή 1111·
ιι.o"'1 "",,,::ι.μ(,,,,,,,. ις=όοο>ο ι"ί,..,(Qν':cιι ο:ι:..;ιι:ι=.χi( &ι:Ι;ΟΡΟ::G1i;ι:I,:; el
"..(ίΟ'} μι ,1<; II"HItώoιu;: ΤΟ\/( 11'Ι0 l",ρ,βάΜ"".

2. Γιt:Ι n;ι. r.PO(TXPΙoη χωροθ(τ/"ηι;. IIIto.."...8t;u, η ιξΤι< Ιί,,,,δ,ιιιι·

οίιι:

2. Ι. Ο ι\>α/::Ι:iιιρόμtνο:;lδιώπιι;:ή 11 2ρμόδιο:; ~Gfi"'< ~::oβά.".ι, σ~η~

Ι



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (τεΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)i Ι ι :

.~~./., ?~μ;:~ μι ,,~ ~"μ,",; ό",:i.ξ".; .Iy,p,~r. τι ::.;:n..<~,,;ι.,,;-ι
"::Γ._~'"'' Χω;ιο::ιξ::ι; :o~ Υ Ilε.\Ω ..l.!::. η"ι>;ή """,α.ι ::ο\> .,..WΔ6·
!:J:. ,,~ό ,. ι:,ρ.u":ω ό"J\Ολ\):ΤΙ"Χ:J ~ι '.~''" r3! ,Q·,λi;ι;,a,1)ν JV:,-

",\ "Ο"ΟΤPCΙil>tόδιi-:,~";Ιμμ." Ι:Ι"iiα:t:ΙΟ;ΙJ zj~,o:; Γ. r.~., 'η~ ...~:ί".
~τι( ::1Ρ,οχrι;;;. xJ.,ίμJn~ ""ό 1;';0.000 1...; 1,::!fI.OQO μι ,Ο""'?',, ι:';>

οήμ"-"",,-, ':Τ,ς θί<ι:ης ,ο.. ':"'1"ίδο".

βι To::o;;niU'0 iI,iι"~μ:ll ,ο.. !"ι::ίδο,., ,,;";μ:ι~:ι; Ι'ΙΟΟQ ί....ς
1,200.

~) Σ.\?ό: ~'OT;::Ιτ'';'"'' μ. \δlx:,,~TI ''''=T",,:Ι~7'', ,ο·... Τ':::ίΟΟ\> 'η~

•!X:r:~'2oης.
ο} ερωn-,μ.:ι,ολόΥ.ο ?:JIotij;<.oιo,. μι 'Ο> Π,,",Χ:Ι 3 '0'1 2;0;>0" Ι (ι :Τι-'

,,:ιιρο::.σας JI't~.

2.2. Η ""'!Ρ.οία ':'1',.. :ψοΤ\Τ'Τ..μί;"." :;:>,>':,::,,,:>;:,,\> μι~:>' Cιι:ό ι~ί,n'1

Τ/ς :Ι'T1J.σης :Q" ,Wίι:ι~;ιoμί""" .:ι, TΩV fκ,ι;;ι\o),O"':");,xωy χα" τη O""Q

δ(ν/".,6~IIIν:ός20 ημιρώνστ/ν X\Y'lρuιήή 1't'ί"ιΡΙ'Ρι.<ιι"ή"'T.'l0
"ιαiα: ιil,).oυ α:ρμόδιο", ω:oi Itlί'ϊ::~ω0'1 Υ::Ο"'ΡΎιίου yιiJtιMo μι :J"~,

11"",,0 ;ων δα:ι:10λoτη::xώ~. -:O"'~" ικ.;:"σ.1Ι' :'I",~ oι:roo}ή -:ηι; .v-;όoς 21)
~.μ.ιpώ~. r14 ':".1; ::ι;.ι.οχί:; :\θ",~,,~ ή θ<Υ.χλιγ,'ΧΓ,ς '1 :ιi;φT, χ": :α: δι.

χα:ιώ,οτη11"oi α:::oc:ίλ/Q\o,:r.: χα:, 0:0,,", Ω:;;.r;v<cμο:>C; .... 4r,""'~ ή θΙ01:Ι·

λανixψ; α:",'Ο"'ΙΧΧ:ΟΙ.

2.3. Γι" ιπ" ή δ91<"""ιP'ότ/~~ τ/:; "μ:iδ~ 11 τ/' Λ' X"4ro?'~::x
ως n.,., δ",:χ,ολ"'!ΤI~,χ:i :r.Γ.oa;α/!7""" ""'Ι 14" "~μ~:x I'I"'i"Xij
Tl:'I'jptO":a ...pIβillQ\o~ ,οΙ> Υ.πε.χαΔ.Ε .• τ; 01\0':' Q<Tt:λι: ι":όs..~

~(qη( ημ<ρώv .... μ;~*ι, ~::; :ι..-όΦι,~ τ/ς. Eιiν ::vi1e" :irtpιιxn'j '1
"Ρ<>θιομί", "υτ/ JtOl&ώς 1<0.1 '1 9Ο&ι.ομ.,:χ :Tj~ l':ί'Ο'1-:Ο0Uμί.""):; >:"Ρ1ΙτΡό

90"· ~μ:μO""ΡΙ':ΣI 6'n :ιrι:ίρχι\ ο-:iμ;:ω"η;-ώμη '1'1'" ΠΙ" ,,;:οίΥχρι,"! χω·

poθότη~. ~O\t 1<Ο'.n ''Ι'' ι.ξί,"""1 :ι::ό :'1" ως .n.ω 1Ί,'1P<"~ ,ou
ΙΡωτημο'.'oloyil1<ι II,\'α/t~ΙI ό11 ,ο ""'':')ff.Χi'ιμiνο ί?;ο ή δΡα:στ/ΡI<Ι:η:"
δι" IIρ'0XW; 0'jμ\J",:xiς ιιω\1ώσι:ι; 0,0" ::ι",βill"" ~ό-;ι :0 ιρωτ/μιι·

-:ω.Qγ.o orυ,(ι μι -:tς 1I:\~τ/oι':: ","JY.tλo, :ΤΟ" :ο.ι.Π.Ε. ":'111, "'1" 'τ>:;;'σ'J'I
:ων ",ιριβιι.)J.oν;uιΏv όfω'..

ο ιvOιo:ιpI'ρόμιvo:; UT.OxptoL.::u "" :ι,-:ιο;'ο,:,ι' ,u:; ...::::ιντήσιι.:; 0,0 ιρωο

τ/l'tI,olόyιo ιφoόoov {'1~ιί οιπό ,,~ ::ιο ::51"", "Iτ/f'ΙO'I~ ::Ροα;ι.ομί{ο·

"'(ι(" χιι, IIpόσθtw r.<Ι<Χ"cι.

2..1. Η π;ιοίΤΧ?'τ/ χι.ι1'οθί.,.., .." 1"i~.~:x; ",. :Χ::ό9"'Ο" Τ"O"P1"O~ ΠΕ
ΧΩΔΕ"; του Γ.νuιo~ Γρο.μ;.ι:ι-:ί,. πc?,,,ί?ι,~ "",::i: ;:ι";:::~ωι:ι'1. i>σ:ιp.

::ι.::ό ι""π'Jo'1 :ης :χ;:μΟΟι«:: ,",;:T"'Ι~:ι.; :ο:ι ΥπεΧΩΔ Ε. μίο:ι '11 Γ.;>ο4!ιο

cμi:ι. 60 ημιpώv- ,,:ιό "Ι" ~::oβc;..T. ιτ,ς ::ι.:.,...ο...<; ~o.. ,...δ<",;:~;.<Iμί",,~. Ι·,3

~ιι; r.φcQ;(iς .~&ήv<ι.:: ή θιοοι:ιλCΙV:...'Κ"r.:χ, ~I'~"" ":"'ώμ ... ;cι:ι Op,:",,"''';ι.?~

....θήνα:<; ή eto=λ"'::"r;<; .",.,''''0,;(3.

3. Η rι;:oi,:,xpto"ί χ"'?Qθί:φ'1; δι" 3~::ι.·.~ι'-:::ι., Τ::Ι ...." 3VCr,ίι.ιο'l'j ~...::
::'δι.Ι~ 4.~ou~",. :ι;:ιο~μiV(.,·, ~,oμ"ιX~"'''';''' "::ι., ~""";:ώ,, ~F3,,:ηο
;>,ΟΤ/Ι""'" χαθωςι;t'.οτ ,:: "Ο' 1"3 '<'; ::1?ιrι'"",,,II::"'. β. ,:". Ο. ι. σ: .... ' •. &.1
:ης Γο:ι,χι:τ. 2 :ηι;σμiiό:ι.; 11 :Ou ~~t~ou'~' Ι',:χ 1"!ι.ι-:~""I':: "1'0( :':::Q&1,•

χι""'! "\oPη.ιlXώ:ι "r.:ιJ.o:::ω" '::"'::1':"" ~?oίΤX;>'O"ι χι.ι?Oθί:η1η~.

~.... ",,:ι,,~I::ι' ι:::"η:: ::?Qi,:"".:,:'TΓ, zω?Oθό~".σης ':"'" ίρ;", Χ"" i).ρ".
"'~r'ότ/:t:: τ/:: R· Χ:Ττ/τ'}ρ':ι:;. ';::ι.ι:: ι::,'3η:; "2. ir::o:. XOl':' "Ι: O,,,,,~·

ξι:.; :o~ i". 1650/1986 1;1,," ::<::::1''1:;2' Zω?otIi:ηo',.

Ι ...;;t1.~0 Ι)
Δ:cοι,,:χο<:χ ίτ"Ρ''''\:: :::1;ι.:J::ι;;'ΟΙι:ΙΧι:... €Ι?'.....
Α' Κ:Χτ/1"Ο>';"; tnloW χ" &.,""ο..,..",\οτ/:..,,,

]. Η o,,,OOι,,<>iOl ίτ,,?,οη:: "t1'~:ιl.λov::"ώ""?ι.ι, "..?pιi Ο'''ι' :::.~:ι-:o
μ::ι.,cιl<o; ..,o'1 νίω> ί?":"ωΥ χ," δp:r.Ο''If'οτ/~ω'' , ..,.:; .... x.otΙ'1Τ<'?ί:ι..;.

....o;n ι""οηι;; 0~0\> ~"ο"~/_:w...:;ιό '1 !::1>::301j ~''':''i'iw..". ι;Μσ'>
ι::ί~.(o·,::ι: ο",",,,,,,,".ί:: ~":;.');$"cι,",,,,,~ οΙ "χί-:η 1" :'.~ 1:::,:::';'01,::
,Ο,,", 0:0 "φ<β:i:λί.o·,.

2. Γιο: rψ 'τ;ι.;;''''ί "ψrn;.λa~1<ώv ό;;...,,, ίρ,ων ":Ι\ &;''''':'1",;:<0:>;'
" ...... τ/:: ομiδ:ις Ι .,.,., i?θ;:0".1 ο •..ι-.::ι.".?ό;.ιl.....χ; ..Ι ο ,,;.μήδ!η<; "'i""::
\il:οβά:λλοuv "τ/" "W*'" ~/""'η πι?,β:ίλ/a",'); -:"" Τ,IIΕ ..\Ω ..Η:.
οχι"χ"; oriτητ/ ::Ou """,οΟι:":,,,:

", ,~r.ό ':1!' x",5t ~o :>γι?" 6 ~IIλi:τ; Πlpιβcιλ/(I\<~,xώ, [::ιο::ώοl...,,,

(.'l.ll.E.) οι ,ί"otρ' 3"'(:":::' ι" Των cι:::.κων ~o ί"" ,,""":ι;;ό::ξψο(014'
:;.i"I".:; ;eλ.:.) ..\""'τrι.o;η:::::~;:,,::i"wμιλί..,...:: "'~'>'1";.ί.I-:OI:'~11 ".~.

μίιδ<:ι ~",~ίι "ι?ίπ-:ωοηY~\),,?":"Ι:~. Γ,:χ::ς ::';:'6zί~ ....θ...~ι: ή θιo~::ι.λo.

"'ΧΙ}:: η ::φ:l:<"'.., "ιΛi t ... Ο'.:::οοti.Μ,~::ι., χ:Ι, '':0":: o?Ί:xvιoμιi~ς :\H,vιι.;

..; θωοα:).ονίχ'Ι<; :I.:'r.o<x:> χ::ι.:

βl ΛΤοό ")" ..;:ι>ίΤ,,?,o:tj χwpoeί:ηοη,,_

3. Γι:ι τ/" ίτΧ?'τ/ ::.~β:ιλloν:IX"'" δρω" ί;ιτων χ:ιι δ;ΙΟ"'"ί;.ιοri;

:ων Ξ!'ιi,QI!,;δ",,-11 :::ι;ι;..! "'''~~~~i:!i!~!.:ιόun?5 """β3λ4.L3· ο

"'1"'1 η 0"7.= Q:>'.ιIiί.';t101ι ",,,ό;

,,! 11;";'-:0""''''''1 χι.ιi'Οfι,.,.,.,'JT , :;

βl ΤΟ .~ι.ι"Ίμ~~oλόI'O ;., ~ι_n_ι::_ . .,;;;'~.".;. 8'1' x~·~" r)') "1 Ρ- '.

,. - ::;οίνχ:.ιΟΤ,' Υι.ισοθί. ::. ό:ι :::<:Ι;::ι: .", <:Ι""". θι: "-:0,,, Ι"-' "
Το ",ι;ιι;cόμι·,ο:'l"" ,\ . Ι. . ":χ I>.~:~I;" σ:ov 1Ι''':ι •. ::ι. 2, :O'~ ;';.θ;o~ ! ι,

... ι} ",?Iβo.MQ\o:,,,oi i>yoI ,.::ι. ::; Q;>~1""'ii'';IT,,,::rιo~ ""oι:;:i?"",,,,

,,:'> :::oι;.ίw i;e;σ 'Ί~;;''''''''''''';.ι' 3CΙ'...-ή 3::~ 3") :0'. r~o~,:"f')~ 11ι~,~.

""...:0::. \ΙOΙ?Q':x.;,:>:; "'" .lημΟ1:...,.. ·t.;:Ίι.." ,,'" ,o~ 3;;μόδ,,,·• •.",51 ",;<

::-:ι.nt, Τ::ο",ρ-:οαι:.. Γ<ιι:ι.:; ::ψοχί.:; ,\ei;",,~ 1ι:χι θto"""ovix'1:: ο, ::.,:,.
:3"MOV",Iιoi όροι Ι1""";"Oνt::ι., iιo:Ιp3 Ο'.::ό ":""ώμ'l'j :Ou σ"''''''oμO'~ .\6";_
,,~ ,, θι»:ιλov'χη;. Η ""ό;1Ι",Ι :X~1I.ί;;,-:" :o:.λ:iχ",,.,,. ,,~, ::,:,.
Iιi~ω θίμo:~,,;

ς;~Σ:o .:δσς xJ.l o-:cι Ili.-:oteo:; -:τ.ς ~a-:r,,:oό:'l",,::..:;,
i β) ,Σ,:.:; ι,δ",ί:: op<σ1<iς τιμί:: ι>r::oμ::Τ,ς ;:~:I~",ώ" 'Y'Ip~'",~ ":ι, σ~.

-:ox~;>ώo."", σ....Τι.ι.". μ. "" ι"ιi.o-:·,τι IOΧi>σ"".:: b:"':';~t:.:;

OΊl'Σ~ι:: ιιδιχί;; 0pI:D~ ::μί.:: ,,::ίθμ..,.:; θoρiι~:ι χ"ι Qovr,ol ...... "";>.
:;-•.ιvo: μι :-.ς ιχ::'.πο:.ι ,αχi>'>uot;; δι.:ι:iξιι.;:.

~I Στ:.. "Y."'...i t?'T3 1<:1;; IIi:;;a. ςr;t:rι;,;::::ι"Ο'η:; ή τι",,,ό:ι;~ 3"'ι;.ι~.
:ώ::,~ψ;:τιι: \>::οβ:iθμι~ ,o~ r.t;IβwOV"o:;. ::η", ...:β<iλ/.~:ι, ν.ι χ:ι

'JIcχι:.<:ιοθο,;" λα:μ~3'<O;.ι""" u"όψo, -:τ,.:; ,,:ι:λ"-:Ι?7jζ &<"Oi."tJ>;.:; ~Ι;Ι""

""':'i"",. μι :0" όΡο ό-:: η ΙT'J?\,ο-:-ή ~i~ο,ι.ι" μί:ρwv δ." ,,\Nt:::ί:Ί'~3'

u:;t?βol<xii "όσ:ο:;.

, 1)- Σ:ο ,".ι:ρ,βQ:λ).Q\o -:ηι: ι:φoχi)ι: ":ιι ιδ,,,::!ρ:ι 0::Ι ι~06η-:o: ο:οι;':ι'3

,OU 1<:Χ: IuOIxaμivω.:; o~« .ιδ,χ:ί: "Ρ"r.::ι.1t~I"Ι:: ~ώ".~ ":χ, ~:o" χ::ιθ".

;ιι,ι.φ ~x:ι;ι.ι" Τ'" τ/ Ο''''''''ιΡ,\οή ~o:ις 1,.:;:10>" .. :u ίnι.ι",

σ:),Σ~ov x:ιθoρtOμό 10" ;(pO"'~O~ &o:ιmi,μ:ι~o:; r.o: το O:lOiO '."χ"ι, ';
Xop"i;"0iιμI\oTjiyxi"oη ::,;ι<βα:MQV'α/Iώ'Iόγω"1<::ι.θώ:;1<::ι.:~ω" I:p,,~r:,,~;.
οι""'" 1'0'. τ/" .......θιώρηοή ,0\1(.

5, Eir,.:J::ro τ/ 1"to"'PTi3""": cτxo:,:ίO"'".o:oη~ 'Ι";>Ο1<",,:Ι, ότ, δι" "F'"
ο-::χ-:ιi>ι~:., Ι:::3ρχώς ,ο ι<ιριβό::λλQ\o. μι όμoι:r. ::ι.:;όΥ::ι.:.-η o::β.iM.,..:",

"ρόσθι,ο, όροι.

6. Σι ::Ipί:r:ωoη """"νίωσrις ~ 'ί'orιoιιoiηση.; ττι:: :i:fi!,~ ).ι.':O"1'-:O:~

-:w~ ίρτ_ή βιoμ'iΧ_..ώ" ":χι ,,,,,,,;:Ώv δpιιoτ/ρ,oτ/~ι.ι~ <ο" ::::ι?ό"':'.~

~pθ?O".:o lι.3,i ::ι",:::ωοη ,,?μό5ιο Τ"ΙΙ"Ρίιίο Ι"'ιII.~ι: Τ/" 3i'μi,

~ "'''''.;(ο;::ι. ~Oυ T.nr•.\O..lE.1"" Ι"&XόμιVΗΙ"""Φ:~3C1j ~Io>" !Ί>ι'

Χ;:ψί""." Γ.ιρlβocλί.""~I"ώ"όp<.ιv.

'E-:O"r3l) ::ιpιβ.V.:ιιιν::"ώ" όρων ί~-:o_ ή

δρ:ι0τ/r'ιr.ή:ω>o Β· ;':"τ/Τ,,?':';

Ι. Η ΙΥΧl"αη :::'f"::ιίJ.ov:~" όρ..... 'J,TOf-': ""1" """'":1'11:0:::0:7.",
"ίι..". I~ίx'=η Γι ι""ι.Τ.(.!ΙO'ItIIμό ip1"W" Τι δ;ι:ιoτ/ρ,cιτ/,ωo, :'':; 11· ,,~

""'1,:"'JP':ις·
2. Γ,:ι -:Τι" ί.-:Ο>:F'τ/ "'~I"'ΏV ό;ω> ~Io>" I\:'Ρ3"hι., δ;:"~,,,

;;~o-:T,~ω"." .vδt:ΙT.;:όμ."o; -η 3;;fI.)δ:()~ .,,?i3li; ",::~.,.".,. ""',' ';;μ'.

ϊ;,:ι :"ομ::ι;χ,:u:"iT::T'';:to':.. :O"~ 'Γ.fιε.ΧΩΔ.Ε. ':Ί.Ι :'1>:Τ, :x':τ,~', """ ~'.
·...,;;,ι~ι-:3' :.::ό το .;;ωo:ημJ:oi.Dτ'o~O·. Πίvιιx" 3 :0. ~?rι?'''' lti .....,~.
";';;:ι;ο ''>~ ,,'ο :::5t~ω ι;>ω""~II"?I.o""", o,:ιβΦ5ι~~'3', 0"1" 'όομ3Ρ;':"'·
Τ::τ;n::ι :'>'" :ι.,μ;'δ","~ >-7:.:i 11'1'("'_"1 T"Ot>f'YΙ:ou .",θώ<; .:ι, 1~'

U;;1":Χ"1~μ;:, .... θτ;..,,~ ~ θιοο:ΖΜιν.χτ,ζ ό,~ ~ρό"ΙI:'" -:ΟΙ" '\'; ::,?",";ι.ί; ~

~i::, ο. ιν&.o:;:ιpQι.ιι'>Oς U::<:IXjX~t", ty'iooo. ζ'1-:T,~.: '::ι σ::ιολο;t: '.
:ιl\;rv:",οιι.;: :ο:ι 9"'''''''''''Ολοτ,ο".

3. Ο: "ψ$Wov-:ιιtoi όpOr. τι.:ι τις ΟF:ιπηptόττ,"Ι: :10υ ::ι."",;ί?O"·.~

0-:0 Ι\:ΙΡ :i:pepo tj1<ρtwr:a:ι μι "11ίη:Ι",l1ι>t> \Ι,Χ"Ο" i'>ο",oiΡΧ'I. Γι" "
::tF:Ul.i, :\fΠ,""--' )<3Ι etoo:tAιMxTΚ. '" r.ι:;χβ(Τ;).J..ov-;,ι<ο( .ηο, ι-:ox;:'~·

"::ι, ::",-,1;'-< ::ι.::ό :":'ΙΙ'1 τ\l~ 0n;Jν,ΨΟ" Λ&ήv<ι:: ή θιol,,'ί~. I1 3::
;:"~', :XU~I "":.;:<;;1::.1 ~ouAi'.(ιo-:"" 0:" :::ΨΧi,.., 5ίμ·"::ι.

~) Σ~o ι!δο:: "" ",ο μ,-:o,θe>ι; -:ηι;; ε;ι:r.~:'Iί',ό.,.,.,~:ι.>,

~I Σ::<; t:li",i:: οριο:Χί:: :ψoi:: ..... :::cιιιr.r.:: pu::::r.-:,,,tJ. "";;"ι.ι, ~'-<. 
-:ο"ι",?';'σι...,., 1,;μ,.ωνa μι ":: ι,,:ίσ:c:ι 'Oi(i>σUOt:: 0'2tiξ~,::.

~) r~:.:; .:ΟιΧί.:; tt~ι::ι.;ι.ί:: 'ψ,ί.:; T.~θμ'1Ι; θop~βo:. Χ:Ζ, &"".,~!...,.. ,,;
;: ...~" μ< ~'ι; ,,,iι,,o'ι ,:-,,·:.o\>l>t<; δ<OI~iξι,ι;.

. ΟΙ Σ::χ αχι::xi ~-:O'" >::1' μ.i:;.o: "":''9F';:I''''''~':: il -:O'"'~~:'i''' :Ι''''.,
~"'::''''''; -:ηι: :ι:::ιιβiθl,;~'"ιΙ; ,ο\> lIι~ιβίιlλoor.o:;. "Ou τι:,βά. ...."" .,,, ,__
:31>:1'-"'060':'" λι.μ~ί"')l: ~πό9η tηι; xιU.~~ι;:.η~ (;,::ι.θί."ψ"Ι; "Χ'ο

"ιr:-''':: .... ~ov ~ όrι '1 ι~oyή ~ί~O'.ι.ιv ",ί:ρι..." ~ι~ "wt~,":",·
,,,,ρβο;"χό :.όc,oς.

ι) Σ-:σv x0l9cιριoμό tOu J:?Ov:;ι.οiι δ,,.,,;ήμ:ι,ο:; ΊΙ:' -ο Ο":::η,Ο '0;':';1

χt}ρη-Υο!iμινι'j i.r"?'''''i ::ι;ι~,,,,ών όρω".

-ι. Σι :::ιρi::-:ι.ιoη o:vιJ\oiι.ιαη:: ., '?"r,ο:::oi-ι;ς:r,~ "'"ι, ;;δι::ι~ "'''''''." ':"'
:ων i.ρτωv ήβ<oμτ;χιrvιxώ" X:Ι'O'M~Ij'ΏV δpocιτ/;:Ioτ/~"" <O'~ :::"::;,,
άρ&?"" η σρμiι.δ'l' ":<ηΡισί:ι <ου "",,; lιιΡ;r.:ωση::ι.~μόδ,?:ιr It'>"f~t>

'ψΥ "'1" χoιΠιΎ'l'l"". ;τ,ι;. ι .....,μ.~" τ/" ο.ρμόδ'2 u:lηΙ;Ι~'\f ,"" Υ.Ι;
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ΧΟ.Δ.Ε. r'" (..δ(x.όμι~" 1~~~,ξί~"",,". ;ω~ Ι':'KΙXΡΨΙ" ...~ ::ιyt~OVΤ"
",,;.~ όρ.......

l.:[φ .....\ ..\ιΟ [

κ ..θορισμ,ό( ιιιριιχ.ομί\<)", :ω>ο ιιδ'Χ';'ν :t'Ρ,βώ..Μ>.:ιχ";'ν

Ι'ιλι:ών (ΕΜΠ) )<2, ~,,.δ,ι<,<ιiι:ι .. ::ι:';p<ι~,:;
χ'" ί-rφιOΠ,ς τα",

.....ρ&ρο ] Ι

Ko:ι9op,αμόc: ,".ι.ΡΙι:r.oμiνο:ι [,Π.Μ.

Ι. ΠιΡιιχόιιινο η.ι'" Ε.Π.Μ. 11_0:0';" Ο< Itpos,xτ;n.:#ιo:10\1 ι:ΙPΙτιxi'

'Γ~ a'l:0'0 ..ί\Φι1:l: ~ του ιipβpoy 16 τ/': ",~όφo;"'"l' .su'lήc.

2. Κό:8, ε.Π.Μ. ItΙ~Ι xr.ci 1f(~II:ωαη ~O":'ΙΙ μι tO "ΤΟ·
α::ι .....Πο ~iμι;"O U<t;~ τΙ'> ::ρoδ«ΙT?ιr:φi, 1:0\1 χιφίως <lIICΙIw';;

ν'<ΙΙΙ j\4 τ/" tιχμr,piωση τ/' Ο"f1C'Q'α.ς το.. "fIO':I":<I;I<rIiO;o o:νa>ι"μ.t-

,"01.1, τηι;: ίνπιξής wu σι μίcι .."ό tI( ""τ/Ί'oρiιι; .0 ",ρθρOll 18 :011 Ν.

Ι 650/86 χιιι τ/ς αχο"ψό'<η.CI( τω>ο ιι:potιl\oOμι μί,ρι.w IfPOCΙ:Q'
<ιίιι.:;.

3. Η lιι:ιλοτΟι :cρoδιa-r~ χ" >«ie. Ε.Π.Μ. Π~:OIlOIιί~

ο.::Ι:Ο '0'00flίoa. ι:II'ά6ϊi!iCiι χω xιι:ά,:luo$ της. ltO\o ..Ο:;;;;ΟΡίζιun<πα
άρθρο 12ΠιiΣcιscιι<άφΩσης--:-I'ιι!!!" ,!111ω ""τ/ flz;qlII!tι:r η

~III . Δ __ tOlιΤIIOU ιίοllΠι .ιMαvτ .χ_

tI.ξioιt ΙΙΙ:Ι:ι Δ ooiωIo' • ΙΙ:~ 'ΠΙΙΙ 11 110... '<ΟΙ , η oιιoicιι

"JI'It(I"" ΙUΙΡΙXno.l '-.τοι:; 11' "μια( ,»,ιρων "1:<> ~o" 1I'0U θα; lΙ'ι-
ρψ'θιl ο' α;υ'oiιc; 'ο ιιχιΠ>ιό ιpώτ/f'α;. ε.r. >:"Ρίλθ .. <ittpaxtη ,11\'ροθι

oμi" "υtή, 'Ι ι.J.oτή ,ω~ Itρo3lιηριε'?ώ~"ρcιτμ",o,.oιtΙ,ιιιχιιι x:ωpi(

tη Υνώμ,l {ι.no II1Π)pι...ι:.~«utώ-o. Ο ?oρίc:ει;;Mθ.~ή xα;,ιiρπoηςτ/':

ε.Π.Μ. Ι';ΟΙΙ ιιpιιβ).ill,ι,α;ι",ο :iptpo 12 Ι-ιιc:ερ. 1) "I'i "ο.ροίι<:ι". :ι<:όφa

οης ΙΙllοχ:ριΟ<Ι-Ι "Ι 1tpOTffOiιμ1"'\ 'Τ"ωιΤ!οιιoiηοη ι:ρος ,α; ΟΙΜιρμ.όδι«

Yιwυρτιkι 'OU vo:ό ,",Wtη ,,;ιοιπ«:ιυ.ί.ου ιrr.IX"μr.oII.

""ρθρο 12

Φοριί.ι; :nσθιαης ή ω: Mt2",...,.,.. E.n..\t.

J. Αρμόδιοι Φοριί.ι; ιιοll """θ"ο".,. Τι :ιιa:α;Ρtiζοw ΟΙ ίΟιOl Ε.Π.Μ. ,ί·
....., οι cιxόλouθoι:

Το Δ1jμι).,I(I••α; Νομ'"ιί Πρόοωιι:ο Δημοσίου 6,,,,,:ou. ο. Oιι~....ι.ιoi
Το,ιι"ήι; Aυ:oδloiJιηoης, οι Δημόoιι~ ε"ιχιιρ+""ιις "111 οι :..ο,ιιoi 0Pτ:JYI

";ιoi Δημοοίου Σιιμφίρoortoι;,

2. ε.Π.Μ. xιnaptitow :ι:σl ,"""θ~~o ...... ιιιίοης 't"""x:i "ρόαω"... ή
ινώσιl( :q;ogώlιι.J\O:ΙΙΙΙ;Ι Noμuιιί Πρόοω",,:. Ιδιω,ιJtoU Δ.:ι:σίου :ο:ου ');0.....

ως i.δρa; "Ι... Eλλιiδι:ι ή W'1 χώρι:ο;.

Άρ,fIpι:ι 13

Τρόι:οι; :ι:σι δι"ouιooί", Μ8ΙΟ'1ς της Ε.Π.Μ.

1. Γ'Ι< τ/~ 'ΣΙΙάθιοη Ε.Π.Μ. ο .ρτοδό ....,ς ι:ροβ",ί .... ι οι S"l''"I:' lφό·
"""ηση .χ&ψ.ωση"~",,.iρ(Μος"o~ 6ημοο,ι';'ι,,,,,οι δ"" :o"λιix,o:σv

"μιρ;'",..., ΙΥΤJIoLIρi!ις :ης ,,<'w••""''''''..... χ:ιl "ι μ'" τ,μι;:ιήσια; ις:ημ.ρίο..
τ/t; ίδpcιι; wu Noμo~ ή τr.ι~ Νοιιώ" <:o'~ """'φi.ρι::ιl '1 ε.Π.~. xcι:θώι;

xcιl ο'" Ε..-ημιρω,ucό Διλtίo w~ r.;("UC,,~ εr..μ.λψηρt"υ DJ"i&zc.
2. Τ'Ι" κρόο;ιληοη ιιιδή).ωαη; ινδ,"t=ίρ""'''' "ρέι:.. ~c:ε α;""'Ύ"';:?ο-

γ:c:εl o;;ιψι.ί-:ηt" :0 4ΧόλOllθ::ε CI'tOlx,i""
ο) Oνoμ::ιoίcι ,ο" 'Ι1τοδόιη.

Μ Ti-J.oς JCό'I,Ι σν:""ιψ.ιlιO "ι' μ.ιλi:;'1;.

τ) Οι ο'l':ο"οίιμινl, tIδιxόt!lttc ''''0τ/1lQ>ικ.:.

δΙ Τρόι:oc; cιvci8ιοης "I'i μw:ης χο;ι, ΟΙ όροι ο",λοΥής "ναδόχ.ου.

ιl Η ηοβλι.'Ι':Ομι,,'1 ,"+,οιβή τ/f:;.μιλi.tηι;.

ο:) Ω~(~που δι" μ..~oρlί wι: li.... , μ""ρι),'ρη :ω ... 2Ο ημιρώ... ΧΟ,
.:ι;ιμόδι2 Υτ.η,otaί:ι 1W- ~ΗV M:~~θιa-η~..,.. :ιι':ή"ι..,.. μδT-,λωα ...~ o~δ'OT~'

?O",oc;.
ζ} λ::oι'~O'~μι'4 owoδι"π~" tη:; ~ίτ/C'1< ,χΟή).wc'ί; t ...Oι"'i'~PO

""'.
3.."νάδοχ.ιχμποροί ..... ιί..... 9\lauςό ::;:όaω::o ή (vώoω; ιφοοώιι ..... ~

Ν.Ω.1.Δ. '1':0" ιδριi... α:ην Ελ.\ό<&.. ή aι iιλλ'1 χώρα;.

4. Η CJVά8ιση Ε.Π.Μ. :τί~ιt"" ΙΙΙ ιτ~~ ::ου ο"""",αλατ,ί ...α. μι

",,,,,..ιιιίι;ις ι""ιλο-Υή, βιiaιι .."toloτημί",\~cιllό9aaη,:O<oψτοδότ/μι:ό:

α~ό ο.ξ:.ολίηηοη tCoN :ιρoaόνt_ ~oυ """'δOxou Χο, ,φόα"" "Ρι8ι! όπ
o~"oxρί........ol CΙΤO,,' όρο ..... :("0,", φ::Ι?,.t;ι:O'V"Icιl στ/" 'ι':ρόσΧΛηαη ιχδή·

M.ιaη< ooφpσvtoc;. !:ιινΙXtιIIών::ι, ι"ι"ης t<I 01"0\:0J,WI.';' ~δoμI.....
τ/S ,I,:_!Of!Qς.

5. ΜΗ';' τ/~ αδοαη τ/" <JXP1.tutήI; :ιιιό1'cιoηι; σ....ιίιr.HOI "ύμβιι.αη

..ου lI,I,:arpά'i'I~cι, CΙ,l,:iI.oν 1,,~oδό~'1 ή ,ον νόμψ:ι ιξo"",obσ,o~μι"" ι~
",ρόclr.ιll'io 1Ου χιιι .ον ιιWι.Oo;r.o.

6. Η "ItO~ρα'F~ της σVμβ<:ιαης cινό.8'ση, tT'r;: μι:u ...τ,; ::Ρ'"Ύ!'''''ΟΙ:'''".
:''1 μίαιι σι lI'?Oθι~oδUo (2) μηllώY οιιό τ/ δημe»i'r.>oη tης :ι:>ό<:ι:ι:λr,.

ιιηι: ιχδήλωαη, I~'?ipvνtoι; 0,0 Eνrμιιιωπxό Διλ~ίo ~o" τεε.

Η ~xoτρo.-;rή"I'i oιiμβσ::ιηc;μΧΟfl'ί ..... I!f'Orμo:~o"oιηθιί >ι"" μι~:ί ..."
II'cιρίλιυση τ/f:; xρo8ιoμiι:ις ",,,tήc; ιφόoov συμ9"""'; 0 ....200',("'. 05"""",,
ρι:ιxιi 'Ι cιν«θωη τ/<: μιλίπιι; oxowιιιρoxηρ""oι ..."".

7. Κιίθι ι'<δι"9'!Ρόμο-.ος μιι"ΡιΙ "'" oo»ι:όjι! .. ί"CΠa.αη Χα:ιί O,l,:O,cισaij,

ι:ο:ι πριiξηι; tOu ιρΊ'06όtη "ι:ό τ/ &ημοοiΙl>Cιη τ/!ί "pόoxλ'l""J<; ιΧδη;,ω.

σης ~ρoνtoι; μί;ι:ρι χ"'l τ/~ ίJιδooη τ/<: IjAρlπχής ">:~gης .0"
ΤΙCΙ τ/" Μθ.ση tη( μ.lί.της.

Η ιφοθ.ομίο. ιίοχηοης tη( t"'7'tttoης oi...o.1 δί.χα ιι ΟΙ ημίl,Ι; ,"ι:ό ':Τ'

ιnι:ιx.oί-.ωoη ~ "Χ"'Χής "ρά:ξηι; 10" ιρτoδ<nη. Η t"Ot<m) cισxlί...,

Άρθρο 14

Παρc:ιMβή χι:u ί.τιr.ριc:εη της μελίπιι;

Η σα~ή τ/S μι).i!!}lj, xpot'Ί'μ"tv:roιιίtαl μι τ/" i>ιooa-η ",,,ό .ον

ΙΙΙ'[ΟδόΤ/ βιβ«iωaηc; ό't. ο lI\fιiOOx.oc auμιιορφώ&ηχι μι .1( οuμβ.<tuιi<;

•οιι .υlιοχΡιώι:ιιι.ς x~ cιxoλoι.8ιi..!l..im'?' nιc ιuλί!'l'ί ..H βιβαiωenι
ουτ/~ η ΙT'lι:ιι.~ιχη οιιοφαση;οιι ΙP"fOO!iτ/ rx/loιOQV'lΙ:U μ",α; '" I<ρ~ι·

σμiα. ιιου :ιιι~.tα., "ύμφωνα μ. 10 ιίρβρο 13 ("'''ρ. 2) "ι' πιιρoΙ>Ocις
ι:ιι:Q.vσoης.

Ό"'ρθρο 15

Έτ:ιι.ρ''''Ι τ/C> Ε.Π.Μ, οllό.ο Ύ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.ε.

Η μιλίτ/ ο"οοτί.λλι,οl "t'IJI' apμόδιoι υltηp!"Ι", ~"" Yπoιιprιίou χ....
ΡO ...ι:ι.ξiσ.ι;, Πι.pιβcicλJ.ovιoι: u,Δη~'ΕΡτων χο, .-r:ι:ρi.... 'ιι' μι ,,~ό.

~ 'O'J rKOuprtl~ πε.ΧΩ.Δ.Ε.

'λρθΡι:ι 16

Πpe>,,:ιρ,<Φται χ... "'r.o'!(AoW ....οm""οιτ:" ~1"'1ιx ΤΤι' :::ι""ύο::ες
ι:ιπδ90<:ιηι; οι ι:ί'4ΧΙΙ; 1, 2 ΜΙ 3 χ2, 4.

Άρ&ρο 17

1. ΈΡί'" ~ δρ<ιO"t'V'lότ/,ι.ς 110'" xIt,oi τ/" ί.....ρξη ιαχί>oc <tTj; r,:τρcW'

,,:ις ::τ'l:iιφο"ηι:: Iι9",Τo:vτ«ι 'iJ βρiο1tOYt"'ι ....ο o-t';'Q.o t"Ij<; >ιιιn ..χ.,,",ς i;,
i.xow λιίβιι. ..~μ9"'''''' μι τι( 'ιιχ"""",ι( O,cr.ιiξιιι;, ....,(ιtιJtή ίίIψaη ~

ιίδι,,, ΙΤX:ι:ιί,,'cιoης, ιιpoo ..;ιμόζιr.>:OI cιtις "X.tIXi~ δl::ι:τιiξιιι; r.ιι;::;;oι:

τ/" δισ:δl>ιο:οί" 'τ:ιι.ικmις ΠΤ~t:ι:ώ" όp<.>~ ΤO~ ιίρ&ΡOU 9 τ/<: ::α·

l'Oιίocις ",,,iις;ι,,oης μ.t.,2 α"δ '';''σιρο.l4) ;ιρόνICt ",,6 τ/~ ί .....ρξη 'oχ.Jo;

tηι;. ι\~ '1 ιiδιι", ),.,ΤOιιρ'fίι:u; ),ήτι. lIρl~ οllό τ/'" ,ftρcιιtίιι η δ,,,δ,,,,~:ιι

ίΎXΡlqηl; Itφιβoλ).oντιxΏV όΡW~ o,l,:O'(ιAIi ι:ιr.c:εpc:εi':Τιτ/ χροίοι::όΟ.οη Τ'"

τ/'" ,"""wωoyί ή .ροιιο><Οίηση τ/!ί Iίδιι~ λι.ι:oυρτίcις.

ΕΦο :ΙΡ"~ "r.iI τ/" ιιιiρoδo ':T~ ~,ψ""ίCΙς. x".iι τ/~ x"τc:εoχlυή Τ, τ/'"
λιl"'Ο"Ρίίο. του ί.ΡΎ"υ ή τ/( δpcιoΠjplό'τηΤW; 'ι':ροχίιτιΤΙΙ ό τι δι~ II'~.,:I.

ηίοι ...ιι, ."cιpxώς ,ο πιρlβιill.oν. ΙΧΙβσ)).Ον::Ο.Ι 1I,ριβcι)J.oν"xoi όροι

oVμφωvcι μι '" ιιχιπ:ι:ί; διιniιζιι.ι; τ/!ί ΙUΨI"""" ιιπόφσοης.
2.Σι ιιφιω.,"'ΙιινιMe"gης; ή tρoIIoιιoίηoης Τ/Ι; ιiδllα( M,:oιιpriCl~

""ί'ιo...oμΊVΩV i.PIw~ ή ΔΡCΙoτηριotήu.r. της λ' χ"l S' Χ"τ/τορίχ:; ~I;

ιιapoύoo:ς σιΧδφιιοηι::, η ο.ρμ6διι:ι: Kιvιpιxή ή Noμcιιρ;cιιι:xή U'ltηpιoio 'Ο"

ΧΟΤ.. ""ιρίll...ωαη ο.ρμόδιοιι YΙΙOIlj>'Γ'Ι"" ιφι.~ τΗv χ:ορήΜ tης, '''''1ll"
ρι.:wι( τ/" αvτΙ",oιχη ιιr.η;xoίo. 'Ο" Υ.πε.ΧΩ.Δ.Ε. ΤΙ'" ...ι;ο;ι:ιψ,,,,\!tt,,.

νιξί.ι:ιση '""" ιy.cιχρψiw.wιι~xώνOρι.no.

3. Kow. ΠΙ" 'ΎΨΟ'1) ...... πιρ,βώJ.oνtιx';"" όρ_ Υιο. tα. ίρτ" ή δριε,

.
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. --.."",:"~"""- ~~.,... ~. . ..
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11I"'"!fOΙ;iι τ/.; ";"Ι"'':";;''Υ,χής 8ί:,.,~. μι ,..;....,p>;o,:;it.;~:r '",''' :"~'''li,
':τ,'" 0::00." θ:> ':"i"l':0 i;;,:"1I ή τ, ~;'IΙ""',;,ό':>",::r.:ο 'o:: ......~'Q ,ης βί,.,:
.::ι:, τ/ δ'α/ιtη,,,,,, "r.:ι:,:"ωτTI ...ς. θ::ι δι--t,,,: η .':''''1 ΟΙ ::;;ιμμ.:::ι ή,ι

'.1'.•"" θ.:ι σημι:ώw.:o:, η β.οτ, ""JI; :ο:ιρ"ηι;Τι'ό ,,~o... :ι:iρ~ι...

!:τ,,,, έχθιοτ, lI~:Γι Ο" ::ι:,ΤΡ<>;I)'ο:,. c·,,,,,::,,,,,i """ι,ί:;ι ';:1 α~',·;:

ιι<;ρο::."'.... :::I:XQ:<,~ ,.,.;,.. ,,:~"":; 1.:2;:ι:; :',ς ,..:ο;:)τ;::2;')" Ι.]. ό"ι..:; ;r,).

ii~,oι, .:u ."ιξr,':"c.-;".,,,, '':Τι ο ....ί;ι:!::ι.

·1.2.]. Φ",,(~;. ::Ι;:9;';';""",

1.2.\ Ι. Ο<ιι=.<:,,".;,:.''''.

ΠΙP'1'p:ιvrι :0" ι ...p....lpo~ οιχ".,,,ο:ήμ.:ο< " ιι·.~oo~oτ/μ;'~..., :r",
",;χοχ';'", ιιοι. Ι:ΙΡΦillο"," :0 ίιι,:"ο ή ':1\'" ~j?"o:rιP,r)~. ιι:ι, "::o:I~Q"~,,,

ι,,,,ιιi,, μ'1o.ξiι :011'; I"':':O:':J.

ΤΟ ι~poι; .",.,.; ":ι.i.-J:::όμι,,,-,ς ::ι;;:ο;ιτ,ς Ι,''''''': nv..'T'') μι :0 μ;,:"'~Ι;~

:"" ί.ΡΥο:.ο ή τr,ι; δρ"r.r.;,ό':'η'ας.τ/ 'η;.ι",σ'" :ιr~ :>Ι",:,.. <T,aμι."(,I,Ι,,Ι;

ι::,~,ώ:Ι\ζ 0:0 ::If~iMQ'Io. [δώ ::;ί::ι, \Ο:< )'0,.;».:0:., η ι..δIZ;",<I~,\

2 tIΙΡ!.\Ηl.i"ti

-1-. ΠΕΡιΓΡ ....φΗ ..::\1 Κ:\ΗIl'ΛΦΗ ΤH~ τrΙ\PXOE:\Σ

!\ ...Τ....ΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡI8Αι\.\Ο;\:ΤΩ!

.ι Γt:OΓP ....φl~H θΕΣΗ . ΕΗ....ΣΗ . .lIOlI\HTlI\H ΤΙΙ.>,!"Ω! 11
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Σι 10Ι:ΟΥp<:rf,χο\>ς χάρης Ιή """ ΟΙ "<;oι;ω:OTP"Tί~1 x),i,,~~ιx;:
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:'1:" (xiιpι.:ι ή βοηθη,:>ci χ:ί;κ:ι. "ι:σδομΤι(.. Q<JIα/:ιδ::ι: ι~", Μ,,!

,,:;ι., η ",(~ιoxή :tO\l :o:ψ.βilλι: το ί.ρτο ή τ/'" bστ/?,ό':η':2, Ι:?Ο' ό:"ι.;

:ιι; Jι\I~ι:.oθν/a.:ι: '2~ οι :ιιι:60:2'τ/ ",::6:0 if"f1I i; τ/" δPCΙ"τ/P,ότ/~. ::ι·

;Ι<ι:σ" μίΧί" 1000 μ. Σ:ο..ι; χ~:ιι; "v.:o;"; θ-::ι Ti"l:«, λι.",ομιρό-ιι; ο"ι'
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Σ......Ο,,~,Jιή :t-.o;:opό. Ο:Υι μqγ"o},oτί2 x:;a τ/ 0"0'"'''' ,O~ 107.;00,1,;.
'ouι; T•...,lo":'\Xou<; <:χτ,μ:t"ομoiιo; ή τ/" X':I:;'o,o;ιcnj χα, 'ι.; ι&όττ,~,<

:0"", ό::ωι; Π.χ. η δΙCΙ1:Ιr',irτr;::ι. ,w.ιχόμ,.cι <;::I'VΌΜ,ν.ι: μ,,:ι,ό,,:'"1~

ιδοφώο;.

4.2.1.3. ~Ιt:ιωfY.'ί.ο;JI:J χ'" :.δροτ;χι~ιt:ic - ..δpolo,:,,,,:i <:'Ο:Χ'''''

Σι UΔΡΑΤριι;:.,,;, "r.oμνiμcι~ ή <:rtouι; yι:wω,;ς ~ι< τ/< =ί"

4. Ι .1. :<ρί ..cι IIOC oημιιώνι;oo.,~ :σι μι τιωΡο).οΥ-.Μ: <J-:QI):Ii" 'ης :;tf'o
Χ"" :η<; ΙΥχαΤ';"'UΟη<; ι:;' όοσν ιί_ διcι&έcιψ:ι.

Eιδurό,ι;:o: Iι;>i"II ν:ι οrι;.ι"ΏW:::a:

- Η χιιτ,iιθWΣΗ x~ η ί"ταοη1_ crνiμων ΟΙ οιι:οίοι. 1Μ"","" Owήtlως

cr.-ιr- 1Ι,11'οχή 'ΙΙΙθώι; It~ ':Ο ποσοοro "'!Wμiιιc;.

- Οι ο1Mlipιl:.ς ν;'P<tσltι:~ χα. θιρμOJφιιιnι.ς "ou tr.uφι:ι'oir. .,..Νήθως

:ι«Σ1ό: η.ς δι.όφοΡιΙ; ΙI<OXί~ '01'_ itOlil;. 10 ,"00 'τ/σιο,;,φο.;βρσχή<: χ:ι: οι.
&ίο•..; o\>yxΙνtρι.>αηι; >ιCΙΙ' ;;:XOUΙήι:; :ι.ιιορρής" ,"'" β;!όχι.._ ....ρώ'ο.

- Η ~w: ιμ,~ ΜΙ 'Ι ίνtσση ωι..... Χ«ιΡιχώ'ο 9Ο'ινομ'·
_ ~ως oμ.iχ1,l. 'σ;(I>ρoi άνιμ,οι. XIO\>OΛ~ώα(ις. τιιχό. 9tρμOJ!f"ιtOlItχ,ς

ιι"Olo-τpoιriι; ι6iwι; 0-. r.t?!:πωοη "ρόβlι<jιηι; IXr.oμιtήι: Oημcr.ι1ΙXών

αψocι9"lf"Χw... pU,ll:IoIν.

Πψτροφή ~O\I ιιδιi~,\<O~ δ....ομ,'ΧoU τ/'i It.pιoχή:; ιu ίμ,;>«ο'Ι Ο":ιι

o-~OΙΧιiι:t "0\1 iXoιινV,(ίor,μι w ίρroή τ/"δp=τ/PIά~ητ:ι.. Ε:ΟΟιχ:i.:ιn:ι,ι.

~tiw.' 'l crνttφpιiοτ/ν υ::όΥι:ιι I>δΡοφΟΡ;ιιχιιιι ~I( r.ηyi.ς. Οτ/" r.οοιiτ/"ι

χιιι τ/" ItOtόtηtιI Τωlι uMτ:νωναπoe.μ.ό~ων.o~ιι 'ΙΙΙΙφcMια>ιάνιpιi (li.
μνcς ΜΙ JIlO~eiμ.I<t) χιιθ,;"ς χιι, οτιι ;Ι:0I0τιU11<1' JIlOOOO't\X;i) Xιιpeιxtηpι

oW«i~. Enioηι; χιριηχι:fiι ~ων lιxcnών Oόnoρpσήι: χιιι -:ηι; ....~,;, lΙιι·

ρόotτιou 9ιιlcivolO\l OΙXoιlΙΙOτ/μOuιι; μι οτοιχιίο μ~ίoι; Χοόι XOΙG

τ/W'O .,wo.. ~o ;Ρ10 ή η δρo.Oτηpιάtηtσι ινOίxι~o, "01 ιr.ηpιάοow το

1I:ι.pciιc~0 • 9cWί;oOlo OI:ιcooUcmιω:.

Στην ιιι.pϊ~ωoη xo~:ί την Or.O<:Ι το ίonO ή η δpιtOτη:~·.ότ/"1 ιί_ no
Ρο&αΜοοιο ιι.:ιι. η ~ιιι Xtpιoxή 8ιι Χ?'!οιμοr.οι.τ,9ιί 1;<;1 0ι0i9ιση

υτΡών oιιιoβ.l.~~ων. :ιιΧ:--,ι"..." r.c;)lλ',Q9I! ~T:XΙ"'ΙΙΙόι; Ζ:ί.r.ηι; τΤις Ik·
l6ιooι<ιςίk~οο,lςά:μ.οη<; ,~ιpρoής.ό.'W~ θΟ o-ημ.ιlω_~OI\(:ti~. Ο-.:ιθί·

otμ.o; ωkl:Jνor,xιφιχ:i.ΟΤOl/,.';Ο (.:tuφ:ιW",,~ο ριμμ,:ι:ιι. o~μη πιtlφ.

Ροιών. "4οοι; χuμιι:ιομο,; ,.).11.). '010, οι =ral!~ ΧάΡτι; Τωlι ":ljXI

τ?iτ- 4.2.1.1 .• 4.2.!.2. 4.2.1.3 r.Fί.:--,ι" νιι ::t;κl:ιμβ~ow crx..:uι,x

:ιναlυ-:ΊΙΙι;ί ~.:oμ"'ιμ:ΙΤoό. ν:Ι (ιw.ι Ο"Τ"ς. ·ι:.ιιν«,I",ωo~oι. "ιιι κ:ι~:ι.ΤOToι·

O~IXoi..

4,2.!ο4. Xlωpίδα. Πι:r;,δo

ΠΙίXwιιφΉ ~O\I 1Iooor.o~ ,!,1ι~0~.

- Π'ΙΧΤΡοφή:ης xλωpiΔιu; της ι:~ιαχήι;.
- A\oQ.;:o~ οτο. 1ι~:iρ:ιOl<:ιι ή lo-yuιά :rνηιινόμ. ..... "&'1 ;ι"νi~. ο::ι

,-.&xόμι.wι ,==:i....o. OΙρoQ~l~t:.oιiμ.wr:uι ~τ,μιll:i ιίΟτ;. ο-:τ,.. ορι:θο-:::ι·

ν<tσ.. 0:0 mt~μιι~. O~Σ f~iilo'-'::I χ'.ιι ο:ις ::ι?ιοχ+,; ,ωλ:Σομ:ι.

"'<-

4.2.2. ΑIΙ9Ρωιtcrr,wς ::I?Ι~O'<.

Γιο ιιά8ι I'~ "",...ό ~<ι; :ι.~όλσ~θι.. ::~1;iιy'llX; &:ι ::IF'TP1'''''tJ\ τι

(Χ'::ι.οη. 'ι ir.:ιoη. ο φόΡοΟ'" η δ~wrμ,ι.>ιόtη::ι. ιι:ιι θ:ι ιr./)::'ζov-::ι\ ιr.oν

ονu.oΤΟ Ι" τ/" πιp;ι:~WΣΗ :ιό,,~η ~τιO: 1:3". 4. Ι.

4.2.2.1. Qucιομοί Π',ς I!'ιr.ιr..c","

Π1Γι&lοοομόι; ..'\r.'J.·;xiM'j~')
- lδιοχτηο'ιι.-της.

- θιο-Ι'ιιιiς χοι' νoμ08!~IIII.:; ρυ&μίοιι:;. ό::ως r;W?O~X:;lllιi ιη:io,/).

ΓΠΣ. ΖΟΕ. x.1.1I.

4.2.2.2. Π:ι.ρ:r:yc•.I1lJιoi ~oμΙiι; . Φ"",χο: ::όl'O, • Τοφο;ι.ό;.

- rcωfl'ri" (χςι'λ\'?':,ο'-μι..ις tx~:i.οc,ς. tiOo. ΙΙΣ~"ΙΙFΤΙΙςι.;

χ·1.,,·I·

Kτηνo~poι;:ίo:.

,\),1Iί"",

OpUIl1όI; x1oμ~oς.

ΔΣο,:ιιός ....λot:o :01;.

11to1l'ι"I.:ιW"".
Yδιicι\>O\ ιιιόροι Ιίk::ι<:η χ:ι, Iί!'tOO:: ).,μ,..w.. "ΜΥΙ'" vιι,» x..h.I.
Είδος ~O"~p,σμ,ιr~ (:Ι?1&μδς ξι.ιιοδοχl<ων x.lJt.1-

•

θ.. ~ι;:ιτ"i;ov:"", 11"1 θ:ι. •....,I)"ί~o,<τιιι ,,~~ .• ,.,,,.',~~;.ι' ":' .~,~,.

~:ω'J.r, ;ι.ii:ρ:τ; ~ης 'Ioρo":,?Σ;..')~ .ι. Ι :.. ""lY.'xi, ....
: Δ;"~",, μ.~:ις:opών \ο6,,,ό. Ο'&τ,Ρ"&ρlιμ ..... ό).
, Λ:μ.:iν,ο. :ιI;ιοδΡόμι:ι.

! dill~"" r;.tll~FlxTj; ι"Ι;:;":ι; ιι:ι, ~ηλ."ιxo,.......ιώ-,.
ι Δi:ιι~:xι ~ρι~oης. :ιr.Ο"/.ί.~c:.t1T]ς. ιι::ι;ίρχ"""ς:; lτ."'"'', .... ''' .::,_

ς.ρτοο<::ι UΤρών OlloβλTj:...... (::.χ. βιoμηχιrνuιΓιζ ",ιριΟΧ":' r, ::ό:""ςl.

4.2.3. Πιi".... 0':0 :;>uoιχό 'I.;:ι~oν.

Μί.οο 01l'" όΡι;ι tηι: ιξε:οζόμινης ιιιιριοχής "" δοθο..... O'~o<;ι:ιίo τιο;;

- Την vιμιtillc;ιση <ου ιδ:i::?Ο1ιΙό χοι ιιπιδ&:;>ouς 110' ιπ,::~ώO'ιι.:;,,~o

ον«11",,0 τ-rιζ "ι?,οχής,

- Την ιιιμ,ι~«:..λι"'"1 τηι; :.ιιότ"~ UΔpoφopϊ...; Ιyιω~P"ιoι<ι;) lι::ιι :ω'"
1tTIτώ... ~ων ιιιι;ιcr-tv;ιιιών w:pών I:i:pδιvo,l • "δΡΙ\ιCιη) X:ΣI τ/'ό ι<:"βάίl\N·

ση.. -:0\1 uM.:._ δuν:ι.μι.lloiι 0110 ΟΙ\ιθΡω'l:ΟΥιw:ίς δp<ιa:r,ριότ/nς).

- Τι:; στ...ipωII<T)'tw:iι; ιnιδpcίοtιι; 9τ/ν χlωρίδ<ι της ::tflo;ιiΊι: Ι~.χ.

11 U?"""τιΙς. ΙΧΧ'ι'Ο ώαιιι;:. 11::oιr:po πiO'ιιι; J.
- Τιι; ι::ιδpό;ot:", οτην τ...νίδ:ι :'T~ upιor;';'; ",,~ό :ιι-AIpι.ι::<r':'I",,;,: διn·

"τηp'ότ/~ις.

- Τ"" .r.IδjXi3IU;: "την ::Ι~l,ό"TSφCΙ χοι ~o ύ.ίμο: ιιιιιό nθF"'::ΟΤ'''"~
δριιo:η;Xότ/:cι;:.

4.2.4. Τ9\cr.iμινηχοttio~:ιση p,;ι:-nooη:; - ..ι,UrμπlδΡο'"i τ""ι!tOίι χ:ι.ι

<ινEIj)ωT.O"JIνoiιι;: ι:ιpιβ6λloντoι;:.

- ΠΙΡ'1PC1τ'l τ..... UφΙ010μί_ χητών p,;lI:tναηι; ":ι, ιll.,.φηα1",":'"!;;

ιιιιtά.σtαο,lι;: του IItρtβ4UO\Otoι;:.

_ Γ('ιurή ιιιιp'τpσtφ'ή ~ω>' ιιλληlotn'δΡά.ο-τω... του 'jIUOW)~ ιιαι Σ.,(Ι?""

lIO";'t..oΎc; xιpιβσlλoνtoι;: ><Ο. ιχτίμηση tηι;: δ~ ~o~ οιιο"ιμ:ι

"'<-

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ nPOTEI!"iOMEi\'or ΕΡΓΟΤ
Ή ΔPAΣΤHPIOΤHΤ.'~

5. Ι. E~lIίς 1ίιοιις.

!~..~oμη IIlpιΎίlα:;>,I ~_ :uχό. ιllOlll::ιιιt,lιών ),\ιc:'ω>' οι ο::oiις Ι~Ι'

~:ig:ηχ:ι ... ως r-pό(:

- Τ'Ι" :ιχνολο'!ί== IΙlΙι t1t; μιθΟΟοUC; "ιι.UΙΟIl(υήι;x:ι.ι1ι,~oυPΎi~:;:""
ipro,", ή π,:; δj;..πηpιό":τr.:ι.;.

- Το..... ~pό1:",.x; ι:ιιξφτ"ιri::ις JU;I\ δtιillιoηι; ~...... :ηόν ,,~ιp.ώ ....
υτ?':"ν 1Ι::ι, :ιιρί_ :ι.!tOβ1ή~ων ή ω.λων οr.ορριμ:iτων -:τ,ι; (τll",~iο~:ι.

''''-Στ/.. ;ΙΙP'1:~ή θα llMI;;i;>o...t"'" ΧΙΙΙ οι. λό-roι ι:ιlιiιΡΡιο/ηι; τ..... ι-...:ιΜ:ι-

IIt\JIW" ),i.oeωY.

5.2. Φtί,.... 1I::ι~"oxιιιiκ.

Αν ,,:ιτ';; "'ΙΜ Χ:ιτ",,,,,,ιιιής::poβUr.oνιa,:ι::oΦW.ιo:ι.ιx~I~:ιμiyιι

!?'r" μ,.::ι;0Ρό<; xω-,.ιii~ω... 1ι::Ι, τι..uιιi cπιμβ:i:ιι,. 010 ~",,::ιιό ,or.'o.
r.pi:".t, "" δο60W μι lιT.~oμ.ipl!"όο::ι OtOlxtίoΣ~Ο":'!' roO'3ό'\"f1::!

lI~ι :ον ~Iίr.o μ.::ι\>O~~ χ:ι, ΙΙ:::όΙ!ΙΟ-'Ij; ~ωIι ";",χών τO'~ 9:r.:ι~<)~ ιι:ι·

IIω~ lιιι' ~~oν ιr:ι;~~"oμoΙΙ"":'"!;" :Ι~,<)X:Ι:ΙΙ3:"~>;~"'~ T~"IX<)~ ~O-~ΙO",

5.3. Φ;;οη 1t,tΟ'~pyi..ς.

- ΠΙΡ'ΤΡ"9'ι t"" :Ρό>eο:.ΙwrΡξηι;: λιιτοιι;ι'!ίιις τou I...~~ 'ι:η.; b...:ι.·
<nηpιιT.η~ιιι;. Aνalvt\JIiJ n.",ypα.'!''! ,ων ινδtχόμMol'w ιrQ:σ.ων της b,:ι.

δι>ι:ι"ίος 3Ιιτ/ι: o""Oδιl>όμι",l μι :::ι Ι'::ιι;χιί ttjn. TCΧ""'ά gtG:χt;:ι. "'χί..

δι" lιιιι δ...."":"f"ίμμ:ι: ...
- Π';xτpoqi) :ης lι.ιtοup'!ί:ιι: ~oιι ipTo~ ;., :ηι; ΜΙΙ'Piς :'Τ" δ;;:ι:ι:τ,.

",iιτ/~lIς. ~~O<lti" μ,tyiθΟIoo';. :ι-.ιιl"τιιιoiι O",(ιδ,tIO"μoiι χ:ιι :ιν5ιιπ~ξη:..,:;

ttχνολο":,ιιιής μιθδδou ι:Ο:.ι πρ<ι:ι:..,:.;ι,. A...,j... :,xij π:ιro-""i",οη ,..,..
"π:ιι:oiιμι: •..,... IIO':l?oή~W" 9\1?ιιιών ι:iι;ιων: ι.ρ~x~ών. "'φιr~ lΙιι: >I;ιώ~ω'

:.λών. Δι:iρll""" ~ι:~o"rηiιι.:: ισ-.....ι;<ή(. οοιι..ιχήι; .•,,"Χ,::ιχήΙ.

ΠΡοιιιιμί..,ο:.ι ,:,ι" "aριιτw:-ι",~ !rx:r.oiO':ao,l OJlltι,~o';"";:ι, :Σ :ιχό

;'0>1.000.

5.3.!. ~:ciδ\ο χό.τοΦη.. της 'rx:r.ι:iο::ιοη<;.

Σχί.δtO xό,c+Iι; της Iy",,':'iσtιιαηι; <11 χλίμοιισι 1:10Ο:1ωι; !ι5ΟΟ

0:0 0::0<0 8.. <7!Jμ,t:ώνov:ο: μι ΙΙnoμΙp"":

Η oxpφitς θιση ιιοι, ο X:ι.pιιxτn,pιoμόι;: ω._ ~ων "=μi~...~.
Η θiιιη τ"χόν υ::ότι,,,,,, δ.ζιι.μι-.ιώο;.

Το δίιιnχι iιδpιιxπ,ς "ΙΙ: l'r-or;i~l""')': (βρόχΙ........ u:i&:ιρτωlι νΙ·
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_ Τ<Ι ng.uiOl ι~"oμ::ής <,<~ίω~. ~Ύ?';"" ,,~, ~,,~!.;,. ",~oβλή'",. τ/<

IT.Ι:ΙIό:o.~ Ι:Ροι; OltOtOlιδή"O.Ι <ι,Ιοδί_τ/.

_ Οι ",ροβλl"όμ.",ι; <Τ.,,,,,Ο1όαιl( Ι1Ι"tξιρτcιaiοζ ",.pi(o)Y. ηρών
• ι:ιι QII;>Cώ>o οllοβ).ij':<ο,ν/.

5.3.2. Λι'tουpyill .....l'I..0x0λ0~μ.Y() .ψ:>cω":.ι«..

- Πρoβl.ι.ιtάμ.ιvoι; Xfόνot; 1,••ο"!'Τ'.αι; .ου ίρτου ή "')': δro.ο-:ηριότ/"
ι:ι:~ 1βά;Ρ&ι!ς. ώptς Μ βόfδw.. lIιPίoδc, 4,.~ς χαl'; τ/ &όρχι'..
•οοι ίwuς}.

_ Μίοοι; ~θμόι; ctl'loιηO~_ or.o ίρ,:,ο ή τ/ &pιι<TIηplόTη."

(awo>.Wι χ"'" Μ βάΡδισι) yw: .iιθ. "φioδo l.ι••oι.ιpτi.:ι.ς Ιδ'OUI'lη>IΟ< ι'

δtx,υμίνoι. ~.I6ί.ιιΙU'fOl).

5.3.3. Πρώ'<u; w.ι.ς • πΡοιίΜ"'.

- K<lIιiλo~ ιφWtωo; tιM:w, πΡόοθι.ων ..J.uι.,,;,..,,<:I 0"0<,, 1Ρ"Ι"'μο
1:0I0m"" XQ;'& τ/" ιιcφ:ιrωτιxή δ,ιιδLMσίc:τ.. :ιλιχών "poiόν'lW\l χιn

T.~">'Oi"όvtωIι. oτov 0",0<0 8a φιUνoνI:Ι' w ,ίδος. ΟΙ Itooότ'ηιtι;. τα

μία" μι.«φαpQ.;. '" w.:oι; :ΟΙΡομήβιιιΖ.:; και lκciBI'")l; '0"';.

- EAΔUΙόtφ:ι (ΣJrCtTP'lφfιtllXlrv ,oξuιΏv ΟUOιι;;,... ΟΙ οllοίΙζ ,φόJCΙ\1<ΙΙ

"01 XP1JOψ01l0ιη9oW ήΜ auι::oθηXΙIιt(l;'" στ/" tΎ'!ιχWuαη.

5.3.4. Πι;ιρcι.Υω'JV\iι διι:ιδtx..σiιι.

ntfI'"TPOφTJ τ/C ~yutή;: ald1,...."ill(. 'Ι Olloί.. θα. oU\lOδ.o)~φ

ι:ι~δ~~(FΙOWCR..R1). α/ιο" 8cι ιnι:<Tριiφoνtcu,o ιί·

δος.,ο μί:ΥΙθοο;. ο ιξoιtlιoμδι; ύβε Mllψι,"!,μoνιiδcι:: ~ IIcιpι;ιτωτι.

χήι; διCΙΔΙxCΙΣΊΙ;ΙΙ; xdώι:; _ (XιξιPTIHiιι( cιιιoβ).ήτωv. 't<! ιiOOς,ωY ΙI_

oι;:ιxoμn.ων IICU ΦP)'.o~;ιJ.ώI.. χάθι μooιιiδσι:. η ιιιιp.:rrωτιx'ι ιx<l·
-ό'tητcι 'J'O' το: <u.u.!i IICII τα. ι-.διQ:μιoα; 1Ip:ιίιi-n1ll χοl το τ(νιχό 10oζiιτlO

ΙΜιχών.

5.3.5. XPiιση νιρoiι :ιw ΜΡ'Ι"''''''

- ΠΙΡ'ΤΡα:φή toIι ,pό1lOlι φUΙΙΗΙ; τ/'> ιτxo.ώ;OΤ~η( (1ΙηΥ7ι .:01 ση.

μ,Ιίαl>δpo1ηψίιι.c;. α1:α.ιτ0UιaYUό ΙΙ:ΙΡιοχίς. o:ιo"';'puι: iιδpl~αηι;. χυχλώ·

μ..<ι'" "'Po iι).

- Eφ.x,tι; ιυcι>J.cυι.,ιxί( >'(,0111; ως χρος ,ον ψόιιο i!δι>Ι""η( τ/<;

ιτx""ιioτ",αηι;.

- ttotXIicι xρήoηc; νιΡOiι. ψ,ιχφιιής Ivip-rIIIl.; ω.ι x",:ιoίμωu .""
(fιxti( t....u.eu.τιxi< λiισIIO;.x;ι'ιoηι; '011';.

_ ΠΙPΙΎf"'J9'ι'_ lIραβλίΦcων Υια tT1" ιι-..~1<lωση ταυ "'P0iι.

Σ»μπληρώνον<ιιι οι ιιίνα. ..ις ~ β IICU Τ.

5.3.6. Λίρι<ι <IItόβA't'l"'.

Στoιχ'iιι 'J'O'~ II>rru;. τ/""CIOότ/~α ..<:r. τ/" ποιό""'ι,,,,ων_φιιιο'

μi_ cι.ιρi_ o.ιιoβl'ιτωvtηι; Ι τutio;:ισ~", ιιριν <ι;;ό ~ ΙlUξιj7'J;Ι;aicι.

όιιωι; ΠΙΡΙτρά.φι;τQ.Ι ιgφα.x~ω.

,.ίΡιι;τ • Ατμοί - λιρολvμ:ι""

Ε:χπομ1li.( ",ιρiωv. <I,μώνή~·.ιμίι,_ οι υΦr,λή σ,όιθμη !II<1I;V1)'
ΟΟ>:οι;:) ..,., χ..μη),ή ο,ά&μ.η fδ<iιχυιrη), 0)1 ~ιιίις :tΡαWWΠI1! «ιιό τ/

λιιτουρτί", ttoWδτΙΙ9όΡων μl'llt<iδωv tηι; ιτ •.r.aouιrης. Συμttληpώ'J"",1

ο :;ί"",,,<Ιο; 4. 'Οπου υ1l:iρχαν, 'ΙΙιριασότιικ' =ό ίv.ι ~ιίιr; ιιι:ιομπήι;

«ιΡίων. «'!Ιών Τι «ιpoλuμότω". 8ιι δίVOY'TιuχωΡι"'U; ....ληι>09OPiις τl<:l

χάθl ίο«.

Σι 'Κι;ιiιι'ωcJη 110\1 "'~"" 1.ίβητl, ή iί:Mι:; acr:i" ιι,.(,οηι: oτ/1J
Ι'T"'HάotOιrη. θα δί"O"tαl λιπtoμi.pι«ς ως "'ΡΟ<::

- Του ,;'110 ,ov ),ί~:ι ή ,ων IlrnWΥ ..α:iσηc: ι",φ'l>'ήι;: "χ"'μ,μήι;

ι:ίlση.;l·

- Τη μi'JIaΠI ιχανότητα α;μo:::ι:rιτωri!ι;.

- Τη μiτισΠ) "...τανω.ωση .""""iμov.

Του τiιM ,011 XP"l"ΨClIIOΙOίoμι-.oυ ....\IOiμoll.

- Την :ιιρφ~τιxό-rη,α ,ω'ο< ιι ..ιιοίμ"'" οι θιίο.

Σωμιrτίδl ...

Exr.CΜr.l; ιsωμιrτιδί..... Γ.ιιu "poxώ.oioν:cu Ωι:ό τrι lIlto"l"(ία. 'ων

διιιφόρc.ιν μO'i<iδwν της O'T"onoi..t<:lσηc; !όιιO'~ πpof!)Jr. ......"'. ΙΙ:ΙΡι..cότιρα:
"',,(, ί ιrημιί ... ΙXIIO~ IΙωμΙΙl1δ'ων 'fIΩ χάθι lIoυ<iδιι. 8:ι "fi"......
δoΘCw OlxIiCΙ χωριαοά 'JIII llιiθι Ιwιl.

•

K':fm-όI;

Exll.cμ=ίς II:ι:νt:O,; "ου :ιροιι:ιλο~v::u :ι~.ό τ/ λι"o~pτί:ι ',.,ν δ'''iό

ρω.. μO"ιiδ..,ν 'τ/ς Ι'T"...τoioτ~ .

Σιιόνη

ΛΙ:Ι'<ιμί;;ιιι.:; 1''' ,ι.ς Μιτουρτίις "o~ T.?Ox:ιλoir. c.όνrl .~ηρι:Ι~".

νι"'ς ,0 ΙUΡ;'τιpo :ιιρlβό:λλcov τ'ίfω ....ό 'τ/" Ι'T"cιΤ';'Oτ:ιση!II·X· Ιο',,:χ,

iOpό: ιι:ροίόυ, ..... x.iιδ,l". ",!<OΘΉxιIιCΠ\ xl"J .

β) ψ,.:; ιuιW..cιιι-:ιJlίς ΜιαlΙΙ: ω; ><ροο; ,ιι μiτρ« .>.η.χo~ των :ιι·

ρίwo.t ο'lοβΙή,ωυ \ιι.χ. ιπι),orή x<:lυoiIIΙOΙV .:xl μ.ιllόδωυ 1<01>"'" μι:oρoίιv

να "ιριopίςιr.... <t( IX1toμlli(...vι:uiιxlωοηαιρ....... <nooτήμιιτ.:< ιχιςιρ·

Ί'~ ι:ι.cρίων ιxι:oμ.πΏv 1ι.λ.1Ι.).

ΤΙ λr.οδόιιιιι: tωιι "":τΡων ιλίτχο ... χα, χαΡCUΙΠPOtιU Τ<.ιv .. ιρί ......
ιχιιομιιώ-ο μ.ι~oi τrιν tιuξι.l"J'IOiιι.

Σι.ιμ"lνι:-τιιι. ο "ίυcnι:ιι: δ.

5.3.1. Τ,:,ρά Ωι:δβ).η'lΙ'

ΣΙ Λιμ::τομ..ιρί:ι; διoiτpιιμμo; laoCιryίOll υιΡο.:ι αtηυ Il""'t~'"1 μι

",.....lIm>tij Ifιιχτρι;ιφή των ΧΡΉσιων xιu ι:oσιr.ήtωoo υιpoiι οι χόιθl μο'

υά!Χτ. ιtaiρvoντCl( ΧωΡο,ά τ/" ιιιψη'ω1"χή IiICI&II.wiιι xdώc; Χα., τll

lIιιpιιτό..,.ιwι ... lfόβlη,,,,.

β) Ο"":Ιμιι".....oiοlιρώ1οι:. οι ι\Oδ,oiΙU"co χα, ο τι>.uw.; <ιιιοδί.ιιτηςιι<iθι

ο:βολ"" ιrτf'ών αιιοβλήτ ..... 11...1

- οι αll<ιtnιiα.ιι: μιtσξiι ,ou ~ίoυ ιιvηώρηoηι; τ_ vτρΏv 0.;;0.

βλήτωv ο.:ιώ 'I"I'[V .yxa,liotot~ χιιl τou σψr.ίo ... nλιxήι;: ιχβολήι; των

uTpWv α7EOβ),.ητΩV.

- το "ν/ολο της &ο.δΡομήι; ιtOY δlιrvιiow , ... υτρά. <IIIάβl')uι: μίοιι

<:ιιτίι ,ους &ο.δοχιχο':": αιιoδίxnι; μ1χρ,,.,..,ΙΛΙΧΊΙ Ιιιpώ«ιt ή rvδιoiμιoo,

αlloδι.Xtις μ1lοΡιί "'" or.o.: 1I:ιώvoμo1.1lli<ιwρι:~ιι.o.. ΙΙΙΙ;XΙ:τir«ιμol. 1<"
ΤCΨιιί. xoWmιτις- ιliιiφov;. Σo.v ,ιλ:>ιoi ...~ι.ι; lwooUvτa, η 9ιiλco:ι

00«. 0)1 ),iIt~. '<Ο ίδαφοι: 'ι ,<:ι IιlιότιΦ υιρά).

τ) ΠΡCΙτμCΓ.Oπoιoι;μινι( ή πpoβλιllόμιYUό χpι'ιoιιι:llιpώv ,"'" διΩ'?ό'

ρων αι:oδιxτώv.

δι ΣτοιίιΙίιι "τf'ών ..IICΒΛiyιω" ΤICΙ ιιάθι χωι:,οτ/ mJτrι ιιρ,ν ...πό τ;ι

χα. οllιξιρτιιοίο.

ΣUΜ1llνώ"ιτιιι. ο ιιί......χ..ς ι.

ι) Σ,otχιio: ",oιότrιt:u;:,,,,,,,"τpώYιιιιoβl"tωιιI'PI~ <I1tίI ''''Xfιι; Iι:oξι~·

τcιoίιι Υι'" ιι«θι XΩpι..tή ....rή. μ.ι οllμr.>.i)pωατι.ου 1tiVCUl...... IICI< tll,·

>'orϊι ο"ό,,,,, lI"'tιVOΤOι,"ί_,ων παρcψi,pωιιIIOΙότηtιις οι ""οίιι;

aχl1ί(αv:<r: μι tηιι Ipllt:icna...η. Σ."" r.ί\lCUt<:E "ρiιιι, ιll!ιn;ι: υι:ι ιιιρι.·

λoμ.βιί~:ι;ιιιιιl ιιιιρά.μιτροι .000άτητ.. , 'J"I"O,ίς ",ους ""ιUΒIMl;;ς της

ιτ"".«οτ::rση.; οι ο:ισίις ""'XΌV δον 1EΙΡι),<ιμβιZυι:ινtcιι '"11\' χ:ιτoi}.οτο

0'1 Εφιχ-;ίς ,...,.)J,"XtIlI" λ:ΙΟιις ω; "ΡΟ<: ,α ιιίτ... ιλίπo~ τωll

UΤ;ΙΏ" ..lIoβ).ήΤΩV (r..>:. o.w.orϊi μι6όlίωυ Τ.:Ι;ΡΟ:Υωτήι; πο" ..... ιιιριορί

ζgw πι... x::rtOMi:lω~ ή τη piιx;"","I 'ων νιpώv). ΠρoiA7jψη Τ<οι' ,,~.

μιι:,ωμ_αηχώιο jWlI~I"'" στο .ιιίιιιδο της 7.α.peιτωτήo;: ό:ιω;. 1"" "ιι·

p:ibι.τμ.... μι lιΘVιι; IIΩ~CΙΙφά-;ηoη<. αι.ιWμιι;;ι σ"'Πήμ ..,,, .l;~o~

ροήο; :ηf'ών Χ.>"ιι.

(Ι Σ:ιοΤΨΟ;'" ι"ιξορτιιο«ι.ι; "Τρω... Ο'.:ιοβλήι""".

η) .,,,,οι,όοΙIO; τω'" μί:ρωv ιλίΤ,(Ο1ΙI1Ω' r.:ι:;!iμιτροι Ι!.ο,ότ/τιι,. 'ων

"τρώυ ιι:ι:oβlήτωv μιτά τ/" ι'ΙUξlρ.,.ιιοi:x τοιις 'lΙφΡ:χαμίνις σΙ ks
",,,σ. 1Ι""Ρα.τόμινη μ,ο--ά!Χτ 'Κροίό....ος ή "f'ώτης ίΔης. οι mg/l ιι.λ.r..

Σι.ιll....λι\fιι>κ. ......... ο r.i.....-.; ς.

β) E..w..o.xτI,," lWttς ~ ....:ιx~x1ωαη 'W'o' ηρών ....oβλόj:ων
{~"OXFιωτllιή η o.'o'3,,~xλωoη (,110'" ιίVΙΙI Ι'i'ιχ,όl·

5.3.8. Σ;.ιμ :ιlιόβlητ<:l • Il~ς - ΤοξΙΧ« o"iιβ).ηω- . Α.:οwίμ..

μO'.tιι.

<:11 Τiι"", :Ο"" ιιοοάτr.-uς οτιριώιι αιιαβλή,ωv. ιλ:ιω~. toξ..Ώv ιι:ιο·

βJ..η..ωv ή <II<OpplμμQ1ων'Κο... 1to.ρά:'(tMΦ ο:ιιό tηυ I'J"O'rάotιιoη.

β) Ε,ιχ-;ί( ι~~'\Xi.ι: >'iιoι:; διoiθt<ιής to\ol;: ίδιι?"" • 6ά),,,,,σ2.

ιι:ιοτοίως. ~xi.xλι.wη :ολ.ιι.

τι X«ριUtηριιnιx4 Μ8(<ιη<; (φόιιοι;: μΙ1<ιφΟράι:. 8ίgη &ά:θ""Κ. μ.ί.

θαόος δι«.θιοηι; ή """"ωωoηc;) 'J'O' .>Ιό81 liιoη.

δΙ Μίη... 1ΙΙΡιοΡιομ.οίο , ..... ",ιριώv cιlloβ),iμω-..>I<ιι o.ι:oppιμμ.:i.ι.ιv:

ιπιλοτή μιθόδων 110....... "ιριOj>ίζo ...ν την ιιcιpcιτωτή toι.<. διιιχωρl ..μό<:

Ι
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Ι
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Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

.\ :Ι," θόρι"βοι;.

ΟΙ "'~cιμιYόμIV'1 ι~,~ι~ e.φ:Jβσ.ι (,JH:\, ..'",,; τ/ la:~')~i'":,i,, 1""'\00
",""Ι "'" IVΤSt1." ......ί;οσ u' ν~11:l') τ/( ΙΤ"",ιί"".στ,,"~l:ι...."'τ/Ρ'·
"" .. αημι~ t"" oρiOlι τ/t; ,δι"..τ/σί:ι.:; τ/~.

β) X.........τ/P~:i βoρiιβo:..

ΕΗι 2\0'0*-:'" :Ι~ " ~..βo; ιί..... -"I!f;. 'ι ιr.('_ ..,~" ιJόp~ Ο,"
ιί_, a-_xήι;. ~oσό «"rJ<ti ό':,." ~μ~::ι.urι. τ, :ι""οο-:ό '0" """"λ:χο::'

~ "".ι.iιo:,ι,,, 8όp~ ο ..:=οίος "'''oVτtτ", ιι:ι~ ':'i "";r-a χ'" t1'I"

ημίΡιο_

θα Ι::Ι?,ΤΡΟ:iC,:ΙΙ.,.."::~'fόμ(\o')(lIόfuβoς τ/'> ";μί;:,,~.= ':"Γ,("';'
x-:~ η;., .Iδι:o:i x",:;:ι:ιι:τyr.ιx:ί".1. !δαir..cT.ις. ι.φ';ι=..; ......... Χχι ~

.i-!.~,oιll ώαtt_ ::;:ιoσ.b:.v.... tf!" "'ι:ιoσισP~ ",,8ώc ':::""\'0 ", ::rν ::1
ιΝχ.ι. οριομ.Μιι;.ι; l\oδιό.ιφι~ "IMxιir,; τόοο:ιι; 1""1· ....""'τμο;..ς. βδμ
βοο.ος w). π.;q..oιις r.lηρoτo:Λt:;:b ~;:o: ';".:;::~ ιν<:ι

ν'ttXής ....τ~.
τ) Π~Σόμ.ι_μί:ra wΠO', ':O"'βoFιβou. ",ι,::#η4ιη ',"," 80

~O'τ/"~

5.3.10. Όωι.; ΣXl~loς.

- Δ.,..;.Ριιι;: XjIO"U''! ",,~τ:ι χ -:ίt.ς ::Ο<ι τι.:; ~><:ιλoν/.

- ~(: Τ~ ",e-;,.. oσμw. μίτρα. W.τzιι"_

6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙ.1 .\ΞIΟ.\οrΗ!:Η m-.ι ΠΕI'Ι8.J".\.\Οi\τιι.;ΟΝ

Enlnτa!ffil'ί

θα _~. ιxnμώor=:ιι:ιι. δι2r'.nι:~~ 00 .:u=~ις

ο.Μ τ/'" ~o"oί'I'ΠI ':0', ipτoυ iι Τ'.ι; δpσ:~Τ:Ι~Ιiμιotς - ίμ
μIOU;.~ - μ~ις.Ik~...t.; -~ιιi:;. ι::::ιν0ρ80,;,.ιι

\01( • μη (~ινς} .:.0 I:IpιβiU.ov f'tI'= l:ι",Ο"("':; Ιιυpιiaι:; JUL\

5μ.ι1Π)( ιιtφρoi)ς;l.

Η Μ).....,11ιι: τί~ιy:ι< ιnι,ι;;ων.t μ.t ~ :;oρnr.w υτ/,,:,oρiι( ιιιι·

ιπώoιωv:

6.1. Oue~iς ΙΙ:'OI~ώoι.ι:;.

6.1.1 ..",η.ι~ρcι..

- Σηφ,": της ι:oιάτ/~:ι.:;~...... "ι~ ..... u::OI'-::ώoιo μι ~OI ..:>.80pιgμi"'Ol
άΡι2 {STANDARDSj τ/ς ::ομι:ής ή μι -:-"'1fr- II&:.~(.:; όρouι;·

- ("ίδρςurη ι...... l,ιΡί μ:-..ομ:ιώοο τηι;: ΙT>!",~!ία::ι.:ιτι< aw 1'1"1'0-
..J.ίμα ~,1ς ιιιριιιχής ~ηι; Ι,:"""'~~2<1'Jς ΙΙ2' ,"ο ....ίμ::ι ...... ι",?,.r.ΙΡ'Κ 111·
ρ,οχτ,;.

- Ειιτίμηση 1"1( c::ilipcιIΠ':; ~_ ο.ιρί ι.. ::ομ::ώοιο r.>',~ o:o<ότ/~::ι τOlι

..ίρο π... αριoxΉc τ/<: Ι,:"O~::JC1Κ Γ μβ«\IO\o~:ι:; u::' όΦη ~I( awIΉι·

xte; δ<:ισπo;:ιιJ:ς ..1II bιόιΧ:>O'I' ,ou, σι α1.Οοδuιιφόμι μl:(~λoyιιιιί.•0·
MTF";;'..g, <r.:oιxci:! χ.".::.1-

Π.ρ,τp:ι,~ ό.Uω~ ".,(ι~I ..,;"... ::~οβι.ημi~<οΙ\ο.

6.1.2. I"ιρci.

- Ε",δ?ά:σι:,ς II':'lJ" ,ooppcι«'" :ω> :ιr.ό,1:'ω> ..... ;κ;n. τ/( πιρ'οχής

λότω :.δFΟ)"W:ι.; ή ΙΧβο:ο.Τι; "'Τ~ ..::οβλή:lο1ο'.
- Er.,oFiιoIlt; cι'Yι~ :tιισ-'r.'i-::Ι:fJ>' \I~ιι_ ~.ρώ'Io λότω Ιιδρο).fjψί:ι.(

ή <norλήοcwo ....::i τι( IXα:ιι::ιf'ίς ιιιrti τ/ δι:ijιKΙLO τ/': K",:ιιι:ιιl,,~ς.

- Π,θcι.νό'τ/'II ΙΠ7'ιPιcι.μO'" τηι;: ::oιότη~ '<01\0 υ::ό-;"ι,,,,,, xol ιιιιφ:·

....,u,;,,~ ,.ς~ :ιχό τ/ δl2Οτοτ, '''ιplώ~ .. ::oβi.~:W"O" r; ,),,::.ων τoξt"ώ~

..:τοβ},ψwo ή .."αρρψΩ,W'ό' πιι; ΙT>!:Ι:ιiσ-ι ..aηι; '"ο ίδ:ι:;:οι:;.

6. Ι .3. ~opφoι..η"" . Έ:.ο... ;;ο:;.
(::ί!p::ια1'J 1iη-ω :ης ...."::ι.χl:. .... ~ i.ιHO"~;ryi'Σl; ::τ,ι; ,,:"χ::ι:<ία,,,_

"'1<'
- ο.... μoρ,oloτut<. x..;wι.~ώ ;ης :-.ιΡιοχήι;.

- ••11 "uoι.xi .OIX,I,"'<' ;ι.:ιrn:π....,"'i ,O'~ llii;v...:; .:;ιι ι,&..ό:ιP'Cl'
CI'O<ι( 1I0p<ιTOV':":; ....,<ΣU~:ιi:ι; t"". ό:<:ι\Ο μιΥό:Μ( ιx~<':ΙΙLζ "ρό ..ι.·
tlll .....~.ιΑW.μIOCliιίμμtιιι:ι. ώcιτι .... μη~ .i>σ, δ........ ~όιι vη·

CIIμIIr:cιι,ιo;... 1"_ mι.: χ;>ήσι.« ά><ως τιωρτuιί(. ιΓ4~ 1.".
(1I,&pi.1LζΩτ/'" ~,φΩλι"1::η:;: ~Ιp'.ιιxόJι;=...:ι~ω.ι,9ήαι"(. ,,:ιιθιζ';·

,,~ d'Jψύpις u.. ιι.

(ι.·I.I. XM.ιρiδcι _ Π,.....:δcι.

f..::ίδpaΩ"\ ~_ ιupί..... ιll,...oμ=ώw. : .....~ .... ~IrI"'" :ιι;tcιβ).ή

, .... CIτ/ Xλωp<δι:t uι~ :ης "ιpιox;όjι:; \xιpcιcιiιι.ιιδρόj!I:ιι). /βΡΣχ....

Χ,F""''' "ο' μ:Ι"ΡΟΧΡ""L<·I.

6.2. ε,ω,;ώ<ιι~ :ιι"ά '0-':; θορ-:.βα"ς.

EltiΔΡCΙιrη ' .... βoρ~βo~ .."ό 'η~ :..•..ιl"f~i~ .~.).~).:. >1',~ "';~ r:•.
P'O"I.~ (βpιrxν.ι~''''·",::ι''ρcιxpόIιι:ιιl.

6.3. Ειιι«,ώοι.< .ι X;Σ~...ί< .ξ.. ".,ρι :Ψ,ΙΙ; _Δi.. ,,,,:ι.

Α..ηιιις 1'0 τ/ δ-tιuo",?Y.:ι.~ί_ ~ ~:ι μιιιιβολ!; , ..... ·,.",,:ιμί .......
x;.cr.o,ιιώ-oo ιξU'"\fΙCτ/cιI"" "τ/" :ΙΙ;ΙΙΟΧf,. =..~ In "r-'*'U" ,,:ιό τ/ ο>;.

....""τ'cι <;r,ι,; ιτcuσ"woηι:. ά"ως:

"FO",....ia ιι:ιό ."P"~ίς. "2"ι:ιιnιιιιή~ί_ δρόμ.ι.ι.. ή oll'<'τ/ρητ/

",τ.~lIλ=.

n'"f""""~'ι'"i' Πρυιι .... δΜ.:... ψrιτ/ ιr.o οδοιιό ~wo.l~o::i:.
μl'οΟ ή ιφιr.(t~1 μι ::1,τιl"l """ΧιΞσ (x<φ:t><~ δρόμ.... ωc:

:ιρος ...,. ""t<Ao,oρiaι. ΙX..."iatιr; IspiyfJ>'..."Uιιtop.<υόι:fCιsn~ :φι~
..ιιι. μι~<' τ/ l.ιι.,ovpτio τ/( ιτ-ι<..,....~ ιιpllμά<.. ιiδιχ:ιcιι. I",U 1",.

:οΥορ<ι.ς ΙΙ...~ h tξ"'"P""Ι~ ...,. 'Tutlίιr.lι!l'V.

6.4. λξιώ.ό-ιη",l Υ_ ..ι~ .:... lXU<'1ώII ......

Τ~ ..ιιμ.ιιιρciιηιαta .."ά τ/" -.il, 11IΔI. t. οχok=μό ''"'" (IILr.ώo

οι_ 1_ ""F""T~ 6.1. 6.2 JI:ιI 6.3 h 0'.ι'fJU"ψώ-":~ oc ιιί",,-_

nς ή μηφώa .... 8σ: ιιξ:ι~ως.;:ιοι;τ/"~.σ ΧιΖι '? Χ'"ΡΙ'
.. ....Ρ' ..- I",ι=ώcιι_ Ι•.χ. <.μι"ι;·ίμμuι.;. θιτuιiι;·"'I"""Γ-'II.... βρα..

;ι;ιιxρiMις~ιι; ..λ•. ).

....\/ιιΤIΜΕ:ΤΟΠI!ΗΤΩΝ nEPIB.....'I\Ol,lτIKQN
εΠIΠΤΟ!ΕΩΝ

λ.....ιιmιιή "ιρ,:πlllφή~ ..... x:ι:..i. "ιP"=cnι μίηιων 'JI"< τ/" aνttμι
,ώ.-η 1_ (ιQJnώo._.οι μ"S'f'ή ,1);"U'ής iιι8ιoηι: ...... ιφ;ιιι,,,,,,,, τι:ι.

"qιιιιιά μ.i~.po ή 11. ",ιιpfή ..ΡO....~..ιuιoiι Ο',[ιδί...... ιφόιr.ι,.... 1"" δι·
.ΜιιcΉ ~ ωη piι8μιaη.

Σnς ιupι:ttώoιI:; ιιιιταιτωΤUώoιo ιτ......lI'r.iicιι_ =1Il~ΙZΙ t ..

-υόι.οι.βικ:

7.1. λίρι.:ι ιuιάβλη,,,,.

- 1<Ιί'9'" 1tpOC,ootι:ιι;.

- ~ί:; •...u.,ι,...ιur.ίς 1it:ιι,; ως ι:;;οι;:'" "itfJ υ.ί-:.ι",,:ων :ΟΙ·

f- ...oβ)"r;~....... ".χ. c:w..ιη;; .....;ιαifίω'" ..:ι, μ<βόδω- :;0.. "" ;ι<γιo;>i.
:0.,. ~ι( ur.CIμ«tς. -..~Iύ.ωιr,l :;ι.ιρi__ ~....;ψ.:ι. ........ ξι.ιry"αί:ιι; χι
Ρίων ...;ιομ.r.ώ~ ...λ. ...

_ .ι, ..oδόcll( ._ μί,Ι""" cli:ΤXOll .."tί x::φ:ιι. ..~ί""~Ι"ιiι ~ω~ ....Ρίων
Ι..ΙΙ0μ ..ών μι':i τ/" ιιιιξtpτιιoιιι (ιιoι.r.ηw: mι 1t1:lΩότ'l~1I-).

n)"ήpfj ,.Χ""'<. '("ί"""t'f\P,α~ ...<' ...... ~",o1c:ιτιcιμoi. """" ΩIIOτ/jLiη ..~

II;""ιpp"'ltιnιaηι;.

ί.2. Τ"Tpci. οιιόβ1,lt"'.

.\IΙ~ριι Πpocιy:;ιll;ιις.

Ε",χτί.<" ινιιλ).:ΙΙΙΙ,l,.ί; )"UaIt.; ως 'ψΟ<; "'" μί,ρ" WTΧCl\> ;ω~ "'τ;ιώ~

"r.Cιβ~ή:_ {•.χ. ι ..ιλoτi', μιllόΔW... It"P'I';WτήI; "CI.. "'" ιιιριoρiζo"" τ/"
.ιι;~"",ci.'ι.ω'"i τι τ/" ρ~.II-\><Iη ~ω~ νφώ-οο. ι::ύ.ιrr'ή νc;>ώ ... .::::ιρτω":,,,,:Τ,ς

δ"'-δ, ...αίι:ις. χώρων ιιyιι,νι'j; ΧΩΙ βΡίι:(ι........... pώo.j.
Π;>δ~ 'Ι.Υ.; :<01\0 cnιμιιtωμο:'.';"~ ?"'''';''''''Ι'"''' ""Ο ι",ίιιιδο 1'Ι}ι; "':;ιρcι,,:,ω

τή.; όιιως ιι,χ, μ. MX<ΙWς "",I1-..pci.τ/'f'I(. """άμιι:ο αllO"ιι.ι0'Ο 11;;τ

χΩ\ι ρcιήι;; uτpώv ••λ.r:.
λι:oδόoιιr; , ..... μ.ί'!X"~ ιlίnoυ "ΙΙΙ r.σΡ;:μι,Ροι ιιo<όπlιι:tς ,ων

,.τρι;ιν ..κοβλΤΙτων μι,α ':'IJ" ι.... ξιΡτΟ.r.:ιι Ιι:οιιΠψο " .., ,,-cιoάτ/'O ι..•
φΡCΙllμί...ςαι μ""";'&Ις lι.ιI"~τ. μΜSs. mι/Ι.U"""'" τι lι.f1ώΡ4l.

Πλήρη t(X"!"1ί X~,PΙOYl .. :i XS\ ""o~ιr:ιαl""ί :<01" α~~ω'"

"V';I,ΡΡ~Iι""",,,.

!"cιιXΙι.. 1"" nτν n:;ιιι';'ύ.ωe'I,ων",,!,ρώ.ο o"oβ).~~ων.

7.3 !:ΙΡCIi '.,tόβ).ητ.. - Il~.; - TQξ",:i "xό/ll'l~ - ."lIoρfiμμ::ιτx.

Μίψιιι .pιoιr.cιoi:ιι;.

ψιίς .<ι21.lAxwci, Α:.σιl( δι.i&tcιήι;: ~....... >:Ο.Χ: ίδιι:φο:;. .~ ..:ι:.
""O'f1i..... ιnμ::.xlωιιrι.

Χφιιtr'ι?"',uιiιNkrr", Ι:ΡόΙ::Ο(μι"""opiς. θίοη δc.26ι~μίh·

δος &<ιθιorμ; 'I-~""-'κJ1"" ..<ί8ι liιaη.

Μίη'" .ιριoριoμoii ...... ιr.ι,xών ~ήτ_ .."" :ΙΙ::Ο;Ριμμi, ~

Γο..ωι; -«.χ. ιllιloyή μ.ι8όδων 1<1Ι:1 .... :ι:ιpιCΙΡΊζιτ... τ/" ::orr:TCOIrI :o~ ....

δι3:ιωρισμό< :_ oιιoρριμμ,i,_tcι o:ι-.ιιiιιμ~ "" ..-:::ι_XfιΓ....μ...
""'fjeou..

ι
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Ι

Ι
!

l

11" ......' :.:ι.~:.,;. z",o•• ~1'.;ι,~~,.Σ ... ' .,~oλo7'.,μιi ~ ..., , ..... .,..,μ;".."

:ι...~'.O.O~." ....."".

; ..J~.

.\Iί~I'" ~~::Ι:Ι'Ι~ ι",ό ''J~.

π~"ιίμ._μ;:;ο ιi.ί,,:,",(ou ';Ο" θo"iιβoo... ;';.χ. :t;Κιλ"I?"i 'ωΥ θορ':"

βωο. "':01" >nr,'ή fI'I:".Mr:"\ μ",:<nώo.l. ".:.0.,..,...,,- :ι.'''Ι'''t'O:';ΟΟΟ''''''- σ ....
0_."";'" f'O' ""," 'j;('jτ/ ",<-.ΙCJη !ι::~. ::<'o~",I,,,,;, :.:ιόβ:ι.

ιι;- δ.o~":,, . .0:1"').

A>ιόδoιnι :ωο μί::Ρωο ιλίrχ......

Πlήρoι 'ιr-.xι:ί ;ΙΣί"':r.""ρ'σttxi ω, ...~oμoί , ..... <r...m'",μ.:r._

~φp;U\oσTjς.

Σ"'1" "ι!iΓ."""j .....i~ ιr.:oi.", ;1."""' ijo'j :::-,.οτ:ι.θιΙ.Σ: ,ξι-..aor.t'"

..... <ι( ΣφLΓ"~'~. :niP'ό:ι;οt~ :ι.::ό;W;Ι I~x':'".J<i.;;λ-n.,", μi.ρι.>I'

.poιr.:ιoi.~tw ..ι~oς._ iιu.=a.oλo-:",",8.ί 'Ι ~ϊ ::;:ιςm....:ιμ...,I
""ι.

i.S Πpάjρoηψo "-2;>nώ#:'ι.;ιπμ; , ..... :ι~tuι:ώY l:ι...ώ

οι_.

θο IUPΙi;:o.i9CM:II'U "?OTF:ψ.μ" .... ..,., :a:::ιι~\ r.o: τr," ...".....
xoJ.σύ&rP'l'

oIΤ_lCι~ώo (;';IJ:"ΏCΙ ...... o'o l'J7:ί'1uoo:u~ΙΜΟ·
NrTORING).
β) ΤΗc ""όδocιηι; ._ μi1'pω>o' =:poστ::ιoio.ς .::ι;9~ .21 -:'I~ ι:ο:ά:'1=- , .....
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~oρι:ίμι;ι.τ""- θόΡ-.ιβοι; χλι:.I.

Πρo»ιι:μί~o" rι::ι ιι..ρ:ιτω,:",,'ίιΙ'r'",t<io~;ια'1~ιcί~=;ιupcιίτη,ιι

;It,,~~k:

δ.l. ΠΙΡΙΤP"~njς o..;.~oY~ τ......~~ μσνάδωοο τ/( ''r'''''
~cίo~"'"i"(=?"Ί'ωyι:x~ΔU&..xιιo,ιιχ.;"ιι" χ:ιιθώ" ,,,ίaηι: X:tl1ΩV ,ηό~

μιMiδω~ιι:ι~ρτ~o"oβλή;..... χ.:ι..ι:.) xmei: ~ιiσι..;. ~ι.όμι"'1"

""ό διιιιτΡ«ι.μ;ι, .. ραήι;. ό"otι θ:Ι:Ι1>«~'ttι"o tiδo.;. m μί1ιθοι; "'" 'ι

""p"rw;ι:xTι ιυνι)"Ι"ιι '0\1 lψπ),,:ιμο;; tηι;. Ε"10,",, &:ι. 'f....1<11 SYώ.1I
nxcΊ w.tiδoι;- xιn ιιι: ;:οο:ιότη«<;;ων .«κρχομί\lW\O·:ιι:ιιι ιξιρχομινω'ο' ""ι_

:ιι:ών. ""θώ<; ι,,;....,ς "1:11 ,ο τι\llJlό ιoOΨr.o uλuι:ών.

6.2. Σχίδιοχό.,σΦη; :ιι:~, δ~TΡΙ:Ι1Ψ'" Ροήι; τ/C άληc; ~Τ":Ι~~;·

Σχί&Ο oαίwι/ιηc; της ΙYIIΘ~Ι:ΙΙ:Ιr;ι; σι :ιWμι:ι><:ι 1:100 ωο: 1:500.
ό"Ο\< &a oημιι~oι λι"WΜI~:

- Η =pIβTιc θί~η :ιι:ο, ο χ"μU:;ΤιPJ1Il"ό<; όλw~ 't(\I' :ιι:r.,ψ:Ι>ωV ,ων

~'r'..'Ι'\Ιn:Ι<:,,_.
- Τ:Ι σημιία (,,:wμ;;iy;.:ι.ρiwy.:ιτ?ώ'- ""ι o~(ριών :ιιιoβλήτω~ tηι;

~":"~ιι:iι>~,,,,1; «ο»ι: oιwι:oOfj:rotI :ι:ιοΟίχτ/.

- "\..,..}."""ό &όΙτ?:ιμμο: ;χιηι; της ό),ψ; 'τ:coι....o't:ιι:n'j;.

,

6.3. ΧΡήση ~.ΡOiι gl ~....ρτtι3ς.
Ι:Ι:Ι !.1,IVOΙΙ'<ι:ιι:ή ι<ιρι:τp;τφrι ~o~ ,~::o" ~δρι"o ..,; ~η; ιr":ι~):'J,.,:;

!'"I~ χ:ο σ:ημ.iσ.IIIδρoλ~.,,""\':O\.μ.ι~ιι; ",:ιρσχί:;. ο""'~ηi-'''' :.όρτ,,·

"....... "",XΛΏΜCΙ1σ "CΡOiι).

β) ψ1ίι; ι-..dJ.ιuι:;uςi,; ),"01'''; ,,:"Ι:Ι :0\0 ~ρόr.ο iιδpΙ:ΙO"l,: .,." Ι -;.....,:i.
ιr.::ι:oηι;.

τΙ ΓιlιOOί ιr.oι:xιίcι~• .y..ιr.i'!>:ήo; I..cp~ χοι _""ίμ",~ χ:ι,

Ι?-:j" ι"""Uo::ι.nιι:ίςliιcM... x.oήm',ς 1'1.:<.· δ,:ι:.;κιρι :",oi τΡό"αι: Φi>ξηι; 'ί-"",6..ι. npώιIc ω.u;: • ΠΡιι\όνΙ:ι:.

:ι:} Ko~ ιφώτ....... ιJ.ώ~. "poo8ί,ω-.:ιluι:ώY 71011 Xl"\αψo"oι:oiι

":ι:ι xo"nί τ/ o..;ιτoι.oρyiιι,ων δι:ι:ι~ μΟ'οό:&- τηι: 'TX'"ό:oτooηc. ,..
1.:"w-. :<Fo<δν;w~ .... ι:σ'pllJlρo<MW\O.ΟτCJO 01<0'0 &ι:ι: "";...ovι:ι. 10 .Woι;.

ΟΙ ιιοοότη<:ις :ιt:'II αι ,ρΟιιοι: μΙ1<IIφoριiι;.

βl ΕιδιχΟ<::ιΡι;ι. ..""τpι:ιfή tlιXrι.. ,01;,>:.:.... OI<ou,;,.. "011 "ρόχιnο;ι \ιο:ι

xr:"lllψ,OltOΙηEIOW ή "Ι\. οltOθη:ιι:ι\ιθoiN "'"Ι" I'r',,'l<ίngcιη.

6.5. Ι. Aipι:cι: A~βληtσ.

! 'otXcΊcι >10\1 ι.φoρoin. ' ... "'1'1ί;. την >looόΠI'ta XCΙI τ/" ","ιότη':ι , ...~
~\Oών <IIIρiωlιcιιι;oβlήτω\l -:τ,ς I'J'1un:ia,:ιorγ; >lρι~ :ι:ιι:ό τ/" ι,..·

ξι;η:ιoΙcι. (ποιΜητι:ι: .... II~< u,pι:ι:cιfItw.c o~ KG ιΜ: ιteιρIIτό·

μι"'!. μoooUcι. ιφoiόνtωνή ιιρώ-τηι:; iιλ"r;.ο-t mrJI 'ίι Υώρσ:η ΚΥώρ,,)·

ο) λίριιι - Ληι.oi • Λιρo).Uμcι1O

E:xιι:tιμJIί.; cuρίωIo. ι:ι:φώΥ ή ΟΙΡολψά.'W\O οι UΨΗΛή crnitfI,l (xcιltVO

δόx,oc;J .ιιι: ΟΙ χσμηλή mθμ.η (διη---ιJ 710\1 "Ρο:ιι:ιιλο ........, ο"ό τ/ lι,·

101<ρ-rσ των &:ι:φόΡωΥ y.oνci&w τ/" .ΤXcio'tΙOcιηι::.Iι "ιρΟΙ«:"""'Ι "Ο,,"
IImψx_ '"P'ooό'I.ρc.c ςrd μια ΙΧ""l""ί.; οιρίω\ο.,01μ';'" Τι cιιρoJ.uΜcΊ

1_ 8οι: δo8ow ιU.'1ρoφαpW: χωΡΙ:Ο'1ό: yι:cι την x.iθι μlO.

β) Σωμoιiδtcι

Εχπομιιί.ι;:-σωμιια&-110" JIΡOΙΙoWJWιItI =:ό "Ι ......OIIρτUΙ .......
δl:ιφόΡων "'~ ττιι; ,τxιι,jau=;,.. Ό"οll "ρoβλi",oνt<lι :<ιρισοό·

"ψιlιnιό 'WΙ "'1μlίο Ί"'" ιιόθι μtMί&<:ι. θα: δo6oW <1100χlU:ι χωριο;ό: yι:cι

~o'xcιβi."I\..

ΤΙ Κιι,Μ,;

Exιwμ7lίι; χ:ι1l'\>OiJ 110\1 ~iMιu a,,,ό τ/ ....I~O",l,yIa δι:aT'όρω~

μονάδω\ι τηι;: ιτu~tιισηι;.

δ) ΣχόΥη

At:noμ.iptIι.c τι:ι:ι I'C lc,,0"'P'Tiu; πα\> "ρo>:aλD\r. οΧόνη "11' IIO~ ιιιη
ριό:ζο ...... ω ιlιρiι~ιρo lIιρι:βcί:λλo- yiιρω ιιοι:ό 10 ιρτonόoιo. {:τ.χ. μtτoι

φopcί IIρoίo1YfωY. xVδ,l"•. «ιι:o&iμι:tuoη ";,.11..1.
6.5.2. Υ'τΡΧ ο"όβληπι.

- Παοότ/ιι<;; ...ρoiι 'Μ1ι ΧP"i,,,ιιollOloίιντOΙ'""1" ι-r<σtόI01""I μι

""ΙΙ1.,,,ι:χήπ.pιΠ""V'ι1..... x'pήoιω~xll,'''''' <'<"ΙΙ:!χοiων lΙΟΟοοτ/'::_ ...•
poiι χωΡισ,ά 'fU! xιiθι μιMilιcι τ/C ΗX,,'lά01~ :ιι::ιθώι; ιι:iaη; χ"ι

t ..... ~OOOΤ/~...... ,ων Χ"ΡιιΥομί_ ""αβλήtω~.

- ΣWΙXιίo ~cι>ι:oβlή"",," χ'ωρι:οιό: Τl4χάθι ιιητή. "f""0"" ':\1

XiιY ιπιξιp:rοοiι:ι (xoι:ότ/tι1 ΚΙ ",οοότ/,,"c ΙΧiρι:ιομί.~ιcοι KG C!IIcί "..
ρτ:-όμι",l. x;>'Jίόvτoι; ή ,,~,. w''jς. <f~ m,/I η ΚΙ!/ώροι. ο..ομ,,

o.uι:iι. Ο "Ρω,ας. οι ινδι6:μι_ Μ' 'Ο ..ΛUΙό.; «r.ώixτηo; :ιι:CΊ9• •ιιβο).ή;;
ΙΙΤ?.;"" o"oβλ"rtωY IICΙΙ CI,,<fήμcινoη <f1O x29tη τ/< ,,~. 10,

- ΠΡ«ίμttTO"oι:συμι-.ιι; ή "ρoβ),tπόμ.ιν.c χρήο.......ρoi. ~"'" rκ",I,ό·
ρω~ οχοδlJt'lΙ:Ι~.

6.5.3. Σ1Ιριό σ:..όβlψ" _ !),ίiιι; _ Τοξι:χόι o~β).ψιι • A"opρiμoτo.

_ Τiι"αι. 1Ι00ότ/,0: χι;ι: "οοότ/'tΙC α,ροιομcyιι; οι "οροτόμιν::ι οπ,;

tην ιyιι"τά,cmιαη "1φιό: ""όβλητ... ι>.~I,.. ,ο{,ιιό ..πόβλη't.. ή ,,::οΡρ;·

11-'-,,,.
- Aιnί600η ιno x~τ/;ης lΙι<ρ. 10 '(0,>\1 θίοι ...... ιι"όρριγιι; ~"'" o~,·

ρι';"" ollOβ),ήι ........



8\56 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ κνβΕΡΝΗΣΕΩΣΙΤΕγΧΟΣ ΔEVΤEPO)

ΠΙΝΜ';ΑΣ 3

Ι

Ι
Ι.

-Oνoμo.ι:ιiι;ι ,,0;, ιιδ'Χ ~oυ ίρτο" ή :ης δρ~ο-:-rιF,ότ/,~;

-Γ.ωΤΡο.τ,,,ή θίο:η μι ί.~:ι:.ση'O>Ι ίρτιιu ή τ/ζδl"",~ότ/t:« Ιιι.χ..

ΙΙΙΡ'ΤΡΙ:Ι'ΙΙ TO"~ ,",IICιpχOν'\"O<; ::IpιβCιλAoU':'X Ο", τι<->-:-?"τ,.τ; θίοη "ο'"'

ιιpόXtt10.1 "" "ριιτlU"'..ο::οιηθι' το ί;:το ή η δpcιo,"",ρ'<Ιτ/'''I.

_.Ονομο: υί &ι"θ~ ι;ιpμoδiO<ι.

-tiN:oμ') IιIpιwιιφfj ~ou ίpτov (::.χ. μίτι&oe:. "δη "", IIooόTr,tI((Ο.

,.}.ών. ι,δη 11::0' ::ooότ/~ι.; 1I ..ρι:ιτoμi .....' ι:poίίινtων. ο.:ι...ομη ':ΙΡΙΤΡClj'ή

τ/'ό o;o.ρcηω-:u"κ διιιo"ασiσ.:ι: μι ι;ι-.τ'o~oιx.η 1Ι:ιΡι:ίθιοτ, ο"""ι::ιχο\ι 510.'
ΥΡάιμμο:tO( ροή<; 110\1 θο. ιμφc<ί-.αl 'IOI1Iρcr-.4I~όμι"", μί ..... lEρό).ηo}ηc:

l<IIόt o;νημι,ώι:ltΠI( τω~ ιιιl-...ώοι_l.

Ιι

r

_ μ....μιlιόμ.t"" ιr.;ιιιω θoρiιβo~ 1«1,,;, τ/ λ"'ο<ψτi", (.ι:ι-.χή .ι:ι,

Ι~TΙ:ΙT..ή. -rμίpι:ι 1<ι:ι, WX'lΙ:Ι) ~ Ι'!'JI<I«Ιι:ιw<tηςοι χ:ιpoι.t'Γ,p'0η1<';'0"1'
μιi" 'I"jI;: 'ΧΤ""Κ "1".

_ ΔΙI>ΤΙΡΟΥιvιi~ tι'τίι~ ",~ τοι> θoρνβou (Κ.χ- >ci-.φη βι;lfi ...~
οχημ';'τ"", 1<,).,11.1.

6.5.5. E-m",<ώoι,; 0:->\ TIo<IIOT"""μi<ι τr,ς ""Ρ'ΟΧ"'.,;

Ειι,,,τώοιις Ι:Ιι~uι.ί( ή "'Ρ"'\<"'(.; ""1~ .o,w-ι .....ή 1<= ι;ι-...(IlI~ι.oξ~.ή q~.

σιοτ-μιι:ι -:-ης ΠΙρ<οχή( (:τ.;,.. fH.oι" ΙΡ,!""'ΤΠΙ;. ι:ι:ο&η1.Χή <n:oβόt&μιοη.

." ""oμόw.ισηι: ιιλ",).

7. lιί'ΠΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑ:\.\ΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Πιpιypι:u;ή Τω>ι μί1Ρ""" κσι> "ικnci....w' -.ι;ι ληι;:lΙοwτ"'τ/"~?όληψη
• ,t,v..,o/η τ~xόo.ι oημ,"~τuι.ώ~ ΙICIΓ.ώοιωlt στο "Ii'!f!ό:Mιr-. ΠΡό1<IΙΤ:ι.,

Τ'" τι;("'χό μίψο. lIcι lIopO\lCl,ciζι.t"" <:11 μσΡφll It;(\"t.rr;: Ι.Oισηc: μι όλο:

1Ι:Ι ":Ιι;lfιriτητιι owOOtut"iι O"to<;tιicι (~to;. η;ί&ι". x'&pnι;·
μιτΡήσι,<- ΧΡ.wlιoλoτtομόι;l. E.r.. :tpόk<I~Ο;' fU1 ~oμ,xή 11 iι:>J.,1 ρ....
μφη ι:ιa. r.ι:φouc:,';'C<tσt, ΟΙ μopςrή r.pσJlO;~"'p"tutD'::'ο;ιχιδίοΙι.

Σι ι:.piw.ωση ι:ολλσ:Μώ'.ο."<Ιλλι;ι>ι:t..ώ~ Mιolω~· μ<τΡ""" θα. ","ρσιι.

OIάcoντo.t όλι( μι tη" crνCιλστ'I.ι:ιτό:"'Pίlt~ωaημορφή ό",..... ι;ι""φipι.
ΤΙ:Ι, 4"τ/" tφ07ΠOUΜινη ....pcίτρσ.opo.

Π?,,!,ιιμίvol> τιι:ι ~.JIij ιpι;ι1ciιtι:ι:ιoη ι:ιa. ",ρίr.ιl "" <ΣYCI,ίpo
"'ΙU ΤΟ; 1Iρ<m,...φικτ<IY<tfXll\o: μi~ r.poσ1ι:tαί«( 1σιι ι:ιρtβ:iλλιιvιo;

I<OV ίχο .... ληφθιϊ ή θι:ι "'ltew. .ι;ι-:Q It:ι.tηY(lρicι ι....IιΤώσι:ω" σ Ι:ΙΙιτό <,οι(

<ιX~θι.ις:

7.1. λίριο ιι,ιτόβλητι:ι

_ Μίτρο. ιιριmι:ιo;o..; (ιiδη _.:ω~ σ."""",u...ι:ινσηι; 1<ΙU PPΦi:<

θίση ΤΟΙΙΙ;).

- Eφ,xtU; 1tι<ιλλcι.TΙXί; "iooC" <I""Ij'OΡιιci μι ..", μί-φσ.: ιλίΠO"~""'"
ι;ιιρtωv ι:ιιιοβλήτ"", (ιι.χ. ΙΠι.loτή xι:ιιιc:ιίμω~ χ::ιι. μιΘΌΔΩU χΟ<ι Itιριορ<,

ζQ<ιo~ 1« (Χιιομ:ιιί(_ ι:aΦI~xλι.ι<Jηo.ιρίωu. 01lOriF~tII ."tξ.ιrr"'oi«.ς ι:ι••
ρίω~ ιχιιομιιών •.λ....). •

_ λκοδόοιις Tω~ μίτΡι.1" ιJ.ίτxoυ χο.. xι:φax:-ηρι~ιxό t..,.. o;ιρiωu

("τ:ιιμκώ'.ο μι1ά τ/" ι::tξιρ~ Ιιιoιίm)TCΙ ""ι ιιooiπητις).

- Πλήρη Itx"uι.ι:i: x<'P""tηp«TI"",ό •..,.. οuoτημ.ά::ω>ο <I..,φpίίJt""""'l(

μι ,011( ιxνtioτo,xouς μcι&ημΙ;ΙTIXo\ις ""ολσΥισμΟ':';.

7.2. Yτ~ ι:ιlιόβ;",,I,,,

_ Μί.ρσ. lIρQστ~σΙ~ ι.ίδη 0UCfτ/μ"~ωv o:utφ?'ίιιιt"o'Oηι: χ:ιι ::uι""ής

θίο:η ..ouι;}.
- !ι"οδόοιις ,ι.,n. μ;~?ω" ι)JΠΟ'J ":Σι "ΙΙ~l'ιtρo, χΟ<ότ/το;ς , ...~

ι.ryρώι- o;"oβλirτω~ μι ... τ/'" ΙJt.ξ'ρτιιοilll !ι:οο<r:η-tιι υl ιιοοότ/"ς c,,
"ί'::ι;η.ί~ι; ". μο...';&ι; I\G ο.-..ό lIψ",:"όμιUΗ μΜδ<ι: tJ< ,"",Ι ."'1 οι

9Ιωριι. ή Κg/ώροι).

- Πλiw>η "'Χ";Χ';' ;,.ι;ψ:ιχ.-ηριση.όι ~..",. 01lOτημg.~_ ......ιp;i>It~
Ι'Ι .0tX; ιr.rτio."xoιις μο.θημο:'Ι1Χoi.; υιιολο;ιομoi.<;.

ί.3. !'tpeg. ι;ι"όβλη,ι:ι • ΙλΥι.ι; • Τoξ:xιi ο;lιόβλ'ί'lOl • "ι:ορρίμμο;τ"

- Μόψο. 1Ιp<><r<0.0ίι:ιι;.

- E:;>uι.τί( •....uo.πxi.( λt.σ"ς διίιθιο", :(tIι( (ιι.χ. ίωlj'ο;. θι:i:.

λo:tIOtt. u:ιότtl:ι. :ιvαxiιMωση χ.λ.Iι.I.

- Xςφo:.τ/F:o-:uιιi: διιi:θ.οrιe; (1ρόlιοι; μltο.ΥοΡι:ί:(. "πι 5,&.Ιιοηι'ό η

_.~uωoης) τlcι "ι:i:θι λiιoη.

- Μί.ρο. lIιριoρlσμoiι ....,.. Ο"Ρι.ώ, ο.IιGβλi;._ :r", "IIOΡpιμμι:i:,ω~

(ιι.χ. ι...ολοτή μιθOOΩV ιιοιι IItρlOP~o ...... τ/" "''''Ρ'''τωτή. δl,,"ι:ωρ,oμiι.;

1(01' o."oρpιμ~t ...... ποι> μ::οΡο"" .... ιτ:ανσ:χpτιoιμo::oιηθcι:.".

8. ΟΔΗΓιΕΣ ΛΕIΤΟΤΡΓιΑ:!: TQr-; ΣrΣΊΉMλΤΩN

λ!'ιίiΡΡΤlJλΝ~ΗΣ

Στην :ιιιpi"~ωcnj lIo~ ..o; "ιι<n"ψ,,1Ι:Ι ""'φΡuι:" .......... ίχOll" ήδη Iy-1to;·
.ο.οτο.&ι' ."', λι"οuρτw..θιι:δi\'Q\r'tι:ι1 οι oδητiι<;.ιιι1" XCΙΡΙΙΙΙ~IO..ιxό:
(ιι.χ. θφμοχρο.σitt. δl:ι:.;ιopιτι:ιtή ,gIcη χ.Ι ...) .czλήc; 4110"l'τίιις 10\/(.

9. ΠΧΟΝ ΣΥΜΠλΗΡΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΠΠΟΝ

noy ΧΟΡΗΓΟΥΝΤIι!"ΠΟ TJΣ ΤΠΗΡΕ:ΣΙΕΣ

10. ΠINλtι:EΣ ΧλΡΤΕΣ

ιι. ΠΕΡΙΒΜΛΟ~ΤΙΚΕΣ εηΙΠΤΩΣΕΙΣ

ι Έδcιφoι:;: ΤΟ "PO'II'oόμt1lO ί?τo θ..
Ι:Ρι>ΧιΧλέΟΙI: ;11,\1

ι:ι) tι....o.θιί; xι;ι,ι;ιιr.';'oιις ιωlj'O:Χ: ή

«Uo:ric; ιπη τιιιΜοΎ,χή δci:ttιξη ' ..........
τρωμιΠω»:

β) δtcι<r.<ci;oI .... ",(Q.oIι<O-f\(". "UΜπlί..

σιl( Τι ΙΙIlΙPXι:ιλV+ι'; t<nι ι"I~"'.o,;
οψώμι:ιτοιι; ,ou .δQτou<;:

τ) ιιλλι:ι.riι:; OT'J" 'Oltoτpι:ιfί.o: ή οτιι

o.uιir),LIfC< XOf«'Iτ/P'otιxci; της ..."ό:
YIItι( 10\1 ι&iφo .....,

δΙ x1zWιn:ρoφή. ιllι:ώl.u4rη ή ιιλλcη-ή

OIlOΙMfrx0tl μovιι&.xo'::' τcw>.o-τ"''''; ή
,_xoU X"-P"J'τ/f'lattxoiι:

ι) oιιooώipιOtl ι:ι~ση .ης δciβpω

πιι; τou tδιi;ιιιιιι; ..ιιό tO\l ~~ιμo fj 111

~ιpό. ιι:ί ..ό>ιou ή μι:ιιιp<W '01> ,όT.0~ 0;:'

1ο\ι;

O"t) cz).).ηiι; Οτ/" 1YO'IIόθt.oη 11 δ,~·

βρωση της ιiμμα/l ,ω~ .....τ""" ή ιιΜηί.;

1Π'\ δ-r....,O"Jfτi«);ci;o-ιιη;. Ο'τ/" ιUtι!tόθιση

ή δtΘβρωση 1Ι0!> ",IlOjlOW κτ ,.))..ci;ξoιι~

τ/" ,,00'"'\ ινόι; 1<O:"'I,0U ή pιιo. ...,O"~ 11 t{)\<

1I1ι~-.ι:ι -:ης θιi:lcιoσ:ι.: ή οιιοιο.,δήτ:<:ιτι

X.wιOίl. oρμίσιtOlι ή λίμνηι;:

ζ) xi...w.o ί...θΙση( ι;ι-.θρώΤο_ ή ιιι

ΡΙOIJO~ οι τιωλοτ.χίς .:ι:.τ"o~
ό:ιωι; αιιομοί. ι:::ι ..oλ:~&ήoιιι; ιδ-:ι;:';"" ή

λ4σιιηι;. υθ,ζ;σιις i; :τ",ρόμοιι; xOtςE·

01ροφίς:

2. λίΡι:ιι;:ΤΟ :ΙΡOTIl..,;μιlιOίρτο θ.. "ρο-

xι:ι.J.ί.σιι:

::ι) !J7',I'",ιm1<i( ΙXM~.""( '""1" "φό·

0fOlφc< ή ""oβCι&μ,στι -=ηι; ι:ο,ίιπ,1ιιζ τ/(

tιtμόo~,

β) δuoIίpeOtc( οομίς;

ΤΙ cιUcιτή ..wu χ,νήοιων 'Olι tιipιι.

της ιιτριισίο.ι; ή της θtρμοχριι.Ο<:t( ή

0"0Iιι5,,,,0 ... wο;"':"+ι στο χ,).'μο. ιί-:.ι ..ο·
"Q1ci; .i" σι μι~:ιP1J ίχ'::ιση:

3. ΝιΡάι: ΤΟ "po-:I\..όμι~o ίρτο θα.
ιιροχι:ι).ίgιι:

ι;ι} .vJ.α,;yί( ιr.o. ριUy:ι.,ι:ι. ή <ZMcιτiι;

oπι~ ιιορι,,,, ή I«1Η(,8"",οη..ω~ χ:νήοιων

, ...~ ,,<ίοης ""οι<->( ''''Ij'σ:~ιl:ι."ών

I>τρώ~,

β) tιUι;ιτt( στο ρ~θμό """ρρό'fησηι;.

σ,1( oδoi.ς ΙΙXOOTρCιπlaηι;: ή ο-το ρυθμό

χο.ι τη" _όtητσ: σ::ιιόduσηι;: ..ου tδόt·

9Ο\ίος:

Τ) μιto;βo).iι; ιmι~ ::opti<ι Ροή; τ ......
νιρώ. ι:ιιιό ιιλημμuρu;:

δ)~ OT'J" Itοοίπηφ το:> ι::I?tι·

YIιw:O<Ι ~ΙΡO;:, οι 0"owνδή""T1 uδΩ",o

ό'ρο:

ι) ο;r.ορρίΦιις ιιτΡώ..- o.lIOβ).ή':ι.ro ΟΙ

IfUφCΙ~II<ιXa ή υτ:ότ"" Yf.pάι μι μI:(t.

βο).ή τηι;; Too,όnιv.u; tωo-:

I~OΣ ΟΧI

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



Ι

Ι
(ΦΕι.. tιίtll ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ fΓEYXOI ΑΕΥΤΕΡΟ! 81C1b,.

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

.:1 μι~ή.,.,..acroiιl"""'l~ ""1'
'""i"'X'I.-_ .....".ιiωo *τ_:

C) cι.U.rι'ή Οτ/" ιroσότητa "Ο-
1'ί 1;11 δι' Οιfι"βι ιιροσ&;-

,.-ης wρoU ή IIdλm ιauwio. ιiu δu:

.......oδioιωι:; -\Ιό; ""vrι:oι. tfCl?O"
"",''''' aOrooι τoμίr;"-.;-

.-.c.;:
1\1~ή ιuiωιJη τ/( 1Cσσιότη'::sς

u:ιιι -.ιρσU. lIιOIJ to. ήw:Y _τό .... ω.λιι

διdίσψo τισι το .-.>οό;

t} "r.δYΙΙO ίakσηι: σ.4Ρώ:;_ ή 1,,,
Ρι._ώοο οι. :ι<ιnllO'tpoφt1; ιaι:ό φ.

όaωι; M.'IΨ~ ή _l'pPO'O_:j ιπί.

"'""'•• )Qωρίδ:ι:Το _ρouιW.ιμι.\OOivτo 8σ.

..~oιι:
-J.uerτιι '"'Ι" ι:oιaJ.icι ...... ιιa.;,. ή

crτ'O'ι' "fdμόoκ~ ΑΔΏV φιnΏw

(,,~ι- υι &ί...τΡωιο' 8ci
μ_ .J.a.);

βι μ.r.ίωσ'I '"'" ClfX8μait~.
μ~ ο--'- ή ""όι~ .,.
ιw;,..~

τι ιι-τωτ'I..w.•.a.:.. ""ώοι οι. χ3:

...- aφσxϊJ ή ιφρcμ>riιδιαη της,.....ι>
~~ t .... HOf'XM.... οι_....

δ) μw.o-ι ΠΙ(~_:aoδή:ιoτ.

σ~~Lσ(:

5. ΠNδcι: Τα .Ρ01~ίΡ:το h.
~σl\:

σ) 8l1σ.yή or.t'J" II-WO._ ιιδώ-. ή

"';0'0 Of'tlμό oιo:~ήJl:O'IIιι!ώlι {ώων

ι~. ζώcιN ,"pU.σ.μβιr.oμί_των

ιριιιτώοο, +cιPιΏv 1IaΩ. ecu.-~.βινθι

xΏw cιιrτr.ιoμώ'- ή ιντδμω.);

11) μ.ιίωσ'η 'οι.> ιιρι8μcιio O1Iou.ινδiptatt

μO\ll;lδιχΏV ,,~_ Τι \1110~aη τι

δw. ζWwιo:

τΙ ιιι:ιcιτωτή 'o'ί1>N ι,δώ\ι (ώων σ.ι .=ί.

IfOIII πιρ,ΟΧ"ι ή υpιμ!fόδ,αη τη.; ιι"OOτt

μiσς ή των μιτυ:ι-.ήι:ιι......"", Cc:u.ι-.:

δΙ XIφotiΡCuoητΟ" ,,,ιιuςo';' x'P,βιil.

Avντoι;: ._ LIIΦf'X"""- 40ιφΏV ή
cΓrfΚW" ζώων;

6. θδρuβσ(: Το Kpιtfιl-.όμι\OO ίρτο'"

ιφοωΜοιι:

ιι)~ τ/C υxιipxo-..ι; otόθμης

"'~,
β) i ..Iιn'j ιJ\Olpώ1l:_ σι 1I<j.ηλ;

o':i8fO,l βopVβoll:

1. ΧΜ "J"IΚ: ΤΟ "ρο"ι'lιόμι>οΟ ip'T"
θα. 'llpoωliotι ~ι:ιντlXή μιπβ,olή tτι'
~ήτης ιφvrρaμ.μr.tςιμiνrκ ,..,.
το μW.ιιo.~ τηι;:

8. Φ!.ooutcιi ύΡοι: ΤΟ 1<poτι'-.όμ.c>oO
ίΡτο 10 y:oυlίoι,:

ιι),.~τou I,,,IμOti χΡήοηι;: Ι •
1tOO"P")( ~OtI φlιOtJtOύ :ι:όρou;

β) o~ή ιξMlηαη o:ι:oιιιιliiι

'IIon ΙΡΙ _ώotμσu ,.....". ιιόρou:

9. Κi...δtιwιι;: ~ xιι~oί:·

αιωor: ΤΟ aρcrnινόμι\lO ifI10 ιWχu:

•

10. Πλη8"",μός: Το 'IIριnιroόμ•....,
έ;>το 8ιι ~•• την ι."....oί:..........~ δι..·
o'loριi•• ".....,)τηtα ή ρ..ι",ό ..ioξησr,ι: τΟυ

rλpώιι:_ d.ηt..oμoo:ι τ/'ό llllρoαrio:

ί~ το<> IP'JOl':

Ι Ι. KCItoαia: ΤΟ ιιρon,'Oόμι"O ίΡτσ

Icι ΙlιO'ιf'lMl' την tιόfxo.- ..ιι~ ή

... δ""ouρyήoιlΜΥχη 'Τ"Ι ιιp:.σ8ιτtj

1Ult0tιιi4 nτt" ιιφoxiι iδpισηι; tOIo ί~

Τ'"

12. Mlτ~ / Ktιl()li~.;g· Το

...ρoτιnoiμl\lO iρτo Ιιι ιφD'IιWσιι.:

..) δtpιoι.opτio σημlΣ\>'tUl~ ι:ι:..,ς...θι·

τ/'ό~ τpoxClfόfrιωo:
β) ••ι'lltWoI,,"otι< ~ι.c:;Ιίου<

cπoί:lμιιoης ή <Π1'J"~ 'TtII -.i.ι.c:; Ιί.

ιιιιςnάtμιιιoης::

ΤΙ~lιd&pιιση ιπο uιivxo

ντ:ιo~τιιo~

δΙ μιwβa).ις cπOlιC ηι..~ φ>

ι<OUς _ιιx10f09ίaς ή~ο..βρώ" .....
χιιι/ή qτ8ώto:

11 μιιιaβσ).ί< ιπη hl&σoισ. otδr.po

δpoμutfι ή CIipta .,..10fC1P10."~:
σ't' ιaIιξηιroι ttιN 'IIwU.oφoρc.uώo )Q'oo.

δv.ω.:

13. E-.ίpyιιa:- ΤΟ ιtρOtιr.όμ.ι"O ir,o
110. oφoυ.UOIι.:

αl vf!oη ~ 'IIoσotήτωo

x..:.oiμ.oςι ή ."'pτcιaι;:

β) ""J&%"t<Jιή .1i{φη τ/< c~

'tWl' υκσ.Ρχ_ι:ι.ι '"Ifώ'ι ""ipylltις ή

μαίnιιrη yι.a δημι.OIφ"I'iιι: -.ί..... lt'1'fTώv

l-.ipτι,ιις:

14. Κοινή ωφC).ιισ: ΤΟ 1Ipotllloόμl\lO

ίΡ-το 10 a.......ιλιοl. otηY α:-.όrp:η T<Ct '"Ι.
μιινη.ίt; ιιU.cιτ" ,"0\1( ιξήι; τομ.ιίς 'ΙΙοι.

Ιοήι;: W'fίl.ι,ιιι;;

..) ηλιχτριομό:

β} ο""τήμιι.ιι ιιιιΧοι_ώ.. ;
ΤΙ iιδpι"'"!;

δ} ""όυoμ.ovι; ή oηXτI.oί>c βόθ?ΟlΙς;

ι) :;ιΙ'ΙΟ",(.ί..","\ ..φοι:. βρό;ιινοι.:

ο.) οτιριοί: ..,.όβ).ητιι ... δι.οί:eιση αυ

.ών:

15. λν8ρώ...ι"'Ι Ττιίο: Το .ΡOtlM!

1'1"0 ί.ρτο 80 ΚpoaWΙΙΙ':

ΙΙI δφιOUfT'o: oIIoιoNδiI"ou~

ή 'IIι~ ..-..&e-u 1"1 Ια/βη της

ιιν8ρώ",νηι; lI'fIίιιι; {ι.ιη ....ιμ>ιιpW.μβ<ι.
-..ομ.ίνηι; Π'j( fιιx~ υτιΙι:ι4:

βl ί.8ισ" .....Ρώιι_ ΟΙ ιι,6σ'<IOiιι; ......
δ':'-"; β1ιiβηc; nr; uτιίιιι; "OtιC:

16. λισ8"Φd!: Το ιιριnΙnoόμινισ ίΡτο

8.. 'IIpσ".:ι:Uoι. ιιcφι.μ ...όδcoη οιι:_δή.

ιιιru. 8io.ι; ιou opίC""" .. ή ο_οδήιιοτι
-...... 8ίιιι; ή 6σ .uτcUJιξι.1Οτ/ &ημιο..,.

τίσ: ινός μ'! ιιιιοδι>π",;. ..σtηt..oί: το

"011. J:POOιwU Οτ/" _οι"'ι 8ίο:ι::

] 7. λ-+uxiι: Το _ριnlt\lόμι-.o if'1"O
e.ι ΙXa Iltιlltώoll( nην ιι~ιι ή m
Dότη'ια t_ ιnιcιρxQ<ιOώι. ......τt\'tήιω'ιo'
ιna4ιvxήι;;

18. Πo1mcπucή~Το ιιρο

uΙVΌΜno ίρρ e.ι lC<t"IιιlΗΞu ot ιιllιη-ή

ή aιι~ ".ItoιCl(~

1UjIIoxήι;:



ΕΦΗΜΕρlε ΤΗΣ κγΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ιτεΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8Ι56β

, .. 11:..,~".II,,(ίC~"ιρ<ο;((ς: τ~ ~?'J'

:ι.-ιόμι...ο irro. ~o_ιtιt\ οι "ι.ιoow.t~~.
,ί" .φ.οχη "uμφωνα μι Το <φθ;>ο .1
tou Ν. 1650/86;

20. Σ.-τωτΤισ't1μα>ttιx';'" ΙΙ<φ,ομ;:'

,ων: Έχι• .a ""ό I><ti4,"! iPTO πι δ~·
vatό'tη«<l να ιςpoxCΙΛΙιu, δuoμc",iι; ιι:;,·

_ ".ΏCιιι:; o~o :ιrlil'~;

, \. tt'1'J" ".l,i","""1 ><ι;I~:J.yιςι~',>:ήI; ..,,~,..(ωι; (·"",'·1 ή u:":;a~ιχής

ιι• .τνtήoιω:: μ~ lot,ιpul.ι:ιtTj (.ίοως.). -:ο ιpωτ/μcι,oλόT\O ouνoδI"......
ιι"ό:

...1Τις 'ItI~~kιllιll.ώιntι;; <r."O ;τ.p<βιiU(N (".χ- ι:οη ΧΙΙ,

"ooότ/'tι.: ι"ιιιμ"οι.ι"""'" ρiιιιων. ι~ώct.\~ 0"'1 X;'ωρiδ<ι. τ/" "Ω'<iδ;ι
xcιI <ο ιoιUo tη:; ιι.ρισ;(ή( το.. ίΡΤW)'

β) Tcr-" IICPΙΎpttιfή ."'" φnιι\o'Oμ.ί--. μΙφι.w "fIόA'J'Iιτ1< Μ.
IIvtIIUtώmo'ψ;._ τoιρlβcrλλoνnxώ>ιι>t\1r.ώoI_.

Υ) ΠψyΡCΙ;φή<"'" ,I:ΙXόolι "'9':mιμί......... ι~ιχών ι."aι .....,

ΠΙΝΛΚΑΣ 4

ΠρoδιιηpcιφΙ<; EιΔuι';'" Πι~ Μιλιτι,;,.,.

λ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ι. r.vwi ,"OΙX.ia

2. ΓcωΤΡ«φ,,,ή βίση ltρoαUII~ιιτΙov ιrντι".ιμ.iνoυ

3. 'Eιrι-ι:ιaη "<,,,or;ήι;: "poatι:rσicι.o;

4. 'Ορ«ι; IlιputtP'J( 1Ι<Ρ'ο;ι:ί'ιι:

S. ΣΜlιαί "poCI'UJoiιzι; το<> <rντuttψi.\oOu.

β. ΠΕΡΙΓΡΛΦΗ ΠΡΟΣΤλΤΕΠΕΟΤ λΝΤικεΙΜΕΝΟΤ

ι. Πιριτριιφή tW"OΙXo<1~ή τ"'" crι:oιχιiωv~ι:ό ,~ στoιχι;~

O"IIO'Iιλιi,φ το ιφoστcιτιυoίo ΟΜ'χιψι..... α/:ω:; φuσt"ό o<xoιιiιoτημcι.

cwθρwlιοΎt"ίς οιχοοίιιπημσ. μuιUι oιxoo~ αιιιn.i&:< χJ.ωp:licιι;

.J...
2. Πφ:τpςtφή XQ.l ~1ιOTJ τηι;: Χφ<ιτ.(Τις: μtliτ/~ xcι' ""Ι': ιι.ιρίίτιΡη;

ζωνηι;:. Etδιx~τιpιι 11" Τ3 ",1ι<WC<i ή CΙΝΘικomιττινή οιχοα:>ατ/μιιτιΙ Τι

ιr-oιχιί~ tξcWΖovτcιι:

-ΤOIIOτρo;Ifίa x~ι ix't'Xqη

-lO.ιμct1UΙίι;: σ".&ήxι~. μtu.wpoλιτruιs διδσμί:.....
-Γιωμσρφoλιtτ\ιι. ,:"ω1..ιτyτxci ,,",oιxιί~ 010Ιχιίa ιΜτΟΙ>ς

- Tδpc:λιτpx:' o'toιx.i... ιεoιirrηo;o WΡΏv

-Σ,Ο'Ζ.;a "οιότη,αι; ιι:μδο;χιιριι.;

-Ποιο""ός,..., ιι"""",χόι; "Ροσ&οΡιοψόι; χλωρiΔCΙΙ;. ι:ιι.;ω.ς ...φ ,,,.

,oxϋ.υψη~μι O'....'j'OF" σ't>l; βιο:χοιw.wίις, Θώκο...;.. O"<MCΙ :Ροσ= ...<>ό-

μι..... "σ, tιιAIi1lOVΤ3 ιίδη. ΨΟΥ,Χίς <LI.uoΙδις. ο.ίχ-:ης ιιο<χtλό':"')'t:.~

χ.λ1l.

-Ko",ω",Jciι, ouιouoμ, ,;, ...:ιι "λ~,CΙx4 οτοιχιία

-'(Ρ111 ~:,:oδoμ';", ί cιcη,..., ίντ:ιση Iipct""1Ρ,ο,-ήτωvO'tΟ'< ιιpw'tQ'

1ινrι. 1)ιUΤΙFOΎινή χσl Τ~"01ινή 001'.10..

-ΠιΡ<ΤΡο."ή ...cιτ';'στσσης 0<xO<Iuστ/μ:Ι1oι; ή ':1οιχιίου Ι:Ροστιισί""

1«1Ι ιpιι,\vιίa.

3. Σvvoλ:x; ΙΧ'ίμ'"r"": ~" IIΙp'oxiιι; ή ,""""t,μivouμι:l.ίτη.; χ"" σ",,·
βιη π.ιv o'toιx.tίωY.

-Σιιμιq.ρ.ioμιι111 τw; ΠΙV"'f,ο'tψVJj~""ήxιι,iιστσcη.

-λll.y.'"'~υ::"ΡOO'lσ;τι..όμιVJjι;ιιιριοχήι:η ιmιιχιίoιιμt "Ι" ιυ·
ρίί1ΙΡ'! ζώVJj.

-Φu~ "11\ <ι'«<lιτuξ'tI1Xίς 1i"",,'Ιότη.ις :ης ΙΙ;ΙΡιοχήι:.

Γ. ΑΖΙΟΛΟΓΗΣΜ κ... ι ΟΡΙΟθΕΤΗΣΗ ΤΟΎ 11ΡΟΣΤλΤΕΠΕΟΤ

ΑΝΤlκεΙΜΕΝΟΎ

- Aξ',oλό'rηoη ,.... ,"Xμηpίι.ιcη .-ης σημιισίιις τΟΙΙ 1ΙΡΟΟ'!ο:τιιιτίou

<τvtu:ι,μί..oυ Χ:ι&ώι; χιιι της ΜΤΧΗςλήojιηι;: μίτΡΩVΙΙPOO'~ 10υ.

- Έ~ του "poςn<ιτι!r.iου c:ι:ντιxιψ.i_ οττς "ι;.:oη"fOP.ις τΟυ «ρ.

Ι8 του Ν. 1650/86 σ"μφω.... μt 'IU κριτήΡιιι τοιι aρ. 19 τοΙι ίδ,ου νό.

1'011.

- Α>φιβής xσθcf,oμό; της ίχτιιαης χιιι των o~ν της "φισχ';" "fΚ"
Otctoicι.ς.

- λχριβής Χιιθαρισμό; τ/( ί"τιι<Jηι;: χct, t ..... opu.ι..των ,vxόν{ι.r.ιώv

τ/C ιςιρισχήι;: ιφootctσio.ς, Μι δ«mllωoη τω'l όρωοι. ιεφopιιιμώv iιo,

ct"ctτoPtiιotωv IIOU api'l«t w.ι~ μt0lll σ' cnιτίς.

- A"ιuιΌVΙΣΗ των ItpoιzvtXφtpoμίνω~ optωIooι x.iιρτη ιιvόl.oτης ~

"1Ι1mη):ης xλiμcιxO'C.

Δ. ΠPOTAΣEJΣ ΔΙλΧΕIΡΙΣΗΣ

Ι. Δ,Clό1!ίItWΣΗ oιrrxι.ιφψί_ Iιplr.ttoιαI'" διιιx.ιiριoηι; ~ στόχο τ/"

..ιρoιn,"olo ω, ιιιδtX,<ιμι_ τ/" ι:ι(ιοπoiηση 'tOU 1Ipooτo.:1Ιuόμr.oσιι CιMΙ'

"ιιμ.Μιι Χ:ιι t.ιετiμ'JCl'1 το<! iιμ.σoυ _ iμμι<ΧΙu OUIOIιOμuιoiι xόιnou.;

ιφcφμστiιι; ,_ ιερoτΦlΙ_.

2. Εv/i.χό~vιι; ιV«λλo.xωιiι; "pcnScι<l( δtιιχιiριoηt; "ctt Μ= .....
Ιη<;.

3. ΔιOIιcη1UΙ,,"- Ikσμι:ιιί .. ι«ιt ;ι:pημ<noδo,,:ιιίo; liιιvιπότη.ιι; ytιι τ/V

u).ollσi"l""l τ""" δtιrχιιρ,cτ""ώY ΙΙΡοιΜι"",.

ε. ΠΡΟΕΤΟIΜλΣΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΤ ΑΝ."ΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Σχ.ΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΤ

ΔI..ι..ΤΑΓΜΑΤΟΣ
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Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "Έγκριση Ανάλυσης Τιμών

Γεωλογικών Eργoσlών~

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του

N.1418j84 περί "Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεωνσυναφών

θεμάτων" κοι των Π.Δ. που εκδόθηκανσε εκτέλεση του Νόμου

ουτού.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.69/88 περί "Οργανισμού της Γενικής

Γραμματείας Δημοσίων 'Εργων" σε συνδυασμό με το Π.Δ.910/77

περί "Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων".

3. την από 7.7.92 εισήγηση της Δ/νσης Δ14 προς ΤΟ Συμβούλιο

Δημοσίων Έργων, Τμήμα Μελετών σχετικό με την έγκριση της

ΑνάλυσηςΤιμών Γεωλογικών Εργασιών που συνuποβλήθηΚΕσε

σχέδιο.

4. την με αριθ.21 Συνεδρία, Πράξη 140/92 του Συμβουλίου Δημ.

Έργων - Τμήμα Μελετών.

S. Την κοινή οπόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και

του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ16α/04/773/90 "περί

εξαφέσεως δlοικηTlκών πράξεων ή εγγράφων από ταν κανόνα

των τριών υπογραφών".

6. Το άρθρο 27 του Ν.2081/92 περί "ρύθμισης του θεσμού των

Επιμελητηρίων, τροποποίησης των διατάξεων του Ν.1712/87 για

τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των

εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματικών και άλλων

διατάξεων".
7. ΤΟ γεγονός ότι:

ο. έχουν ήδη εγκριθεί και εφαρμόζονται οι νέες Προδιαγραφές

Γεωλογικών Εργασιών μέσα στα πλαίσια των μελετών Τεχνικών

Έργων (El04/8S, ΦΕΚ 29 Β').

β. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η ανάλυση τιμών των

Γεωλογικών Εργασιών ώστε να ρυθμίζονται σε συνεχή βάση το

θέμα της τιμολόγησηςτων εργασιών αυτών.

γ. Η έκδοση της παρούσηςαπόφασηςδεν προκαλεί δαπάνη εις

βάρος του κροτικού προϋπολογισμού,αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την Ανάλυση Τιμών Γεωλογικών Εργασιών που

συντάχθηκε οπό τη Δ/νση Δ14(ΚΕΔΕ) και παρατίθεται κατωτέρω:

2. Να έχει εφαρμογή στη σύνταξη μελετών και στις κατασκευές

των Δημασίων Έργων, και για τις εργασίες εκείνες και μόνο

των οποίων το Πρόγραμμα εκτελέσεως θα εγκριθεί ή η σχετική

εντολή θα δοθεί μετά την έναρξη της ισχύος της παρούσος

Ανάλυσης Τιμών.

3. Η παρούσα ανάλυση τιμών να ισχύει από την έγκριση της.

4. Στις τιμές που προκύπτουν από την παρούσα Ανάλυση έχει

εφαρμογή η υπΌριθ.Γ2/0/161/75 Διμερής Απόφαση Υπουργών

Οικονομικών κοι Δημ. Έργων όπως τροποποιήθηκε με την

υπΌριθ.Δ17α/Ο1/120/Φ.4.8./88Διμερή απόφαση ταυ Υφυπουργού

Οικονομικών και Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

5. Η απόφαση αυτή καθώς κοι η σχετική ανάλυση τιμών γεωλογικών

εργασιών να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΚΛΠ.

1.1. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣΦΑΣΗΣ
1.1.1.ΓεωλογlκήΧαρτογράφηση

1.1.2.ΓεωλογlκέςΜηκοτομές

1.1.3.ΤεχνlκογεωλογlκήΈκθεση

1.2. ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣΜΕΛΕΤΗΣ

1.2.1.ΓεωλογlκήΧαρτογράφηση

1.2.2.ΓεωλογlκέςΜηκοτομές

1.2.3.ΒοηθηTlκοίχάρτες

1.2.4.ΤεΧΥlκογεωλογlκήΈκθεση

ΑΡΘΡΟ 2 : ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.1. ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣΤΟΜΕΣ
2.2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΣΤΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

2.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ (RQD)
2.4. ΤΕΚΤΟΝΙΚΑΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
2.5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ
2.6. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ
2.7. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΦΡΕΑΤΟΣ
2.8. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΟΡΥΓΜΑΤΟΣ
2.9. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2.1Ο.ΜΕΤΡΗΣΕΙΣΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣΥΔΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι αμοιβές που καθορίζονται στο παρόν αφορούν αποζημίωση

για την εκτέλεση εργασιών εκπονήσεωςγεωλογικών μελετών σε

Τεχνικά Έργα.

ΟΙ εν λόγω αμοιβές υπόκειντοl στις εκπτώσειςτης

Γ2/0/1/161/75Διμερούς αποφάσεωςγια μελέτες έργων του

Δημοσίου κοι καλύπτουν σχετική δαπάνη και όφελος του

Μελετητή για την εκτέλεση των γεωλογικώνεργασιών, τη

σύνταξη, τη σχεδίαση, την τευχοποίηση και γενlκώτερα για

την παρουσίαση αυτών, όπως κοι την υποβολή σε 6 αντίτυπα.

Κάθε πλήρες αντίτυπο περικλείεται σε κατάλληλη θέση. Επίσης

υποβάλλονται συσκευασμένα τα διαφανή που χρησιμοποιήθηκαν

για την εκτύπωση των σχεδίων.

2. Ειδlκώτερα η παρούσα ανάλυση τιμών αφορά τις εξής εργασίες:

α) Έργα οδοποιίας (μελέτες οδών κάθε κατηγορίας),

σιδηροδρομικώνγραμμών, υδαταγωγών κλπ.

β) Μελέτες οδικών σηράγγων και ερευνητικώνστοών.

γ) Μελέτες κατολισθήσεων,φραγμάτων, αεροδρομίων,

δανειοθαλάμων,θεμελιώσεωντεχνικών έργων, θαλάσσιων έργων.

δ) Επί πλέον συμπεριλαμβάνονταιδιάφορες εργασίες που είναι

δυνατόν να απαιτηθούν μέσα στα πλαίσια μιας γεωλογικής

μελέτης, όπως τεκτονικά διαγράμματα, βαθμονόμηση βραχομάζας

κλπ.

3. Στην παρούσα ανάλυση τιμών καθορίζονται οι αμοιβές που

καταβάλλονταιστο μελετητή για τις εργασίες που

περιγράφονταιστις εγκεκριμένες"Τεχνικές Προδιαγραφές

Γεωλογικώνεργασιών μέσα στα πλαίσια των μελετών τεχνικών
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1.1.2.Γεωλογlκές Μηκοτομές

Η σύνταξη της γεωλογικής μηκοτομής με χρώμα (με ράστερ

μόνον κατόπιν εντολής του εργοδότη) γίνεται σε κλίμακα

πορόμοια με αυτή του χάρτη με σκοπό να δοθεί μίο εικόνα της

γεωλογικής δομής σε βάθος κατά μήκος της χοράξεως.

Η αμοιβή για κάθε χιλιόμετρο μήκους γεωλογικής μηκοτομής

•

Ι,οο Ι

Ι,38 Ι

Ι,76 Ι

Κ

ΙΙ : 50000
ΙΙ : 20000
ΙΙ : ΙΟΟΟΟ

Ι Κλίμακα

έργων", Ε1Ο4-85 (ΦΕΚ 60Ι9 Β').

Είναι ευνόητο ότι όλες ΟΙ αναφερόμενες εργασίες, θα

εκτελούνται έντεχνα 1<01 σύμφωνα με τις παραπάνω

προδιαγραφές και θα περιλαμβάνουν τις επί μέρους εργασiες

που αναφέροντο ι ή υποδεικνύονται σ'αυτές.

Για τον υπολογισμό της αμοιβής χρησιμοποιείται ο

συντελεστής λ όπου υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

λ=0,00Ι5 . (μΙ + μ2)

όπου:

μΙ = το ημερομίσθιο εργάτη ειδικευμένου χωματουργού κατά το

χρόνο ενάΡξεως Εκπονήσεως της γεωλογικής μελέτης.

μ2 = ΤΟ ημερομίσθιο ΤΕχνίτη κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Τα παραπάνω ημερομίσθια προσδιορίζονται από την Ειδική

Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημoσiων Έργων κοι λαμβάνονται

χωρίς οποιοδήποτε προσαύξηση γιο εργοδοτικές επιβαρύνσεις.

Ο συντελεστής λ λαμβάνεται πάντοτε μέχρι και το δεύτερο

δεκαδικό ψηφίο ενώ τα υπόλοιπο ψηφία που τυχόν υπάρχουν

αγνοούνται.

Άρθρο Ι :
Ι. ΓEΩΛOΓlKEΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΛΠ.

Ι.Ι. ΣΤΑΔlO ΑΝΑΓΝΩΡΙΣηΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα έργα οδοποιίας αλλά και

κάθε άλλο τεχνικό έργο με γραμμική ή επιφανειακή ανάπτυξη,

όπως οδικές αρτηρίες, σιδηροδρομικές γραμμές, υδαταγωγοί,

αγωγοί αποχέτευσης, διώρυγες, αεροδρόμιο, κατολισθήσεις,

φράγματα, σήραγγες, έγκοιλα κλπ.

1.1.1.Γεωλογlκή Χαρτογράφηση

Στο γεωλογικό χάρτη απεικονίζονται με χρώμα (με ράστερ μόνο

κατόπιν εντολής του εργοδότη) οι γεωλογικοί σχηματισμοί, τα

μακροτεκτονlκά στοιχεία που μετρήθηκαν (παράτοξη στρωμάτων,

ρήγματα, πτυχώσεις κλπ.), υδρογεωλογικές παρατηρήσεις Κ.α.

Επίσης φαίνονται οι θέσεις ενδεχομένων κατολισθήσεων,

καταπτώσεων, των προβληματικών περιοχών γενικά κλπ. Η

κλίμακα των γεωλογικών χαρτών είναι η ίδια με αυτή των

αντιατοίχων χαρτών του μελετητού του έργου. Η αμοιβή Α της

χαρτογράφησης θο υπολογίζεται από τον τύπο:

Α = 8 200 . κ . Ε(0,6) . λ
όπου:

κ = συντελεστής κλίμακος

Ε = επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τμήματος σε τετραγωνικά km 2

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ

για κάθε κλίμακα χάρτου:
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Ι Κλίμακα κ
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Ι 6,93 Ι
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11 : 5000
11: 2000
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Στο στάδιο της οριστικής γεωλογικής μελέτης η αποζημίωση

της γεωλογικήςχαρτογράφησηςκαι μηκοτομή μη συνεχόμενων

τμημάτωντου δρόμου θα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα.

Η αμοιβή για τη σύνταξη του γεωλογικού χάρτη δεν μπορεί να

είναι μικράτερη από 10.000 λ.

1.2.2.ΓεωλογικέςΜηκοτομές

Η αμοιβή για κάθε χιλιάμετρο μήκους γεωλογικής μηκοτομής

καθορίζεται σε ποσοστό 12% επί της αμοιβής της αντίστοιχης

γεωλογικήςχαρτογράφησηςμήκους ενός χιλιομέτρου.

1.2.3.ΒοηθητικοίΧάρτες

Σε ορισμένες μελέτες είναι δυνατόν να απαιτηθεί η σύνταξη

βοηθητικώνχαρτών που απεικονίζουνστοιχεία και

παρατηρήσειςπου έχουν γίνει στο ύπαιθρο. Η επεξεργασία

αυτών των στοιχείων γίνεται στο γραφείο, όπου

απεικονίζονται κωδικοποιημέναστους παρακάτω χάρτες.

καθορίζεται σε ποσοστό 12% επί της αμοιβής της αντίστοιχης

γεωλογικήςχαρτογράφησηςμε μήκος χιλίων μέτρων.

1.1.3.ΤεχνlκογεωλογlκήΈκθεση

Στην τεχνlκογεωλογlκήέκθεση αναφέροντοl κοι αναλύονται το

γεωλογικά, τεκτονικά και υδρογεωλογικάδεδομένο καθώς κοι

το διαθέσιμα σεισμικό κοι γεωτεχνικά στοιχεία. Αναφέροντοl

επίσης το συμπεράσματασχετικά με την καταλληλότητατων

σχηματισμώνδιελεύσεωςτης χαράξεως KOI με προβλήματα που

υπάρχουν (π.χ. κατολισθήσεις) ή που είναι δυνατό να

προκύψουν (διαταραχές) σε ότι αφορά το πρανή, το υψηλά

επιχώματα κοι την κατασκευή των τεχνικών. Επί πλέον

αξιολογούνται ΟΙ περιοχές οπόληψης υλικών κατασκευής κοι

τέλος δίνονται προτάσεις για τη σκοπιμότητα ή μη της

εκτελέσεως του επομένου στοδίου και συνοπτικός

προγραμματισμός των γεωλογικών-γεωτεχνικών ερευνών και

γεωφυσικών διασκοπίσεων που τυχόν απαιτούνται.

Η αμοιβή για τη σύνταξη τεχνικογεωλογικής έκθεσης

καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος τιμολογίου. Η αμοιβή

για τη σύνταξη τεχνικογεωλογlκής έκθεσης δεν μπορεί να

είναι μικρότερη από 6.000 . λ δρχ.

1.2. ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.2.1.Γεωλογική Χαρτογράφηση

Η χαρτογράφηση στη φάση αυτή πραγματοποιείται σε κλίμακα

1:5000 ή και μεγαλύτερη και οπωσδήποτεείναι ίδια με αυτή

των αντίστοιχωνχαρτών του μελετητή του έργου. Η αμοιβή Γ

για τη σύνταξη γεωλογικούχάρτη υπολογίζεται με βάση τον

παρακάτω τύπο:

Γ = 9600 . κ Ε(0,6.λ)

όπου:

κ = συντελεστής που εξαρτάται από την κλίμακα

Ε = επιφάνεια σε km 2 χαρτογραφηθέντος τμήματος.

ΟΙ τιμές των κ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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Παραδείγματα από τέτοlους χάρτες δίνονται παρακάτω:

Υδρσλιθlκός χάρτης. Περιλαμβάνει παρατηρήσεις γιο την

περατότητα των σχηματισμών. Το μηχανισμό της κίνησης των

υπόγειων νερών κοι τα σημεία ύδατος (φρέατα, πηγές,

γεωτρήσεις)

Πιεζομετρικοί χάρτες. Πρόκειται γιο ομάδα χαρτών που

συντάσσονται εφόσον γίνουν μετρήσεις της στάθμης του

υδροφόρου ορίζοντα σε διοφορετlκές περιόδους. Ο, χάρτες

συτοί οπεικονίζουν πlεζομετρlκές KOI ισοβαθείς καμπύλες,

μεταβολές στάθμης μεταξύ διαφορετικών περιόδων του υπόγειου

νερού κλπ.

Ισσχημlκοί χάρτες. Με τα αποτελέσματα των χημικών μετρήσεων

συντάσσονται χάρτες που απεικονίζουν την περιεΚΤ1κότητα

εκείνων των στοιχείων που ενδιαφέρουν το έργο.

Χάρτης κλίσης αναγλύφου. Μετά οπό επεξεργασία των

τοπογραφικών χαρτών σχεδιάζεται χάρτης με καμπύλες ίσης

κλίσης του αναγλύφου.

χόρτες ανάλυσης υδρογραφικού δικτύου. Μετά οπό μετρήσεις

του υδρογροφlκού δικτύου συντόσσονταl χάρτες που

απεικονίζουν την πυκνότητα και τη συχνότητα του

υδρογραφικού δικτύου.

Χάρτης lσοπαγών μανδύα αποσάθρωσης, χάρτης ισοβαθών

βραχώδους υποβάθρου κλπ. Συντάσσονται με βάση τα

αποτελέσματα γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών και

απεικονίζουν αντίστοιχες καμπύλες (ισοπαχείς ή ισοϋψείς ή

ισοβαθείς) που οφορούν το μανδύο αποσάθρωσης ή το πάχος του

μονδύα αποσάθρωσης κλπ.

Οι παραπάνω χάρτες εκπονούνται μόναν αφαύ προηγηθεί

γεωλογική χαρτογράφηση και αντίστοιχες μετρήσεις.

Η αμοιβή καθορίζεται σε ποσοστό 30% επί της αμοιβής του

αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη. Η αμοιβή αφορά τον κάθε

χάρτη, ή ομάδα χαρτων της ίδιας κατηγορίας, όπως κατΌρχάς

περιγράφηκαν.

1.2.4.ΤεχνlκογεωλογlκήΈκθεση

Η τεχνlκογεωλογlκήέκθεση περιλαμβάνει γενικά στοιχεία

σχετικά με τη λιθοστρωματογραφlκήδιάρθρωση των

σχηματισμών, τη συμπεριφοράτους σε εξόρυξη καθώς και

στοιχεία για την ευστάθεια των πρανών. Γίνεται επισήμανση

των τμημάτωντης χάραξης στα οποία είναι δυνατόν να

εκδηλωθούν κατολισθήσειςλόγω γεωλογικών και τεκτονικών

αιτιών. Επίσης γίνονται υποδείξεις για επιλογή ασφαλέστερων

οδεύσεων, προτάσεις για πηγές λήψεως αδρανών υλικών και για

την εκτέλεση των αναγκαίωνγεωτρήσεωνερευνητικώνφρεοτίων

κλπ. Γενικά στη φάση αυτή πρέπει να είναι δυνατή η

διαμόρφωση σαφαύς γνώμης για τις υφιστάμενες

τεχνlκαγεωλογlκέςσυνθήκες στην προτεινόμενηζώνη χαράξεως.

Η αμοιβή για τη σύνταξη τεχνlκογεωλαγlκήςέκθεσης

καθαρίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος τιμολογίου. Τέλος, η

αμοιβή για σύνταξη τεχνικογεωλαγικής έκθεσης δεν μπορεί να

είναι μικρότερη από 6000 . λ δρχ.

ΑΡθΡΟ 2 : ΒΟΗθΗΏΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.1. ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΠΚΕΣΤΟΜΕΣ
Η αμοιβή Δ γεωλογικήςτομής καθορίζεται από τον τύπο:

Δ = 0,55 . κ . μ . λ
όπου:

,
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Ι 6,93 Ι 8,83ΙΣπήλαια

Ι Ερευνητικέςστοέςl

Ιδιαμέτρου μέχρι 4ml

Ι Σήραγγες δια- Ι Ι

Ι μέτραυ > 4m Ι 6,63

==============================================

==============================================
2.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ (RQD)

Ο προσδιορισμόςτου RDQ γίνεται κατά την εξέταση των

πυρήνων γεωτρήσεων σε βραχώδεις σχηματισμούς. Υπολογίζεται

ως εκατοστιαία αναλογία του συνολικού μήκους των

μεγαλύτερων από 10 εκ. πυρήνων προς το συνολικό μήκος της

πυρηνοληψίας. Η αμοιβή ορίζεται ανά μέτρο γεωτρήσεως 10.λ

δρχ.

2.4. ΤΕΚΤΟΝΙΚΑΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Η αμοιβή για τη λήψη μετρήσεων προσανατολισμούασυνεχειών

(στρώση, διaκλάσεις, ρήγματα, φλέβες κλπ.) σε βραχώδεις

σχηματισμούςγια την περιγραφή τους καθώς και για την

στατιστική επεξεργασίατων στοιχείων και τη σύνταξη

τεκτονικών διαγραμμάτων,υπολογίζεται για κάθε τεκτονικό

διάγραμμα από τον τύπο:

==============================================

==============================================

==============================================
Συντελεστήςκ

==============================================

2.2. ΓΕΩΛΟΠΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΕΡΕΥΝΗΏΚΩΝΣΤΟΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Γεωλογική χαρτογράφησητου εσωτερικού της σήραγγας

περιλομβάνειτην αξιοποίηση των στοιχείων της επιφανειακής

γεωλογίαςόσο και των στοιχείων που προέκυψον από την

αξιολόγηση των γεωτρήσεων και των άλλων ερευνητικών

εργασιών.

Αφορά επίσης τη χαρτογράφησητου εσωτερικού είδους

ερευνητικήςστοάς ή σήραγγος, σπηλαίου ή εγκοίλου, σε

στάδιο μελέτης.

Η αμοιβή Ζ για τη χαρτογράφησησηράγγων και ερευνητικών

στοών ορίζεται με βάση τον τύπο:

Ζ = 370 . κ . μ(0,6) . λ
ενώ για χαρτογράφηση σπηλαίων χρησιμοποιείται ο τύπος:

Η = 400 . κ . μ(0,6) . λ
όπου:

κ = συντελεστής που εξαρτάται από την κλίμακα και τις

διαστάσεις της στοάς

μ = μήκος του χαρτογροφηθέντος τμήματος σε μέτρα m

κ Ι 6,93 Ι 8,83 Ι 11,26 Ι

Ικλίμακα Ι 1 : 200 Ι 1 : 100 Ι 1 : 501
=======================================
=======================================

κ Ι 3,09 Ι 3,94 Ι 5,03 Ι

Ικλίμακα Ι 1 : 20001 1 : 10001 1 : 5001

κ = συντελεστής που εξαρτάται από την κλίμακα

μ = μήκος της διατομής σε μέτρο m

Ι 1 : 200 Ι 1 : 100 Ι 1 : 50 Ι
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Κ

Ι 6,93
Ι 8,83

Ι 11,26
Ι 18,43
Ι 19,78

Ι 8,831
Ι 11,261
Ι 18,431
Ι 19,781

Ι Κλίμακα

11 : 200
11 : 100
11 : 50
11 : 20
11: 10

11 : 100
11: 50
11: 20
11: 10

Θ = (2000 + 50 . τ) . λ
όπου:

τ = πλήθος μετρήσεων τεκτονικού διαγράμματος, οπωσδήποτε

μεγαλύτερο των 60 κοι μικρότερο ή ίσο των 100.
2.5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣΔΥΝΗΏΚΩΝΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ

Γιο τον καθορισμότων δυνητικών ολισθήσεων προνών (επίπεδη

ολίσθηση, σφήνα, ανατροπή ή δυνητικών ολισθήσεωνοροφής

σηράγγων) με βάση τα στοιχεία που προκύπτουναπό τη σύvταξη

κάθε τεκτονικού διαγράμματος(τύπος αουνεχειών,

προσανατολισμός,σπουδαιότητα)κοι τα στοιχεία του έργου

(διεύθυνση, κλίση προνών), η αμοιβή ορίζεται σε 15% της

αμοιβής του αντιστοίχου τεκτονικού διαγράμματος.

2.6. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ
Στην περίπτωση της μελέτης βραχωδών προνών ή σηράγγων, η

ταξινόμηση της βρaxoμάζoςγίνεται με ένα ή περισσότερο

συστήματα διεθνώς παραδεκτό (π.χ. BIENIAWSKI, BARTON et
al.). ΤΟ αποτελέσματατης ταξινόμησηςσε κάθε

τεχνικογεωλογικήενότητο συνοδεύονταιαπό ειδικό

πληροφοριοκόέντυπο εγκεκριμένοαπό την γπηρεσία όπου

παρουσιάζονταιλεπτομερώςόλες οι γεωλογικές-γεωτεχνικές

παράμετροι στις οποίες βασίζεται η ταξινόμηση. Η αμοιβή για

την ταξινόμηση αυτή ανά θέση κοι ανά σύστημα ταξινόμησης

καθορίζετοl σε 5.000 . λ δρχ.

2.7. ΓEΩΛOΓlKH ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ EPEVNHTIKOV ΦΡΕΑΤΟΣ

Η αμοιβή Ι της γεωλογικής αποτύπωσης ενός ερευνητικού

φρέατος καθορίζεται με βάση τον τύπο:

1=5.Κ.ε.λ

όπου:

κ = συντελεστής κλίμακας που δίνεται από τον παραπάνω

πίνακα

ε = η επιφάνεια (παρειά) του φρέατος που αποτυπώθηκε

γεωλογικά σε τετραγωνικά μέτρα m2

Ι Κλίμακα κ

==========================

========================

2.8. ΓEΩΛOΓlKH ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΏΚΟΥΟΡΥΓΜΑΤΟΣ
Η αμοιβή Κ της γεωλογικήςαποτύπωσηςενός ερευνητικού

ορύγματος καθορίζεται με βάση τον τύπο:

Κ = 50 . Μ(0,6) . λ
όπου:

κ = συντελεστής κλίμακας που δίνεται από τον παραπάνω

πίνακα

μ = η επιφάνεια του ορύγματος σε τετραγωνικά μέτρα m'2
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Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι
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2.9. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣγΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕγΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γιο την καταστροφήτων θέσεων εμφάνισης ύδατος (πηγές,

πηγάδια, υδρογεωτρήσεις)καθώς κΟI ερευνητικώνγεωτρήσεων

και φρεάτων η τιμή καθορίζεται σε 500 . λ δρχ. γιο κάθε

σημείο. Η τιμή περιλαμβάνει υποχρεωτικώς:

ο) Τη σuμπλήρωση ειδικού πληροφοριακού εντύπου γιο κάθε θέση

που καταγράφεται.

β) Την επισήμανση της θέσης στο χάρτη με την ακρίβεια που

επιτρέπει το τοπογραφικό υπόβαθρο.

2.10.METPHrEIr ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣγΔΑΤΟΣ

Για τη μέτρηση της στάθμης νερού σε πηγάδια, της παροχής σε

διαμορφωμένη πηγή και σε πιεζόμετρο, η αμοιβή κοθορίζεται

σε 200 . λ δρχ. ανά σημείο. Το ελάχιστο της αμοιβής για

κάθε σειρά μετρήσεων και σε μία χρονική περίοδο μέτρησης

καθορίζεται σε 5.000 λ. Η ελάχιστη αμοιβή γιο τη σειρά

μετρήσεων δεν εφαρμόζετοl εφόσον πρόκειται για την ίδιο

χρονική περίοδο με ουτή της καταγραφής.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η αμοιβή της τεχνlκογεωλογlκής έκθεσης που συντάσσεται και

αφορά τις γεωλογικές εργοστες που έχουν εκτελεσθεί στα

πλαίσια μιας μελέτης, όπως αναφέρονται στα προηγούμενα

άρθρα, καθορίζεται από τον τύπο:

Κ = Τ. Α

όπου Τ = ποσοστό % που υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο:

Τ = 10+ __60__
νΑIΙΟΟΟλ

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών που

πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση μελέτης για την οποία

συντάσσεται η έκθεση.
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' Α,ΡΙθ. 2508
Βιώσιμη OIKlστl!<Ί'Ί ονόmuξη των πόλεων ΚΟΙ οικισμών της

χώΡας και όλλες διστόξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΗΜΟΚΡΑΠΑΣ

EKδlδoμετονοκόλουθονόμοπου ψήφισεη Bouλή:

ΚΕΦΑλΑίΟΑ'

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΙΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 1
Σκοπός - Κοτευθυντήριες oρxtc;

1. Σι<οπός τou νόμου συτού είναι ο καθορισμός των

ΚΩτευθυντήριων σρχών, των όρων. των διαδικοσιών ΚΟI

των μορφών πολεοδομικού σχεδιασμου γιο τ/ βιώσιμη

οικιστική oνόπWΞη των ευο(ιτερων περιοχών των πό

λεων κοι οικισμων της χώρος. που θα KCTQTCiVCI ειδι

κοτι;ρa:

σ) στη στοδιοι<ή ανόδειξη Κα/ οργάνωση στο μη οστιιι;Ο

χώρο των "σνOlιι;τών πόλεων", στην ανόδειξη της συ

νοχής I(QI στην oνoσVΓι<ρότηση τοο οστιιι;οu κοι ττεριο

σηκού χώρου.

β) σΤΤ1 δtoσφόλιση της οικιστικής οργόνωσης των

ττόλεων ΚΟΙ οικισμών με τον επιΘUμητ6 ouσχετισμό των

οικιστικών πορομCτρων. την ποοσταοio τοο πεΡιβάλλο

ντός κοι την ανακοπή της ανορχης δόμησrιc:. με τον

κοθορισμό κριτηρίων ονάπτυξης που συντείνουν σΊη

μεγαλίΠεΡΓ1 δtNoτη οικονομιο των οικιστικών επεκτό

σεων.

γ) στην ονοβό6μιση τσιι περιβάλλοντος κοι ιδίως των

υπσβoθιJισμενων περιοχών, με την εξασφάλιση του 0
ναγκαίουκοινωνικούεξοπλισμού.τ/ς τεχνιι\ης uηoδoμης

και τον έλεγχο χρήοεων σι.:;μφωνο με πολεοδσμικΟ

στoθεp6τuπo κοι κριτήρια κατολληλότητος.

δ} στην πρσστοσιο. ανoΔCιξη και περιβaλλοντιιtη 0
ναβοθμιση των κεντρων Πόλεων. των πολlτισΤΙltwν πό-

λων κοι των ποοοδοοιοκωνπυρηνων των oικισμ~ν. των

χώρων προσινou ItOI λοιπώ\' στοιχείων φUQιltού, αρ~

χαιολογικού, ιστοριι\ού κα πολιΤΙCΤικού .πεΡιβάλλοντος

των πόλεων, των ο\l\ισμών ItOI του περιοστικού χώΡΟl:.

2. Η ΟΙΚιστική οργονωοη '~c; ~ rιoλεoδoμlKOς σχεδια
σμός εναpμoνi~OντOI με τις CΡχές ItQt ItQTcUΘuvotJc:: ΤΟι:

ανοπτυ(ιακού rφoγρoμμOT1oμOύ ΚΟI ΤΟ\.: χωροτοξιlt(Χ;

σχεδιασμού, που ΣVΓKCItOΙUΕVOTtOloύντoI με το χωοο

ταςικc σχέδιc των περιφερειών. των νομών κοι τα ειδικσ

χωΡοταξlltο C):έδια. οπως κο: με Tc. αντιστοιχοι: επιπέδου

αναπτυξιακό ηρογράμματο.

Επισης. ~ OtJ(ιστιιι;ή οργσνωCT! κοι Ι) πολεοδομικός

σχεδιοσμος ΠΡεπει να είναι σίΨΦωνΟ; μι :ouς ορου(

προστοσιος τοο ΦυΟ!ltο(; 1(01 πολιτιστικού ι-.ι:PlBaλλo

vτoς. με τις ορχες 7ης πολεοδΟ',Jικής επιcτ/μης κα:

τους ΓCνΙKότεOOυς οναπτυς:οκούς στοχουι::: μέσο στους

οποιους Γ.ι;ριλομβόνετοι KOI η διαφύλοξη της νεω~γιKης

γης υψηλης ποραγωγικότητας.

3. Η ΟΙΚΙΟΤΙΚΠ οργονωση κοι ο πολεοδομικόςσχεδιc

σμός nPOVUCTQnQlOu....,OI σε δύο ε:liπεδa, Στο ΠDώ,::

επίπεδο πεpιλoι.ιBόνovτOi α~ TC: pUΘμισΤΙKO σχέδιο κο!

πρόγρομι.ιο προστοσίος περι[3a.\λoντoς {Ρ.!.!. όnOlJ συ

τό rφΟ[3λεπεtσl KC:TC το άρθρο 2 η τους cιδικοι)ς νόμovς

1515:1985 (φΕΚ 18 Α") Kα~ 1561f1ge5 (ΦΕΚ 148 Α) για

την πε~oχή τ/ς Αθηνος και Θcοσσλονιιι;ης κοι β) το

γcνικό πολεοδομικό οχεδιο (r .n.I.J yιc τον 0011κό IΙΟι

περιοστικό χώρο κοι το σχΙδιο χωρικης ιιαι Ο\l(ΙΟ11κπς

οργόνωσης Όνσικτης πόλης' a:.Χ.Ο.Ο,Α,Π.) για τον μη

σστuι.:ό χώρο. ΤΟ δεύ:'ει:ισ επίΓ!Cδo οποτελε: τ/ν εξcι

δiιι:ευση κοι εφαρμογή του πρώτου επιπέδου και περι

λοι.ιβόνει την πολεοδομlκη μελtτη ΚΟΙ 7ην ποόξιι εφσρ·

μογής της. κοθώς 1ι0ι τις πολεοδομικες μα/τες ονσ

πλόσεων. παραγωγικών ncoιι;wv ή άλλες ειδικές πο

λεοδouικές μελετες.

4. Εκτός οπό τους προβλεπόμενους οπό την ισχύουσα

nολεοδομιιιή νομοθεσίο tΡΟΠόUς πολεοδομικης cTtt.u
βοσης με lιονονιστιι\oUς OOouς δόμησης. ενεργό πο

λεοδομίο κο! οστικο ονοδσσιιο, η πολεαδΟμική εl.εμβoaη

σε Ον/Κεκριμένες nεριoχcς που nι:ιoPλtnoVTOI γιο τσ

σκοπό σvτoν στο πλοίσιο του χωροταξικού κοι πολεο-
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Ι

Ι
δομιιιou σχεδισσμου μπορε:ί να γινι::τοl. l\οτ6 τις σχετικές

διατάξεις: ο) με πσροχη nολεοδομιιιών ή οικονομικών

κινήτρων ή όλλων ρυθμίσεων σι: περιοχές αναπλόσεων,

ζώνες ειδιιιών KιVΉτρων [Ζ. εκ), ειδlκες ζώνες unoδo

χης σιιvτελεστή (Ε.Ζ.Υ.Σ.) ΚΟΙ ζώνες ειδιιο;ής ενίσχυσης

(Ι.Ε.Ε,) ΚΟΙ β) μ.ε ρυθμιζόμενη πολεοδομική δραστηριό

τητα των ιδιοκτητών γης, κατά το όρθρο 24 τοο πο

ρόντος,

5. Η ΠΡογμότωση των σκοπών του νόμου επιδιώκετοι

με διαδικασίες συμμετοχής κοι οποιιέντρωσης, που,

.εκτός οπό τις rφωτoβOuλίες. τη σύμπρσξη lω( τις

aρμoδιότητες της ΤΟπικής ουτοδιοίκησης, περιλαμβά

νουν ΚΟΤC το δυνατόν την ενεργό συμμετΟχή του πολίτη

ΚΟΙ των κοινωνικών φορεων στη διαμόρφωση των cm
λoγ~ν. των στόχων 10;01 προτεροιοτήτων, στη διάρθρωση

των επί μέρους σχεδίων 1(01 προγρομι.ιότων και στην

πaρO",Oλoύθηση της εφο:::ιμογής τους,

6. ΕπίOl1ς. η rφαγμόΤωση του σκοπού τοο νόμου

ετυδιώκετaι με επιμόρφωση. εκπαίδευση κοι ενημέρωση,

σε θέμοτc xωpoταξι"'oιJ ",αl πσλεοδσμι"'ού σχεδιασμού,

του π:::ιοσωπι",ού. με οποισδηποτε σχέση εργασίας. υ

Ττ/ρεσιών του Δημοσίου. της τοπικής αυτοδιoi",ησης κοι

των Ν.Π.Δ.Δ .. των μελών των αιρετών οργάνων και

των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης κοl ιδιωτών

επιστημόνων. Γιο το σκοπό αυτόν τα Ειδι"'ό Toμcio

Εφαρμογηc: Ρι:θιιιστικών και Πολεαδομlκών Σχεδίων

ΙΕ.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ,) μπαρεί νο χρημοτοδοτε\ προγράμματα

του !νσnτoUΤαυ Διαρ",oVς Εr:lIJόΡφωσης του EθνtKOίι

Κέντροιι ΔημόCΠσς Διοίιι.ησης. TOV γποιιργειou Περι

βάλλοντος. Χωροταξiος κοι Δημόσιων 'Εργων η άλλων

αρμόδιων φορέων.

Με απόφαση του γποωγαυ Πcρι!3όλλoντoς. Χωρο

ταξίας "'οι Δημόσιων Έργων KoeoPίζCTOj α τροπος και

το είδος των ΠPOγρQυματων χρηματοδότησης και κόθε

σχετική ACr.TDutpctc.
7, Με O,lC>φαση του YnOUQYOU Περιβάλλοντος. Χω

ροτοξίος κοl Δημόσιων ·Εργων. πω εκδίδεται μετό

γνώμη τοο Kε\lϊΡΙKOυ Συμ60υλίω Χωροτοξίας. Οl",ισμού

κοι ΠεpιβαλλOVΤOς (Κ.Σ.Χ.ο.π,Ι κα δημοσιεύεται στην

Εφημερίδc της Kυβι;pνflσεως. CYKpivoVTQ! πολεοδομικό

στοθιι:ροτuπc (standaros) στο οποίο περιλαμβάνοντοι

ανώτατα οolο nuKVOTηTWV ιι.σι κορεσμού r:OU εφορμό

ζO\lϊσι ιι;ατό την εKΠOVΗση των γενιιι;ών lΊολεοδομικών

σxεδiων. των σχεδίων χωριιι;ης ιι;αl οlιι;ιστιι<ης ο:::ιγάνωσης

·ονOlκϊής πόλης' ιι;οl των πολεοδομικών μελετών. Το

στoθερoτuπo ουτό jJnopci νσ δloφOPoπαoίJντoι μετοξύ

τους κυρίως ονόλογο με το μέγεθος κοι τη φυσιογνωμία

τοο αστικού ιι;εντρου η της υπο σχεδιοσ,Jό περιοχής.

το ιστΟΡΙΚC. ορχοlολογικό. μοΡφολογι,.;ό ,.;αι ,.;οlνωνικό

χοροκτ/ρlστικC ,.;01 τις επιθυμητeς ΠΟΡσμετρους εξέλι

ξης. Με την ίδιο δlοδικοΟία unopcl νο εγ,.;ρίνοντοι 0\
προδισγροφες εκπονησης των μελετών ουτών. ιι;αθώς

κα του απαροίτητου χορτογροφl,.;ού κοι τοπογραφl,.;oU

υποβάΘρου τους.

θ. Με: οπόφαση του γ πουργού Πε:ριβόλλοντος, Χω

ροτοξίος ιι.οl Δημόσιων "Εργων ,.;αθορίζετοι γιο ,.;όθε

ncplmwoη το είδος των αποιτούμε ....ων γενιο(ών ή ειδικών

μελετώ ..... ιδίως γεωλογικών. γεωτεXνtι<ών, σειαμολογι

κών. εδοφοτcχνl,.;ών. υδρουλικών. υδρολογικών. γιο την

προστοοια των QlΚlσμών ",οι των ευpύτε:Pωll περιοχών

τouς από φυσl",ούς ";01 ονθρωπογενείς ,.;ινδύνους. α

προδlαγροφές ε,.;πονησης ουτών. οι ειδιο(ότητες των

μελεΤητών. ο τροπος υπολογισμού της αμοιβης τouς

κοι γενι,.;ό ό.ΤΙ οφορ(ι την ε",πoνηQη. Ιλεγχο KOI Cφap_
μογή οιπών

Άρθρο 2
Ρυθμιστικό σχέδια και ηρογράμμσια προατασίος

πε:ριδQλλoντoς

Ι Γιο την CMΚIσT!Kή O:::ιyόνωCΠl. την προστοσίο του

περιβάλλοντος κο! τη γενικόΤCρη ανόπτυξη των ευρύ

τερων περιοχών των οστικών συγκροτημάτων της Πό

τρσς. του Ηρο,.;λείou Κρητης. της Λάρισος. του Βόλου.

της Κοβάλος κοι των lωaννiνων. ",οτορτίζοντο! ",οι

εγκρίνοντοι ΡUθμl!Πι,.;O σχΙδισ ΚΟι nPOyPάIJIJOTC προ

στασίος του περιβόλΛο\ΙΤος ",οτο τις διοτάξcις τοο

πορόντος. ΤΟ όριο κοθεμιάς ΟΠΟ ':"ις ανωτέοω ε:uριjτερες

περιοχές καθορίζοντα: ,.;οτ· αοχή με οποφόοεις τοι;

YnoupyOlJ nεΡtβόλ/οντοc:. ΧωΡοτσξτος "'ο! Δημόσιων

'Εργων. που εκδίδοντοl ίιστερο οπό γνώμη του :-Ο<:ΡΙ

φε.ρεlακΟΙ:; ,.;αι του νoμOΡΧΙQlς;Oύ συμβουλίου του αντί

σταχου νομο(ι ΤΟ ορια της περιοχής οριστικοποιούνται

με την έγl\Olση ΤΟι..' pυθμιστικoί.l σχεδίου.

2. Οι διοτάξεις του πcιpoντoς μπορε: νc εφcρμοΟ'Τούν

και για άλλι::: μεγάλο οστικα σι..Ύ,.;ρcτημοtσ της χώρος

εκτός ,ων αvοφερομενων στην πορ. 1. τσ οποια προσ

διορίζονται με οπ:>φαση του Ynoupyou Γ1εριβάλλοντΡC.

Xωpoτo~ίoς και Δημόσιω.... -:Ξ:ργων. με ,.;ριϊήριο ιδίως το

μητροπολιτι,.;ό χοροκτηρο του αστικού συγ",pστηΜCΤOς,

το IJtycBOC; Του πληθυσμού. τις τόσεις οικονομικης ιι.οl

κοινωνικής εξέλιξης Τ:Ίς r;εριοχής r'; π, γενικότε:::η

OTi1Oσio της περιοχής για τη χώρο, τη ι:::ύνδεση r': τις

σΧέσεις της με άλλες χώρες. Η οποφaση αυτή ε"δί&τοι

ύστερο απο γνώυη του πε:::ιιφεΡClα,.;ού ουμβουλίου. τοι'

νομαρχιακού σιAIβoUΛΙα.;, των oιι;JβouAiwv nεPlOX'lC; τοu

οστικΟΟ σιιγιφοτημcτος της περιοχης. εφοσον εχΟυν

συστο&εΙ KOI τα.' δημOΤΙKoίJ ουμβουλτou "!οι: μεγαλύτε

ρου δημου ΤOl.' OCΤIKoU αvγ,.;poτrιιατoς ουτοίι. Γισ την

έKδoσn ~ οπόφοσης, το Ynouoγcio Περιβάλλοντος.

Χωροτοξίος ΚCΙ Δημόσιων Έργων μπορεl νο ζητήσει τη

διατύπωση OnOΨCWVKOI άλλων υΠΟιιΡΥε:ίων ή υπηρεσιών.

Με την ίδιο αr;όφαση γίνεται ι<;ΟΙ ο ιι;ο,' αρχr': ,.;060",lcηJός

των ο",ίων τ/ς L)nC: pύΘUιση περιοχής. το ο",ια της

οποίας ΟΡΙOTl",οπαούντοι με τ/ν έγ,.;ριση του ρυ6μιστι,.;οίι

σχcδίου .

3. Το ρυθμιοτι,.;ό σχέδιο κο; roόγροuμο π",οστοσίας

περιΒάλλοντος ενΟΡ;Jοvί!.εταt με τυχόν υπάοχον,α με

σoπpόθεσuc κοι ι.:OKooru:ιό6ε:cμo προγράμματο οlκονο

μι,.;ης ,.;αι ",οινωνικης cνόπτυξης της περιοχής στην

οποίο aνοφεοε:το; ",ο; ενκΡiνεται με προεδρl,.;ό δl::τογμ:::ι

που ε,.;δίδετοι με πρότοση του γπουργού Περι.βCλλο

ντος. ΧωΡοτοθος ,.;α~ Δl1lJόσιων Έργων. υετά cπο γνωμη

των οlιι;cίων περιφε:ρεI0,.;ών Κ01 νομαρχιοκών OlJIJ!3ouiliwv.
των δημΟΤ1Κών ,.;οι ,;οινοτιι;ών αvμβouλίων των δημων

";01 ",οινΟτ/Των Ι10υ περlλcμβoνoντσι στην πε.:ιιοχη "Του

,.;αι της ε",τελεσnκής cnίTpoTτ/C; του οι"'ειου ι(o~:] το

επόμcνο ορθρο OpyovtOjJou, εφόσον C Οργονισμός

ουτός έχει ήδη ουσταθεΙ ;0 διόταγμο ουτό. με το

οποίο KOθOPίζovται οι στόχοι. κατευθύνσεις. ΠΟΟΥραμ

ματα κοι μετΡο. διEr:CTOI α:-τό τις διοτόξεις ,ου όρθροΙ..'

1 πορ. 2. των όρθρων 2 εως 4 ,.;οι των άρθρων 10-13
του ν. 1515,"985 ΙΦΕΚ 18 Ρ.:), οπως ισχυουν. ΟΙ οποίες

εφορμοζονΤο< ονολcγως δυνομενεc ιι.οι νο TDOnC:10lOU-
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ντο!. Οι πι;ριλσμβονομενες σης δtoτι:ιξεις αυτές εξου

01Οδοτ/οεις γιο τη ptJeU'On ειδικότερων θεμότων με

προι:δρικό διαταγμοΤΟ η aποφόσεις εφαpμόζovται κοι

γιο το ρυθμιστικό σχεδιο ΤΟι) πορόντος. ΟΙ παραπόνω

γνωμοδοτήσεις των σu\Jβοvλίων πρέπει να πεpιtρxoνται

στο YΠOιJpγείO nεριΒQλλοντος. Χωροταξίος 1<01 Δημό

σιων 'ΕΡΥων μέσο σε ΔVo (2) το πολύ μήνες οπό πι

λήψη του φaιι.:έλoυ. Αν περάσει όπροκτ/ η πρσθεσμΙσ

ουτή. δεν εμποδίζεται η ΠΡόοδος τ/ς διoδΙKoσiaς.

Άρθρο 3
OρyoνlαJ,lol εφορμσγήι:: ρUΘμΙQΤιΙCΟU οχcδlou

Με προεδρικό διάταγμα. που εκδίδεται με πρόταση

Του Υπουργού ΠεριΒάλλοντος. Χωροταξίας και Δημό

σιων Εργων. 1δpUΕΤOI σε κόθε περιοχή Ρυθμιστικού

σχεδίου, κοτο το προηγούμενο όρθρο. νομΙΚΩ πρόσωπο

δημοσιου δικοιου. με έδρα το αστικό κεντρο της περιοΧ;ς

κα\ επωνυ\Jία τ/ λεξη -Οργανισμός .... ΟΜ.ολουθούμενη

οπό το όνομο του αστ\~Oίι ",έντρου στο οποίο οναφέ

ρετοι. Ο Οργονισμός εποπτευε,οι οπο τον Υπουργό

Περιβάλλοντος. XWP01'oE.ioc: κοι Δt1μοοιων Εργων. όπως

ειδικότερο ορ!ίΣΤΟI με το προεδρικc διό1'ογμο ίδρυσης

rou. Μπορεί δε νο ιδcυθε: ~oι 010Ι'! οπό Την εγκριΟΓ,

του QUeIJlcrTl~OIJ σχεδιοι; στην πε~Hoxη του ΟΠΟιου 0
νοφέρετοι.

2 ·Ε;:>ν:) τοι: Οcγaνισμού είναι η συGτ/μΩTlKη ενερ

γοποiηση !<οι ΠOOOKOλOυ-aηση της εΙ.Ρ09υσγης "οι η

εξcοφcλιcη της ι:λcπ~lr'.οης των ίt,o,ευθύνσεων. πpo~

.cccwv και μέ.οων ,οι; ;:U13utaTιKCU σχεδίο!.: :<οι προ

Ίρομμο,ος "oocτccic<:: π~;,ιk:.\λoντcς της ονοίστοιχης

περιοχης. Ε::ιγο !ou Οc'{ονισ;,ιοι: ~ινc\ επ:σης ;"l προώ

::"cn των cιcο:κcc:ών <~.;:c;;CΗς ,CL! ρι:€ι::σΤΙKOύ cχε

ε:οlJ. ':J ..... ο Ορvc.vιcι:C-ς ;CCU&LI πρl'ι =ΠΩ τη'ι ολοκλΓΊρωση

ίοι..ς. cr:(.;;c <;;;:~c x.~ί '1 χ.lνησΓ, :ων δΙΩ~IKoσιών γιο

:,c :.;ε:::;-:ε:': ;~~:;;:;r:clr;ctIc ,.., :;c:>ccομονες ίου. ~

:-:::.: ;; 7~1,,; tcΞopct.: :3 ,ΟΙ.: 'Ι. t5:Ξo·1se5 ::.:5< 18 Α·).

~;:ως ;::ν7;ΚC'c.:;-:-:::~:jιιε με -:-:;. :1~ ,j ,":;u.;;ctlρou l'

,01.>·1 ~σ52, 1;9: ·.~Ξ;< S,; Α:. tΦοι:μοζ.:,,;:; ο\ιόλογ-::

ΚΙ::Ι "i'G .cuc C;:;·I::·..,c\.!cuc ~ou !'tcpoVToc ~ΡόιJcυ.

.}, Tcv Ο~γ'::·i;C:..ιc CK'~<:; εΧ7~εσ;ΙΚi; ε:-1,Τ':::ΟΠΤΙ. της

c;::::lcc: "; ·:::.:ν5<;~ :)~,:tT::1 με 7.:) r:ροεCC\1<C διο:αγμο

π.ς "cc : ιIC\ ~ε.:::ιλcι.Gc'J<:Ι ,::JV i'Ί(:ceOcc. ;ον αντι

i1ροεcρο 1<01 ;:ε·:;:; cχ.():.:η jJt'\r, με 'Cι.Jς :::ινοrrληΡωτ<:ς

TOUC, CAC! ~<; γ"Ι;;,;;ε:c ;(οι :1ε~c C,C JXcrtKO stuc,;'Q.
C '::ργc·...ιc;.:Cις Ξ;!<:-1':::οοι.;;>!:ι,ο\ ενω::ιον 6ΙKoσTιιtων ορ

χιι::ν 1<ΟΙ ~E.:ιJCiιt:uc ;:ΓοΟ [ον :-;ρΟεδι::;ο. Τον 1"!Pce5.:::0 και

.;ιν1':πρόεCc-c ooitr;l ο Υ:χιυογος Πεο$όλ/οντος, Χω

ροτcε:cς ",cl ~ημ~cιων Ξ:;.γων μ$":"C ::r:c r:ροτάσεις

:ου r"..ι:Qlψε~ε;cκc\.! ~Ι.:μβcvλίcυ Έ':α με.\ος ορίζει το

CrpOTiKC -::ιt.:ι.:Gο(;λ:ο ί~"" :,;εγcλυ rc~ou σε πληθt.Jομ6 δή

μΟυ της r:εcιοχης, δυο .;::ριζονται οντίστο\χο σπο το

περιφεpειa",o ι::cι '/ouapXlcιIo συμβοuλιο rης περιοχής.

ενα μελος ορίίει η 70rιΙKη Ε'ιωοη Δημων ιIoll(oιvoTήTWV

κοι ένα υελος ορiζε,:,οι οπό ίΟ ΤεΧΥΙΜ.ό Επιμελητήριο

της Ελ/cδcς, Ο προεδρο,. ο οντιπρόεδρος κοι τα μελη

τ/, ε""ελι:στικης ε:1ΙΤΡOnης ορίζονται με ΤΡΙετ/ θητείο

που μπορεί 'ΙΩ ο'lονεωνεται. Ανόκληση εινοι πόντοτε

δvνα;ή κατ γίνε τα, σπο το όργανο που ορίζε\ το ανTl

ΟΤΟ\χο με λος_ Με τ/ν αrιoφoση σν<)κλησης οoiζετοι

rιoντστε oντι~oτoστατ/ς του ονοl;ολοuμενου μέλους

γιο τον vnoAo,r.o χΡΟνο της θητείος

4917

Η συγ",oότησrι f11C εκτελεστικής εηιτροπης γ\νετοι

με orιόφαoη του r"vtKQU Γρομμοτι:ο nερlφέρειας. Με

τ/ν Ιδια οπόφοση ονοτίθεντοι χρέη γραμματέο της

(;nttροπής σε υπάλληλο του Οργανισμού. Η επlτρOrτη

έχει νόμιμη σύνθεση εόν δtoριoθOίιν ο ΠΡόεδρος, 0

νΤΙΠDόεδpoς 1;01 ένο ει; των μελών. εφόσον το λοιπό

μέλη δεν ορισθούν μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε

που έλol3ε τη σXεnκή πρόσκληση ο ClKt\Qς φoρtoς,

γιο νο δloτunώoouv τις οπόψεις τους.

Οι ε"rιρόσωηoι αuτo/. πορίστοντοι σε όλη τη δtόΡKεια

της O\Jνεδρίασης με OυμβOUλΕUT\Κή ψήφο.

Οι διατόξεις του όρθΡοι; 7 παρ. 4., 5, 6. 7 1<01 8 του

ν 1515/1985 εφορμόζοντοι ανάλογο και γιο την ειcτε

λεστικη επιτρonή των QργανιO\Jών τou πocόνΤQς όρ_

θρου Οι αποφόσεις ποι; nρo(3λέπoντol στις ονωτέρω

πορ. 6 κοι δ του όρθρου 7 του ν, 1515ί1985 ε"δίδονται

οπό το Γενικό Γρομμοτεο Περιφέρειας. Η παρ. 8 του

ίδιου όοθρου 7 του ν. 1515/19θ5 έχε\ εφαρι.ιΟΥη κοι

για τ/ μετoBiβoση αρμοδlOτ/ίος εKrιρoσώrτησης Του

Οργονισμοίι.

4. Η ε~ίελεσηKή εrιlτPOrιη γνωμοδοτεί οντ: του σuμ

βουλίου χωροτοξίας. οικισμού και περιβάλλοντος του

νομού οε όλες τις nePtr:rώoel, εγκρισης Γ ηΣ. που

ανοφέρΟντοι σ;ην :πριοχη του QvTlCTOlXOU Ρυθμιστtκού

σχεδi::>u, Kαί~cτίCtI (;κ6εαη κατ ::ινόλογη ε~ορuονή της

δ10ταξης -::JC: ποο. 5 ;01.; άρθρου 10 του ν. 151511985.
Τ/V οποιc διοβιβόζεl ατο :)uιειo nεριφερειCΚQ σι.ιι,illoί:λιo.

5. Την :-10:lείa του εργ~ ,cu OργoνιιJιJOU rιαoox.o

λουθεί το οιχ.είο περιφερεlοκό oυμβoUΛιo κοι υrιoβσλλεl

CXeτuιt;;; γνω:.ιοδοτικες εκθέσει, στον Υπcυογο Περι

βόλλοντος, Χωροταξίας κα Δημοσιων ·Εργων το οικείο

νcμορχιοιιό cl,,;-:.:(}oύλto ι<αι η::: cuμGο-.Jλlο :1εοιοχης, τις

οποίες ";OIVC;;OIc: κοι C'τ/V ει<:ελεσTlΙCΓ; ητι T':::Ort:i του

Οργον:α:.ιcύ.

Er:,c:-:c. γνωι:οδοτ<;: η eιo;'..'πωνε. ar.οι:;εις γισ ιιό&ε

ειε:.ι-:: 17(ε,\l;ο ;.ιε ίους εν γένει Ql(oncu::: "'CI 500011"1

.:ιιcπ;;ε-: -οι: :)ρνcνlC",;σύ r.ou ::ς KC:νar:oι.t: C'τ/ν ε

ι::τεΛεC:iκη '::-:ITOO:m I<Cl ι:uί-τc c:c "cω: σιJν<:cριοσ:-ι

του;ην κατ:) :-ην "Dl:. <1 ετ/σια αθε~ ~ς !:~-εΛεC1"\κής

εr.ιΤΡοr;ης ι.JπoXρεωT;X.ι:: με;;ο σε 6υ~ 12! U:1'/tr::. α1'1ό τ/

....ηψη ~cι 'o;QlvcnOtt: τ/ cχε7Ίκη γνU;UΟC~1'1"Ιση στο Υ

ηoι,;pγει~ Περιβάλλοντος, Xιι.:ooraEioc: KC\ Δ:".μόσιων

Ε::J"ων ΚΟ\ στο νομαρχωκc CuI.:ΒCUΛIo.

Γιο '(':'"', συ~;'"'τ/c!) της <:;ήοιος έK:!εσrς, =τις σuνι:

δcι-::ισεις του :1ερ\φεοειαllοίι σvμ50""λi~V i<c....ει7Ot νο

μεΤ::Jσχει με γνιίιμη xωcις ιLιηΦό ο !1.:ιόεCοοc ΠΊς εKτt

λεστικης i:πιτροr.ης ,ου Cονcνιο ..ού,
6 r:ooct του OPYC\IIσucu είναι:

a) Τ.:Jκ;ική ετ/σο κοοτικη εΠiΧΟΡ:-tγηση nct.J εγγρό

ψετο( σταν πραυπολογισμό το\. Υποι:ργείου nεριβάλ

λοντος. Χωροταξία, κοι Δη;.ιοσ1ων Ε.?γων κο, ο::αδίδετο\

στΟν ΟργονιQt.ιό με οr.οφοση του γπουσγοί:. όπιιις

ειδικότερο oo~ετoι αε cυΤΤ',.

β} ·Εκτσκτ/ ετήσιο κροτική επιxoρήγησr, απο τον

Μουπολογισμό δημοσιων επενδίισεων "ου δεν μπορεί

'10 ε\νοl :;ικρότ<::οη από το 2% των ΠΟΟων που διοθέτει

c πpσvπoλoγισιιoς QUτός για έργο στην 'ίεοιοχη του

ρυθμΙOTIΚoύ σχεδΙου.

γ) Ποοοστα :0% εως 20~n οπό το έσοδα τω: δημων

"'01 κοινοτήτων παυ rιcpιAcIJGovovroι οτ/ν .-;εΟl0χη του

pUΘUlOTlKOt.; KC! που ποοερ)(οντο\ οπο το μεοος του

τι::λους ο..:ινητπς πεο,ουσιος του όοθοου 2~ {ου ν.
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213011993 (φΕΚ 52 Α). Για τον καθορισμό τοο ως όνω

"οοοοτοο δcν λσμβόνσντοι υπCM1ι'1 ποσά πω περιέρ

χoνΤΟΙ στους δημouς κο! ι<σινοτ/τες οπό τα aνοδιαντ.

μόμt:vo κατό Την πaρ 19 του ίδιου όρθρou 24 ποσό

του τέλους. Η ένοΡξη. το ~ και ο τρόΠος της

οπόδοσης του ποσοσΊoU ovτoύ σπα τους δήμους και

κοινότητες στον ιιόθε. Οργανισμό KQt ιιόθε σχcτικιΊ

λι;mοΙΙΙρειο ι::ιva.:JζοvtOl με απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης κοι Απο..:έντΡωσης KOI

Πcριβόλλoντoς. XωpotQξiac KQι Δl1ιιόσιων "ΕΡΥων. πov

c",δίδετc:ι ιJcπpa οπό γνώμη του νOμaρX1Q1loιJ σuuβou

λίou και δημOOιείιCΤΩΙστ/ν ΕφημεΡίδστης Κυβερνήσεως.

δ) npoorwa ΚΟ! τέλη που επιj3(lλ/OντOI οπό τον

Οργονισμσ στους ρυποίνοντες το ΠΙ:Ριβόλλον.

cJ Το Ισοδο που ΠDOKύΠΤOUν οπό Την εφαρμογή

στ/ν περιοχΙ; του ρυθμιστικού σχcδιου μεσων πολεο

δομucl'\ς cncuPacηc I(QI πολεοδομικών θεσμών, όπως ο

κΟ\νωνll(ός ouντcλεοτ/c δΟμησης. Με προεδρικό διό

TOYUc. που ειι.δiδετoι με ηοοτοση ΤOlJ YnOl.Jpyoύ Πε

PιβQλλov~~. ΧωοοτοΕιος 1101 Δημοσιω., ·ΕΡΥων. προσ

διορίζοντα: αδιιιότεαι ο: ΠοΡοι ουτοί. με δυνοτότητα

διοφο:χτιιιων ρι.ιθ'..ιισεων σπο Οργανιομό οε ΟΡΥονισμο.

puθι.ιiCovtQl οι mιαcύnΤOUOες οπC τ/ χι=ησιμοποιηση

των π::::ιλεoδσUΙKΏV ουτω\' μέσων οχc::lcις μετοξύ ()Ρ.

Υονισ,.ιων Κα/ Ο-ί.':". ItOI ΎCVlItO ItOνovtιcrol «σθε λε

nτομέρcιΌι :"IOU oVCIyCTQ: οτον πορο οuτόν.

στ) Με.ρος οπο ειωέ:::: φοοολογιες νια την ποοστοοισ

τοι.ι r.ε;ιιBcλ/οιιtQς 1101 oντr.:ιΡUπovτιιιή πoλιπ!Cή. aπως

το μι.ρoc: ουτό «060ο!ζι:τοι γιο ItOec Opγσvισυo του

πaρσvτoς οΡ600ι.:. με προι:δρυ(ο διάτογμο που ε«δiδετoι

με ΠΡΟ-:Όοη των ':'πουΡΥων Εσωτιρικων. Δημόοιας Διoi

«ησης κΟI Αποκεντρωσης. Εθνικής ΟικΟνΟμίας κοι Πε

ριβόλλοντος. ΧωοοτοΕιος 1<01 Δημοοιων Έργων Μι: το

ονωτεοω TΊρoεδoιιι'b δtOTσyμc ιιοθορίζοντοι οι φοροι ή

τέλη 1<01 TC μέρος τovς r':OU οποδίδεταl στους Οργο

νισμοuς ΤOι,J ποροντος Ο χρόνος ιιοι ~pόπoς της 0
η060CΗς ΚΟ, κο9ε σχετικη λcr.τομεοcιc.

ζ) Κσ5ι: o:Jλλo εσ~o CΓ10 οποιοδηποτε αιτία.

Ί. ίο αοθρο 8 noc. 2 . 3 1101 , ΤΟΙJ ν. 1515I1ges
εφοομό(!:το: ανολογο κα: νιο ~ διoθι:σr, 1101 διοχείριση

των πooω~' κοι τc δtΙC:OνOυIKP ποονομιο των Oργoνισuών

του nαι::o~"'TOς α/Ιθοου

8. Γιο το r.ροσωπι«ο. τ/~' IIOΤOOTlCΠi rou Οργανισμού

κο! yCV'\l\C την opγovωση κοθενος σπο τους Οργονι

σμοίιι:; τΟ'.; na::x>vroc οoe::::ιou εφορμό(οντοι σvo;'oyo οι

διατcΕεις του σ:>θοου 9 του v 1515/1985. οπως ισxuει·

Η ιιοτο ΤΟ ο.ρθοο aυτό εξάμηνη nρoθεσμ~ aρxίΙεl οπο

τη δημοClCuση του lIoΤ~ την ποο 1 τοο r.apόvτος

όοθοοι; "οocδσιιισύ διοτόγμστος Ο. θεσεις τou μονιμου

1101 μt: C"(CσΓ; ωΥ::ισιας lδιωΤUΙOυ δικαιου nΡOOUJmlloίι.

ο βoΘUoς 1101 το nooοονΤΟ του ηροισταμενou του

OpγoVΙC:.J~ IIOθopiΙOνται uε το nρ:)εδoιllό διοτογμα

της nco 1 ΤΟΙ,ι Γι:;Jpoντoς QpθPou Οι θεσεις ουτές

μπoocί νa πληρΟΟνΤΟΙ με διορισμΙ:: η μετατόε,εις κοτό

nς ouιείcς δl::τόξεις

Άρθρο.

Γcνιιιό Πολc.οδομlκό Ιχfδιο

1. ΤΟ νrν,ιιό 1"ΙολεοδΟIJIιι'b σχεδςο (Γ n,I, ι ΠΙ:Ριλαμβόνεl

oλόKληp~ 7nV cδαφlK~ περ"ρέοεlα του ιιοτό το όρθρο

48 τΟυ, 2218'1994 σw30υλ,ου πεΟl0χης. στ/ν οποία

ncpιλσUOόVC"TOIένας toUΛaxlo10VQιιιtOuος μt: πληθυσμό

όνιι; των 2.00CI I(QToiKUJV σύμφωΥΟ με την C1IOQTOTt
rc.λεuroia ΟΠΟγραφή.

Κοτ εξαρεCΠΙ οε περίπτωση ιιατό τ/ν απeιtσ το

σύvoλα των οσηκών ιι:αι περιοστικών χιΦων τοο ενός

ή πι:οισσότερων οικισμών σvω των 2.000 κοτοίκων δεν

κολίιπτεl oλαιtληoη την εδαφιιιή περιφέρεlO τou σuμ

βoυλiou ΠεΡ10Χ1Ίς. λΟγω lδιως 100 μεγόλοι.ι aρleμOύ

πρωτοβόθμ!ων oργoνΙ(ηJών τοπιιιής αυτοδ!οlιι:"σης

(Ο.Τ.Α.) ποι.ι υπόγοντοl στο σψβQUλιo ηεΡI0)(ής. της

μεγάλης οπόστασης μεταξύ τοι.ις KOI των δυσμcνών

σιιγιι:OΙVΩνιOKών ΣUν9ηKών. συντάσσοντο, cvo tι ncpto
o61CpG Γ .n. Σ. νιο τους οι«ιαμΟίις οuτοuς οι οποίοι

περιλσυΒόνouν touc οστικούς κο! πεοιοσ'{ςκούςχώρους.

Στ/ν πεΡιπτωση αυτή το σχέδιο [ιιτείνετοl σε ολόκληρη

την περιαχή των π::::ιωτοGοE%J,ιων 0.7.1. ποο πεΡιλαμ

βόνονται στο τι,.ιήμσ του σι.ομβουλία.: r.CQlOxηc. Γιο το

τιιχΟν υηαλοιηοτμημc του ouuβouλiouπcριοχής.εφόσον

OWΤ;Jtxoυv οι ΠΡοuποθtcεις του ~e::loι; 5 τοι. πcpό

ντος. ~~σσε10Ι Σ.χ.ο Ο Α.Π ..
Γιον εΦQ::IμOγη των ονωτερω οπ:::.ιτειτcl οιnολο

'(I"JJtVl1 ιιελετ/ με ονοφορά σε ΣVΓΙΙειι:ριμενc CTOIXCΊo.

Σι: ί.ι:ρίn,:ωc:r.ι ,",ου δεν CXoιΛ' σuστo&ι:ι. σ~8oι:ιΛιo

r.coιοΧ1'!ς. το ~ .Γi.I. CJo:tCIVCΤCl ~ε ολ<χλη.::ιη τr.ν i..cpιoxrι

των πoιι;,:oΘo~lων 0"7 Α -::.... ίLcιλ:lμ3όνοντΟi Οτον

σριΙομενσ ο:το τη ΟΧΙ:ΤΙIG'j ο;ελ<; τ/ oσ~ιc:o "c:ι Γ,ι;ριασnιιo

χώρο το.... UCΓcλvτcc:ou Ο Τ.Α 7ΤΊς nεριoχr.ς

2. ΤΟ Γ .Π.Ι. noι.' ί.ε.pιλcμCoνετOI c~ν -:εΡιοΧ'1 ΡUΘ·

μιQ'7tιιοί: cχεδίοι.ι ;.ιπορεί ν:;: οφορα ενς μOνt: (η.ιο r,

κΟ!νοτ/το ονεf,οcτήτως τΟ!.' r.ληSuoμoι. το\.!. Στην πε

Pίπτωσr. 0Uτ/. το ί.Π.Σ. ενooo:)νi!.εTσι πως nς κο

π:UΘύνσεις κο; Τ:!. πpoγpcμματc,ου ρu,μιcτto:ΟΙ:OXtδIou

ΚΟ\ πεΡιέχεl τις oναγ«oiες pυa.ιίσει~ νι:: ~". cni~cUΞr:

των σΚΟΓΙών ΤΟΟ.

3. Με το Γ.Π.!. Itαθοοίζ::ιν~ο:: α) οι r1.cρl:)χες ειδlκης

προσταοίος ιι:::ι,ά ΤΤΝ no= 4 του π~όVToς t:pGpou nol,;
δεν r:ρόκε:~οι νο r;ολεοδομη&ούν, $) ο! ηε::ιιοχέ::: γύρu;

οπο πολεις r. οικ!;1:.ιούς Υ'Ο τις Οl10iες οΠ::lιτε;τοι ιr...εγxoς

κοι "ε::ιιoρtσ,.ιός τ/ς ΟΙΙUΟτlιιής εξσnλωσr.ς, σ...ιμπερι

λαι..:β::JνO'..ιενω~· 110. ,:ων περιοχών noι..' IIC~~pι:=τ/κc.ν ως

ζώvι:ς OΙKlσ~ιιOΙ:Ι ελΙγχοι.; iZ.O.E.i ::ι.·.ΗDωνCl με τις

διστοΕεις ΊOU ιb&;:>oυ 29 ταυ ν '337:1~ε.:3. γ) το

εγιιεllρu,ιι:να ",οτο τη δημοcίεuD:"j του η::ιροντος Γ.Π.Σ.

1101 δ) όλι:ς ο. Γο:)λι:ο!>οιη.ιένες 110\ προς r1::λι;oδcι.ιηση

περιοχCς Ξι&ιι:Cτε::::ιc. πεOlλcμβόνεl ολες τις -:όΛεοδο

μημενες :τερ:οχες τou ooyovιouoύ ή των ooyoνισμω~'

τοηυι.ής οι:τοδιοιιιησης Κ:::Ι: τovς nooUΦlσΤCμCΝoι.r.::: τα:

εTouς 1923 οικισμούς. τις π;ιος :"Ioλεoδoι.ιncη :-.εριοχες

συνεχόμενες η μη προς ης πoλεαδσμημεΝCς. cτc μετρο

που η πολεοδόμηση ':ων πεοιcχwν :Juτ(ί,ν Kρινt~α:

οηολί."Τως CνOγIlOίC.. εν ~ lδ:ΩC mc δ1ιJOγρoφικής

εξέλιξης. της ονόr.nJoEης πcoσyωγuo;ώνδρΟΟΤ:'\Ριοτητων

των οιlιιστΙΚωΥ KOI γεVΙK::τε::ιa των πcλεοδομιιιων σι.Ν

θηκών 1(0: στο μετρο ΠΟΙ,ο' σπσιτειτOl για lIoλιAl.ιη των

σχεnκων OV'OYKΏV. Οι ηρος ηoλεCΔouηση Γtεoιoxες

μηaρoVν vo αφορούν lIμpιa η ΔCί.'1"εpη ΙΙ:ΟΤΟΙΙΙ:ΙΟ :\ την

εγκοτόστοση Ονοnτυςlοκων δΡ:::Jσ:ηΡιοmτων. όπως τη

δημloι.ιργlo 1".0ιχινωγιιtΏV ~όpllων 1'\ τσι.ιοισο.ιιών !.ωνών

Με το Γ.Π.Σ. μπορcι νο r:οοσδ'CΡί(ο~·τοl πεοlοχές ειδll(ό

puθμιιόuε ....ης πολεοδομησης Η1 Ε ρ nO.J Τμήματο τοl.:

οιιιιO\JΟU Γ'!ou t)(OUV CνOγll~, oνό.,λoσroς η oνaυoPΦωσης,

<σθώς 0<01 ζώνει:: ειδιιιτκ [VICXI,iCT"C (2 Ε Ξ ί κατα TC
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aρθpo 22 του παρόντος

Γιο τις περιοχές, οι onoicc:: συμφωνο με το Γ.η.!.

προορίζονται για την εγκοτόστοση πaρaγωγιιι:ών δρα

στ/ριοτητων, μπορε[ νο ΟΡlζεται με το σχέδιο aυτό ΚΟΙ

σuντελεστης δόμησης γιο την ανέγερση κτιρίων με την

προβλεπόμενη σ ουτές χρήση γης που δεν μποΡεI να

υπερ(3αίνει τα 80% του σνώτCΎOu συντελεστή. που

προβλέπετοι για την οντίστοιχη χΡήση με το άρθρο 18
του παρόντος νόμου. Αν οl="στεί ΣUντελεO'Tής δόμησης

γιο την περιοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων κατά το

ΠΡΟl1vοvμενο εδάφιο. δεν επιτρεπετοι να ειιδοθεί 01
ιισδομlκη άδειο YIc κτίριο με οντίστοιχη xpηCΠ1 σ1Tjν

υπόλοιπη εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή του Ιδιου

δήμου ή κοινότητος με σuντελεστη δομησης μεγαλύτερο

από τα ΒΟ% του σuντελεστ/ που ισχύει για την ,δια

χρηση στις εκτός σχεδίου πεοιοχε:ς. Ο σνώτ!:ρος ou
ντελεστής δόμηCΗς που ορίζεται σύμφωνο με την πο

ρo~σα ποοόγραφο υπολονiζtτοι στο εμβαδόν που :1

νΤΙστοιχεί ατο τμημα της lδ!οκΠ',σίας, το οποια οπομένει

μετί:: την αφαίρεσ:Ί έlCτ~σης ίσης :"φας την cιαφαρc σε

γη παυ ec. αναλογούσε στο σVΓKειιρψέ',o α/tίVΗΤo με

βόση το όρθρο 20 παρ. 1 ΚΟΙ 2.
<1. Με:ο r.i1.!. ιιοθοοlζονΤα/επί~ς :-:ε~ιoxες ειδικής

Τ1ροστσσίcς (!'":.E.n.) που δεν nCJoociζovrc: γιο πολεο

δόμrτcr" cuνεχcμενες η ;lT) πι::ιος τις πολεοδouημένες

Tj ';"ις ηρος πολεοδουΤΊση περιοχές, όπως ειναl ιδίως

χωροι :;Jcχι:ιcλογΗωύ. οοχιτεκτ::ονιι<ού, ιστOQιι<ού η ;'00

,,!=οα:;ικού ενδιαClε;:Jcντος, r;αρc9aλόCΌlες η πcρσ:-:οτο

;.;ιες Ι:iινεc. βl0τcr:οι KC: ,σπαl lδιαίτεοσυ φυσικ::οίι KC;'
"ους. δοση .~Cl δασικές εκτοcεις Ξ:-;ίσης, με ΊΌ Γ,n.!.

hcθcρίζοντcl ('Ιε;:>ιcχές γυοω ο:-ιό r:ολε:ς =Ί ::'tKtCUOύς

γ:ο τις οποιες Cr.OI';"ciTCI ελι;γχcς κοι ;-τεt"ιοοιcμός της

οlκιc-:\ιιης εξCπλωcr.ς. Γ,ο ης :-ιεcιcχες της r:opcύocc

r::ιccγραι"οο..' ;.Jnc;::ci ,Jε ,~ ί n:::. να ooίζ:ιντcι. Οι ε!":ι

τ",ε:;ouενες χρήcεις yl1c, το όοιο ε~ι30δoύ. κο-:ω από

,ο or:oiQ δε': εr:ιτcέπετc: η lCαΤOΤUηση -:'ων lδlοκτ/σιών,

"-οι 'Jc ε:1ιl3άλ/οντοι O<C: :)λλο με7;:JΟ ε!διι<ής :-:coσTactoQ.

Αν κοτο -:ην CVKClCΗ f,n.r. έχουν KCeCOIQeci 2.0.::.
,;;wι;ωνο ~ε ,1<: δlaτcΕ!::ς του ::::::ι50cυ 29 ,cu ν. :33;Ί

19ε3, τα ΟDΙC ι<ο: ΟΙ ::ιυe~ισ"c :;ου ης δlε~Oυν περι

λCuβ:αγον;~1 :)το '1εcιεχcυε"ο 70U Γ.Π Ζ. δΙΝcuι:νες να

ΤΡΟΠC:1cιηΕ'JΙ;,/ ΥιΟ: ucycAu,O:':::", ;ιοcσ-:-c:σίc τ/ς ncplo
χης.

5. ,c Γ.Π.Ζ. οποτελεί':';)ι σπο τcι.:ς οπαι:οί1'Τ",τους

xtpTC-:, σχέδιc. διογρσιιυcτο !(ol ι<εiuενα. ώστε νο nc
ρlέχει όλσ τα οποιτοuμενa στοιχεία ι(α: ιδίως, nΡOKC:

μένου γιο τις περιοχές της ποο. <1 ΤΟ όσιο των ζωνών

ονόλογο με το βοθ!,ιό πoaστoσiας και επέμβασης, προ

κειιπνου για ης προς πολεοδόμηση περιοχές το όριο

κόθε πολεοδομlκης ενότητας. τη γενι!(ή εκτωηση των

αναγκών Των πολεοδομΙΧών ενοτήτων σε κοινόχρη

στους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις κοι δημόσιες

παρεμβόσι;ις η ενισχύσεις στον τομεα της στέγης και

τη γενική πρότοση παλεαδοulκης οργάνωσης, oνάπτu

ξης, ονοπλασης η οναμόρφωσης των πολεοδουικών

ενοτ/των ι<οι των ζωνών αναπτυξιακών δραστηριοτ/των

σε ουνόρτ/ση προς τις ποροπόνω ονάγκες.

Η rτρότoση αυτ/ στηρa:εταl σε εκημηση των αναγκών

οε χώρο γιο τις ΟΟαστηριοτητες των τομεων παρογωγής

στον οοτιι<ό ι<οι στον περιαστικό χώρο. στο πλαίσια

των χωοοταξΙΧι..\ν σχεδίων ή ελλείψει αvτών των κα

TεUΘυνσεων χωροτοξlκης σργανωσης του VOUOu. σιJμ-
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φωνα με το μεσοπρόθεομα κοι μοκροπρόθεσμο προ

γράμματα οικονομικής κοι κοινωνικης ανoπτUΞης της

περιοχής, κοθώς κο! των ονομενομενων επιπτώσεων

στο ΠCPll3άλλov.

Η ποροη6νω πΡότοση πoλεoδoμtκής οργάνωσης 0
νοφέρεταl στις χρήσεις γης, οτα πολεοδομικό κέντρα,

στο κύριο δίκruo κυκλοφορίος, στην πυκνότητα ΚΟΙ στο

μtσo συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομιι<ή ενό~ητα

ή τμήμα της. σε οπαγαρεύσεις δόμησης "οι χρήσης,

στις γενικές KOτευθίrνσεις και στο γενιι<ό πλαίσιο rtρo

στoσiας των περιοχών ειδικής πpoστoσiας. Ο μέσος

συντελεΟ"Τής δόμηοης οφοοό κα! υπολογίζεταlμόνο γιο

τις OtΚoδoυησ.μες Cl(TCOCtc ΠOU καταλαμβάνοντοι από

τα οικοδομικά τετράγωνα της :ΊολΕ:cδοιιικής ενότητος

ή τμήματος της. -
6. Η πολεcδόιιηση γινcτοl κοτό oPΎCνιιιές πολεοδο

υικΙς ενότη,:ες. το μέγεθος KCl ΊΌ άριc των οποίων

Koecpil;ovral με το i.n.I. με ICplr.ΊριO την εεαoφό.λtoη

της καλύτερης δuv::ιτ/ς οργάνωσης των περιοχών κα

τοικίος. λοιr.ών γε',ικων χρήσεων ΚΟΙ ανα1"tTUει::ικών

δραστηριοτήτων, με πράβλεtlJT1 κο\ των Οr.!=ραίτ/των

εξυΠ1ρετήσεων .ων Ι<Ο-:'οικων, την oV11Uετώrτιση των

στεΥCCT!κών οναγκω',. τ/ν cπόκτ/ΟΤ'! γης γιο κοινό_

χΡηστους κοι KOIVΩφελε,ς χωοους ι<α: :ην εκ:ελεση

πooγρaυμάτων οργcνωυενη<:: Οικιστικrtς ονόπτυΕ:Ίς ή

ΠCCCΥωγικών κοι tnoyyt;"UCflKWV t;JCCΤ~p~oTή,w".

ί Aν06εώρηlT}~; τ:;.o;-:~πcιησΓ r iΊ ::: δε.., επιτ:::επε,οι

πριν :-rootASCl r;επ:)ε,ic οr:ό Π'ν ;:γ,,-ο\ση ,Ου. Στο

ΧPOV\KC αvτo διόστ:-;μο ;:ίνα: ι<οτ' <:ξc:ρε~ Cυ..,οτη η

τ:;lοnΟ1Ίαηση του '3χι::δου μόνον r:::ΟΚJ:lμέvcι.': α) να

i<οθοc:ιcθούν περιοχές ειδικής ΠΡΟΟ'ίασιας ΟLuφωνc με

-;ην πoc. 4. β) "0 KOBCCICeoύν ζώνες ε:διιιων περιΒολ

λονΤ!κων εVlσχύσεων ο-ψφωνο με την "oc. 12 τοι.ι

::,::θοου ::ιιιτού και γ! νc :)ντιυ"ω~στoύν εξ::lοεllκές

<10λε::οδcυlκέι::: ανόγιι:;ες που δε\' μποοοίιν να ι<αλuφaούν

στο :-ιλαίς;ιο του :σχ"::οντος r,n,I. KC,\ c:φο"σύν τον

,,-οινωνlκό εξ::rιλισuo ~ς r:όλιjς η ;r,v εφc"υoνή Ι"Υων

Κα/ ηρονι:;ομμcτ,""ν '1 ΚL;κλοφοοιακων nc:pc:,;eactwv με

γάλης κλίμοκος :'Ι τεχνlκης uπcδοt1r.c::: Με:ην ε:Ίκtιύλσξη

':"ης '100. 11 του cοΙ;;::οu aurc'; η T\QDOuOC :ΊοcόΥροφος

ιο--..ι:(ιε: ~aι ΥιΟ ~δI': ε:(Κει<pιμένc i 1":.4..
e" Α:Ίcγορε~ετο, 1': χορηγηση ::οlκοσοuικων ::::δειων για

;ην ονέγερση κτιρίων μη συμl3ιι3cζωένων ποος τη χρήσι'1

r.ou τuXόν r.ο0j3λ.ι::πc: το εγιι:;εκριυ(;νο Γ n Σ, γιο τ/

συνKεKP\υεVΗ θέση. Μετά ;ην έγκ.::JIΟΤ'! TOt..' f.n.I. κοι

μέχρι Την ανοθεώοησΤ1 του σχεδίου :'Ίόλεως Τ/Ι::: πε

ριοχής κο\ την πpoσoρμoγr'; του ποιχ: το Γ ,Π.Σ., δεν

εnιτρέπεται η εKδOCΗ οικοδομικών σδειών με βάση

ΟlΝΤελεΟτ/δόμησt1ς ανώτεροοπό το μεσο σι:ντCΛΕoτη

που ορίζετοl στο r .ηΣ. Αν ο ΟιΝτελεστης δόυησης

που προβλέπετοl αnό το σχέδιο r.όλεως τr,ς nwoxηc

είναι κοτώτερος οπο τον οριζ::::μενο στο Γ.Π.Σ. μtσo

συντελ.ι::στη, οι οικοδομικές όδειες εκδΙδοντcι με βάση

τον ι<ατώτερο ουτό συντελεση'ι. Η προβλεr:οuεvη στο

δείιτεΡο εδάφιο οπαγόρευση δεν ισχύει. αν κατό τη

δημoσtεuση τ/ς προξης έγκρισης του Γ.Π.Ζ. έχει υπο

βληθεΙ στην oouόδια υl'τ/ρεσio οίτηση ytc τη χορήγηση

OΙKOδOμIKJ'ις όδειας. σuνoδεUΌUCνrι απσ όλc τα anoι

τούμενα κατά νόμο δtKOΙOAOyη'!1l<O ή έχουν 6.:ωΡηθι:ί

το στοιχείο που υπο3λήθηκον για προέλενχο σι:.\Jφωνο

με το οΡθρο 4 του σno 8/13"71993 r:, δ/τcς (ΦΕΚ 795
Δ). cφόσον στην TεΛCUΤOίO ουτ/ :-ιεοΙnτWCT' uπο\3ληθεί
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πλήρης ψοιο:ελος γιΟ την εοιδοση της Οtκοδο1Jικήςόδειος

μtσo σε έξι 16) μήνες σπα τη δημoo~υση της πΡάξης

έγ,φισης του Γ.Π.Σ .. Η ποροίισα πaρόγρσφος έχει

εφαρμογή KQI στις πεΡιπτώσσς αναθεώρησης ή τρο

ποποΙησης του Γ.Π.Σ.

9. Οι σπσΥορείιοεις πou προβλέπονται στ/ν npoη

γoίJι,1ενη παράγραφο lOXUovv Κο! στις t1ερισχές Γ.Π.Σ ..
εγt<εκpιμένων κστό τ/ δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Κοτ εξαιρεση, επιτρέπετοι η έκδοση οικοδομικής άδειος

με βάση σuντελεστη δόμησης σνώτερο οπό το μέσο

owrckσTή που ορίζετοl στο Γ,Π.Σ .• ον lι;οτ6 τη δη

μoσtευση του παρόντος νόμου έχει υποβληθεί στην

οιιιεία υπηρεσία η σxετlΙO;Γ) αiτηoη με Πλήρη διι<οιολο

ΥηTlιι:ό ή έχουν θεωρηθεl ΤCl στοιχείο που υποβλήθηκαν

γιο' προέλεγχο owφωνC μ[; το όρθρο 4 του ΟΠΟ Βι

13.7.1993 (1. δ/τος.

10. Η έγκριση 1(01 οιιοθεώρηση Γ.Π.Σ. γίνεται IJC

οποφaση του Γενι,ως,j Γραμματέα Περιφέρειας μετα από

γνώμη του ΠεριφεΡειακου Σwβουλίαυ Χωροτοξιας. Οι

κισμού κοι nεΡι!3aλλοντος. Στις πcριπτωσεις λειτουΡγiος

των Ν.Π.Δ ..t. και τωll QllTiσTOIXWV επιτροπών των όρ

θρων :; κοι 6 τοο ποροντος νομου. γιιωμοοοτtί. οντί

του !.Χ.Ο.Π. περιφέρειας. το οικείο όργανο των ως

όνω N.n.A.l.ι. Ί'1 οι επιτροπές. ποι.: μπορΟύν νο KIIITjOOUV
τη διοδικασιο έγκρισης κοι αναθεώρησης ταυ r.n.! ..
Κατά το λΟιπό. για τη διαδικασία εKπόνr,σης. έγ.<ρισης

0(01 σuνεπειες ΤΟυ Γ.Π.Σ. εφορμόζονται ανάλαγα οι

διατάξε'ς των αΡθοων 3. 4. 5 του ν. 1337/1983. Όπου
σης διοτάξεις ουτες ονοφερετοι γπουργός ΧωΡοτοξiος,

OIKισμσu κοι Περιβάλλοντος η Υπουργειο Χωρ::lταξίος.

(ΜισμOlJ ΚQΙ Περιβόλλοντος, νοείτοι ο Γε\ftκός ΓΡομ_

ματεος Περιφέρεισς ή η αρμόδισ υπηρεσίο της περι

Φέρεlας.

Ειδικο στις nc::ltOXtc::: των ρυθμι.σm:ών αχεδίων της

ευρύτερης περιοχης Αθήνας κοι Θεσσσλονικης η έγκριση

κοι ονοθεωρηση των Γ.Π.Σ. γινεταl με αποφαση του

ΥποοργοΙ:Ι Περιβάλλοντος. Χωροταξίας κοι lιιημ6αιwν

·Εργων. cφcwμοζομένων κατά το λοιπό των διοτάξεων

του οοθρου 5 πσο. ι: του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 16 Α')

και του όρtιPOυ 5 πορ. 4 τα.ι ν. 1561/1985 (ΦΕΚ ,48
Α'). ονΤίστοιχα.

11. Η οναθεώρηση KOI τροποποίηση cγκει<ριμένων

ΚΟΤΟ TI1 δημοαιευση του νόμου ουτου Γ.Π.Σ. γινετοι

κοτά τις διοτόξεις του πooovτoς όοθοου. Εκιφεμcίς

OΙOQt/l:OQiCC::: έγκρισης η τροποποίησης Γ.Π.!. συνεχίζο

νΤα/ κοι το Γ.Π.Σ, εγφινετοl η TpononoIciToI με βάση

τις πΡοισχυouσες διοτοξεις. ον κοτο τη δημoσίευσn

του ποροντος νομου:

Γιο την έγκρι<τ/ του r .Π.Σ. έχει δημΟΟΙcυθείη οπόφοση

του Υπουργou Περιβάλ/οντος. Χωροτοξίας 1(0: Δημό

σιων ·Εργων. γιο τ/ν κίνηση της διαδικοοιος σvvτoξης

του Γ.Π.Σ ..
Γιο Τ/ΙΙ τροποποίηση του Γ .Π.Σ .. εφόσον εχει προ

κηρυχθεί η μελέτη του Γ.Π.!. κοι εφοσον ονατεθεΙ σε

τρεις (3) μήνες οπο τη δημοσίευση του πορόντος.

Σε περίπτωση ~ που η μελέτη τροποποίησης Γ .Π.Σ.

εκπονείται οπό τον Οργονισμό Αθηvoς ή Θεοσολονικης

ή Tηll ΟPjJόδιο Κεντρικη γπηρεOtο του γπoυpγεiα.ι

Περψόλ/o ...~oς. Χωροταξίος KQI Δημοσιων ·Εργων. εφό

σον η ΕκτελεσTlΚ'1 Επιτροπη του Οργανισμού Αθήνας

η Θεσooιi.ι.)νίι<ης ή το KcvtOIKO Σ.χ Ο,Π .. ονTlστοαα.

έχουν γ"ω ...o:)~;ηoc, γιο ν:. ooxic:c, η εο;πονηση της

μcλtτης τροποποίησης του r Π.Σ

ΕΚΚΡεμης διοδικοσία. που κινηθηκ[ μι πpωΤOβOUΛIO

του δημου ή της κοιν6τ/τας. ουνεχίζεταl με βόση ης

πρoισxύouσες διοτόξεις. αν 1(0ΤΟ τη δημοσίευση Του

πορόντος έχει γνωμοδοτήσει το δη:;οτικό ή ι<σινΟΤΙΙΙό

οψβούλιο.

12. ΟΙ δΙΟΤόξεις των όρθρων 21 καί 23 τοι.: ν. 165Οι

1986 κοι 91 του ν. 189211990 δεν ΕΚγονται Ο xαρo~

κτ/ρισμός πφιοχων, στοιχείων η σuvόλων της φύσης

K~ του τοπ(ου. καθώς 1(0Ι ο κ:::ιΒορισμός ζωνών ειδικών

πεpιDOλλOνΤΙKών ενισχύσεων με βάση το ως όνω όρθρο

21 και 23 πΡεπει νο ενορμονίζεται προς τις τυχόν

υφιστάμενες ΚΩ,ευθύνσεις ή r:;>ot6σcIC των χωροταξι

κών σχεδίων, κοθώ::; Kσ~ r:poc::: την πρόταση πολεοδο

μlιtης aργόνωσης κοι ης γενιι<ές ItOTcueύYOCIς. που

ncPttxoVTOI C'TO Γ.Π.Σ. 1(0Ι CTO !.χ.ο.Ο.Α.Π .. το οπΟίο

εγκρίνονται ΚΟΤ' εφσ;::μoγr, του naPόVTOC νόμου. Σε

περίrττωση που η ειδική μελέττ, ":ou άρθρου 23 του ν.

1650/1986 Q:"lOITt; μέτρο ή ρυθμιocl, που μετοβάλλουν

τις προτεινόμενες από το nOOCnCJVUI cxέδιc χρήσεις

'γης κοι ειδικοτερους oPouς κοι περιορισμούς. εnιj3όλ

λετοι η τροποποιηση των σχεδίω,,' ουτών σίυφωνσ με

τις οποl'τ/σεις της σχεT'lκής ειδικής μελέτ/ς.

13. Γιο το Γ .Π.Σ. που cγΚDίνοvτOt 11 ανoθεωpa(ιντoι

με βάση τον ηοοόντc νομο δεν cxouv εφοομογή οι

διοτόξεις του ά;JθΡου 24 '!'ΟΙ. ν. 1C5V119BB,

Άρθρο 5
OIl(Iσt1Kr; οργάνωση ανοικτής πόλης

1. Ως ανοιι<'τ/ πόλη νοείτοl ouvoίlc γειτο\ftκών ακι

σμών του μη ocm:αj χώρου, κο9ενας οπό τους οποιους

έχει nληθυσμό μέχρι 2.000 K01'OOI~. σύμφωνο με τηll

ειι:όστοτε τελευτοίο απογΡοφr,.

2. Γιο τ/ν οικιστΙΚt'Ί οργανωση κ:ιι σνt!:":T'Uξη κάθε

ονοικΤής πόλης εκπονείται και εγκρΙνεΤΟί σχέδιο χωρικής

και οικιστικής οργονωσης -:ης σνοlιcτής πόλης

(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), ΤΟ όρια της ονOlκτης πόλης ταvτiζoντoι

κοτ· aρχήν με τα όριο του οντίστοιχα: αψβouλίoυ

περιοχης στο οπΟίο δεν περιλ:::ιμΒσνε,οι οl,l{ισμός πάνω

οπό 2.000 κατοίκους. σύμφωιιο με τ/ν εο;σστο,ε τε

λευτοίο οπογΡσφη. Kc,,:,' εξoιpε~,. GTC &otι<ηΤΙKό όριο

του ουμβουλίου :πριοχής ι;πο:::ει νο 001Ο5ε,,:,0Ι:Ιντοl μέχρι

κοl τρεις σνοικτές πόλεις ΚΟ\ νο ο;οτορΤ;ζονται αντiστoιXo

Σχ.ο.ο.Α.Π I(or ονόλογη εφα::::ιμο'Γ-, της πορ. 1 TOtJ
ορθρου 4, Σε περιπτωCΗ που δεν t):'ouv συοτσθε:

σuμβaΙ:Ιλιc περιοχης. ,ο Σ.Χ.ο.Ο-".Γι ε.ιι.τεiνετoι οι: ο

λόκληρη την περιοχη τωll r'ρωτQβά9uιωll Ο.Τ.Α. που

ορίζονται οπό τη οχετική μελετη ως ονοικΤή ηόλη. ίο

Σ.χ.ο.Ο.Α.Π. εκπονεΙτσι με βόση τις προβλέΨεις πλη

ΒυσμlOllΓ)ς κσι οικονομικής εξέλιξης τ/ς ncpIOXTIC::: KOI
ηεριλομβόνει τοος οπc;:ιοίτηΤΟυς χάρτες, σχΙδιο. διο

γρόμμστο και κεψενο. ώοτε νι:: πεΡΕχει σύνολο μέτρων,

στόχων, κοτευθύνσεων ι<ΟΙ r:οογΡομμι1τωll. Κοτο το

λοιπό εφορμόζοντοι ανάλογc CI Μρόγρσφοι 3, 4, 5, 6,
7 και Β του ηρσηγούμενου ό;:;9:::0υ.

3. Η .ι:γκρι<τ/ κσι σναθεωΡηση του I.X,O.O.A.r.. γίν.ι:τοl

με απόφοση του Γ ε\ftl<;ού Γρ::::ιμμοτέc Περιφέρειας μετά

οπό γνώμη του οικείου i1εριφερc\οlcο(ο !υμQΣUΛίoυ Χω

ροταξίας. ΟlκιομοΙ; και nεΡIΒόλλο"τος Κοτσ το λοιπό

1101 .ι:ιδικοτερο ως ποος τη claOIMOIO εκπονησης. έ~

γκρ.σης 1(01 συνεηειω,,: του oXc:'iιou ουτού εφορμόζοντοι
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ανάλογα το όρθρο 3. 4 και 5 του ν. 1337/1963. 'ΟΠO\.l

οτο όρθρο ουτό σνaφερετο! γ πουργός Χωροτσξlος.

Οικισμοίι 1\01 Περι!3όλ/οντος η γ πουργείο ΧωΡΟΊ"Οξίσς

Οικισμού ΚΟΙ Περιβόλ/οντος, νοείται ο ΓεVll(ός Γραμ

ματέας nεΡ1φtΡεισς ή Γι ooμόδla υπηρεσία της περι

φέρειας.

4. Κοτ εξσίρεCΗ της προηγούμενης παραγρόφου. ο

Υπουργός Περι!3όλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων

"Εργων μπορεί με πρωτοβουλία του να κινήσει τη διο

δuισσio εκπόνησης ΟΡΙOjJένων Σ.χ.ο.ο.Α.Π .. τα οποίο

θα χρησιμοποιηθΟύν ως πpoτvπσ '{\ο τη σuvaγωγή

σψπερaσμστων και aποκτ/σης εμπειΡΙας για τ/ν πε

ραιτέρω προώθηση του θεσμοίι των σχεδίων ουτών.

Στ/ν περιπτωση Ουτη. η κίνηση της διοδικασίσς γνω

OToncaciroi στο νΟμοοχη και το Σ.χ.αΟ.Α.η εγκρίνεται

με απόφαση του Υπουργού ύστε;;ο οπό γνώμη των

οικείων npwtoPόeulUJV οργcνισυων τοπικης cυτοα/οικη.

σης κοι τοι: Συυl30υλlοι: Χωοοτcςίο::;, αικισι:cύ και nc
ρ[βάλ/οντος του 'ιουού. εψοcuοζοuΙ::νων κοτα το λοιπό

των διcταςtων '1'00 παροντος αρθραυ,

5. ΟΙ δlcτόΣ,εις του ν. 1337'1983. που οναι:ιέαονται

στο r.n.r.. ε~αO\.loζoνταl c:ινoλoγα ι(αι oτc: ~.X O,Q.A.n ..
6. Γιο τις ncCIOXCC:: Σ,χ.σο Α.π. r:ou CΥι(~ινοντcι Γ!

avoGcwpoUIJi='l uι: βοση τον ncoovτa VOI,:O. δεν έχουν

cφαρυογη οι δια70::~tιc::: του cρΕροι: 2.: του'Ι 1650/19SE.

'Αρθρο 6
Όργονο ,φορμογής των Υcνικών "ολcοδομlκών

σχcδiων κοι των σχι:δίων χωΡικής κοι οικιστικής

οργάνωσης ονοlκ τής "όλης

1. Με 7!'1ν <:~\oυλσξη:ης ~cι:.;; το\.: ποροντος CΙcGpou.

cc κόΕε '/OUCDXlQKr'! OυToCισ(KηCΗ υποοε: vc ΣUvtOTCTCI.

ι:ε οποφαcη !Ου νΩυοcχιοκοι: συμβoUΛίcυ "ου δημσ

QlcUc-;r:;; ~'1 Ξ:'.tημεσιδα '!Τ!ς Κυβεcvr;cεως. νομικό

r:poOUJrto δημοσιου δικC:ΙICIJ !Ίσυ cXCl ως οκοπό τr,ν

παροκολ~vSηση της εφα:::,.:ογής των i ,Ί.!.. 7ων

Σ.Χ.ο.σ.Α.Π. κοι των Ζ.Ο.Ε.•συ νομού. Με:ην αποφοση

ουτ/ οοιζετσι η εδσα του '/out'(ou πρccώπου κοι η

ε:τιι:V\!μι~ του. :'1 οποίσ πε::ιεχε: τον oco Όογανισμός

Ξ"φοουονης Πολε:cδοuιι(cύ Σχεειοσμού . . aκoλoυ
Gouucvc ::πο -:-0 ονο:.ιο -:-OU ·/ουού.

Κστ εΞ:οιρεση, εrnτcε::r:ετ-::ι 1 ::!ucTC:σrι ΚΟι δεύτεοou

,-IOLIIKOU ;:ocσωΓI~Ι: στην ιδlσ ,-ICIJcoXloΚIΊ C:L<τcCιοίκηση.

cv αυτο Kplec: ;:JVOYKOΙC 0110 το VC~CP:(lCK~ συμβούλιο

'{ιο Τ/V εl(ΓiληΟωcη τcυ ΓtCCCΓi;]~'ω CKOr,OίJ. Η ανόγΚ:Ί

O1Jστoσης 5ε(ιτεοου νομικο(: noocwnou κρίνεται με 3άση

Ι(υρίως τον oρι€μo i,n.I. και I.X.O.OA.n. και τις τυχόν

υφιστομενες cιδικές συν6ηκες κο! ιδιοiτεοες δυσχέρειες

γιο την ποροκολούθηση της εψαΡμΟΥης τους. !τ/ν

πεοίπτωση OUτ/ με τ/ν οπόφαση του νοι.ιαρχισκού

σψβουλίου γ~o τ/ σύσταση καθε νομικού προοώπου

καθορίζονταικοι το r.n Ι .. Ι.Χ.Ο.Ο.ΑΠ κοι Ζ.σΕ. που

ανήκουν στ/ν αΡuοδlότηΤQ του. στη δε επωνψίο του

οντί του ονοματος του νομου εμπεριεχετοι ονομοσία

προσδιορισηκη της γεωγροφικης περιοχής που CjJninrCl
στ/ν ΟP!Jοδιότ/το του "'OUIKOU ποοσώπου. Με οπόφοση

ΤΟυ ίδιου οργάνου μπορεί νσ μετοβόλλετοι η κατά το

προηγούμενο εδάφιο ιιοτονομη τ/ς σρμοδιότητος.

2. rιo την ποροκολούθηση της εφαρμογής του γενιιιού

πολεοδουικοΙ:Ι σχεδίου το ortOlO πεptλoμ{3όνει πρώτης

βαθμίδος OpγaYIσμOύς Τοπικής αuτοδιοικησης μι: ΟΙι-

-

νολιιιό πληeυσtJό άνω των 20,000 κατοικων. unopd να

σοοτοθεί ιδιοίτερο νΟμικό rτρόσωπo δημΟ010υ δικoiου

υε οπόφσοη του voι..ιOQXIOltOίIσυμ(3αυλΙοο. που εKδiocτoι

ύστερο οπό σύμφωνη γνώμη των δημστ",ών κΟΙ κοινο

τικών ΣWβouλιων των πρωτοβοθμιων ουτών σΤ.Α.. η

οποίο δllJοοιείJετσι στην Εφημερίδα της KUΒΕρνι"ισεως.

Με την ίδιο απόφοση κοθοι::ίζεται η έδοσ ίου νομικού

προσώπου κοι η επωνι.ιμίο τα: ως προς την οποίο έχει

εφαρμογή το προτελευτα/ο εδάφιο της "ροηΥοίιμενης

πορογράφου. Γιο τον κοθορισμό της έδρος κοι τ/ς

επωΝUΜίOς αποιτείτοι απλή γνώυη των οιιιειων δημΟTU<ών

κot KO~νOτuι:ών συμl30UΛΙων !ε κάθε νομο [r,nptncrOI
να QlJOTOeOU", με βόση την πορούσα πορόγρσφο δύο

το πoΛU νομικά πρόσωπσ.

3. Τα νομικό nΡόσωπο που σuνιστώVΤOI σύμφωνο με

τις πpoηγo(;ιJενες πσοογοCφους διοικούντ::ι :)1,:0 πε

ντομελΓ, cκτελεOTlκη ε"IΤPOnη. η Or:OIQ ;)\.;γllooτεi'Τα/

με οποφαση τοο οικείου νομσρχιοιιοι. σuιι(3oUΛίcυ. Ως

uελl1 της εKτελεC-ΤΙKης εnιτι::οnης. τακτικο ι(αι ονσπλη

,cωμοτικά. ορίζοντοl μtλη -:-:::υ VOj.JCPXlQKOtJ oψGoυλiαυ.

δημοτικοί KC\ ΚΟΝοτικοί σuυί3cυλoι. ur:cλληλοι του Δη

μοσιου. των opνcνtσ-"ιών ;ης πoωτoβQEμιaς ι{C1 :5ι:υτε

;oOόθι:.ιaς ':OrtIKiIc:: αυτσδlοlκηc;ης. των νouιι<ών ποο

cώπων -:-ου 5ημοOlσυ τομέc KCΙ ίων λcll':ών δημόσιων

επlxειcήoεων κοι :διώτες :.ιε ε,διιιε:ς γνώσε:ι: 1101 rιεioα

c-c θέματσ ouvo<Dn π;:ος ";'Ι.ς Ο::~Ι-Jοδιοτ/τεc: 7:;U vομUtού

προσώπου.

Σε KtBc r,t;>inrωσT'Ί, στην <:t<rεACCΤIKr'! εr:ΙΤQΟΠ:-; οοί

(Ζ:ΤΟΙ ως τακτικό μέλος ;:νσ τουλάχ,στον ·..ελος του

"'OUOOXIQKOV συμβουλίου. αν r:αοκειτοl γιc VO\.ilKO ποό

σωπο mς nao. 1, C1 εγας rouAtxlC'1'CIf ~μοτιιιός η

κοlvοΤ\Κcς σί:υOoUΛoς ποωης βo€uiccc: 0.7.Α. πou

πε,::Jιλοι$C:νε7αl σ:ην :-:CPloXr, του νομικού r-:ccσώnοι:

το ΟΓ!οίσ C'uστήVC':ΌΙ KCTό :ην r:o.c. 2. :t χ.άec επίσης

πεcιr:τωCT1. δύο τoυλόχιcτoν μελη Τ':'1ς ειι,ελεΟΤικής

εmΤΡοπής ποεπε: να έχουν ~ιδι'(ές γνώσεις ιιοι r:cioa
:;οε et:.;CTC O\JνοωC1 ποος τις σPυCCιό~τε:; Ί'ου "OUlKOU
ποοοώπου.

4. Με mv ::1:Ί~OCΗ ΣUνKoOτ/σης Π',ς εκτελεστικής

επιτoorτής :>pilC701 ι;εταξ ... -:-ων μελών mc: ::> ποοεδρος

ΚΟΙ ο ~',;τιπ~oεδcoς. ΟΤ::1ν ο :-:;::cεδοος ~':".λε:πε~. ο::ποο

σ,όΙει:-] κωλύcτ:::ι. aνo;-ιλ~cώνε-:-oι ar:ό το" CVTl:-ι~οε~ΡΟ.

Μι; τ/ν ίδι::: c:r:CUIccn Opίί~\;7:::1 :<0\ :oic ::ν,::"').ηρι.;μΟTlκά

μελη ..,ς ε:;:7,:Jοr:r:ς ,::Ι ~rrclc aνcnλrιcώνσι:ν, ΙΙ::;'ΤΟ τη

σεtPC ::ICICuoι. τους. το ΤΟΚ'11κο ;.:ελη οτσν ..u"!"c !.λλεί

πουν. αΠΟUC1cίou~' η κωΛi.iοντοι ίο :.ιελ:-, ~ς εκτι:λε

στικής επιτ.oor.ης Cρι{OV7ΌΙ γιο ':Όιετη θη7ειc πcu μπορεί

να ονονε-ώνεται AνόKλ/Ίσr: μέλους κοτό τ/ διCοκεlc

της θητείας του είναι δυνοτ/ κοι γίνετο: με αr:οφοση

του οιι(είου νουαClχlοκού συμΒουλίου. Η εκτελε:οτιιιή

Γ.Π\ΤΡΟΤτ/ μπορεΙ. oνc.Λoγo με τα συζητοψενα θέμοτα,

νο Koλεi στις συνεδριαcεις εκπροσώπους υποuoγείων

κοι όλ/ων φορέω\! του δημόσιου τouέ:ι. Ι(οθώς .ιισι

εκπροσώπους των πορσγωγιιιων τόξεων. των tΠΙστη

μονικών κο: κοινωlllκών φορtων Οι εκπροσωποι αυτοί

noρίoτaVTOI σε ολη τη διόοκεια της σ,Νεδριοσης με

σ~βouλευtlκη ψήφο.

5. Γιο Την ποροκολούθηcm της εφορυΟΥης των i.n.I.,
!.X.O.Q.A.n. ΚΟι των Ζ.α.Ε.. μποοεΙ O\ITI των .ομικών

π;>οοώπων noo προβλεπονται στις ποοηγουμενες πσ

οογΡόφους. νο συνιστώνται πεντoucλcίςεr:ιτροπές πο

λεοδομlκoV σtε-&oσμαι Ul: σπόφoσ:J: ΤΟυ οικείου νο-

-
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iJoP:XIOKOU ΣUΜβόUΛίOU. Ως προς τη ουγιφότηση των

εΓΠΤΡοπών συτών, τις ιδιότητες των ;.ιελών τακ;. τον

τρόπο OΡισμoίJ τους κοι τ/ θητεία τ:>ι.ις εφaρμό{Oντo\

αναλόγως οι παρ. 3 και 4

6. Γιο τ/ν εκπλήΡωση της οποστολής τους τα νομικό

πρόσωπο και Οι εΓΠτροπες πολεοδομικού σχεδιασμού

κοτσρΤΙζοιΝ ετηοιο κοι μεσοπρόθεσμο προγράμματα.

Με το προγράμματο auτc I(oθoρiζoνται το έργο. οι

εργασίες και κάθε ι:ίδοι.ις ι;νΙργειες που οποιτούνται

l(οτ6 περίπτωση γιο τ/ν εφαρμογή του r .Π.Σ" του

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και της Ζ.σ.Ε .. ,,;οθώς Μ.ΟΙ ΟΙ εnιβQλλόμενες

προτεραιότητες κατά την εκτtλεση των προγραμμάτων

ουτών.

Τα παραπάνω ,-,ομικό πρόσωπο ι'; επιτροπΙς CIoηyou

ντοl'ΤΟ προγΡό.μμοτα ουτό στους οικείους οργανισμούς

τοπικης ουτοδιοίκησης και rc οποστέλλουν στις ενδια

φερόμενες δημόσιες ή ιδιωτιιο:;ες επιχειΡησεις 1(01 πα

paιωλouθoίrν την εφαρμογη τους. συντoνiζouν τις ε

vtpyclcc:: των αρμόδιων υΓtηρεσιι,ί,)ν για την εφορμογη

των πραγΡαμμστων ουτών και συνεργάζονται για το

σκοπό αυτόν με τouς OIKεlouς οργονιαμούς τοπικής

αυτoδιoiιι;:ησης. επισημαίνουν ενέργειες αντίθετες η μη

εναρμονιζόμενες προς τις pUΘμlσεις κο: κατευθύνσεις

Γ .Π.Σ.. Σ.Χ.Ο,Ο.Α.Π. και Z.D.E.. κοθως KOI KαΘUOτεpη·

σεις KatC; την εκτέλεση των πρoγρoμυCΙτων εφαρμσγης

των σχεδίων QUτών και απευθύνουν προς τις αρμόδιες

υΓtηpεolες κα: τους υπεύθυνους ιδιώτες σχετικές συ

cτόοεις και ΣUVKεKpψένε.:: προτάσεις. Παροκολοι.ιθούν

ειδικότερα τις ενέργειες Των οι.κείων πολεοδομιχών

υΓtηpεσιών κατό την CraKf1OI') των ορμοδιοτ/των τους

που σχt:τίζονταl με την εφαρμογη των Γ.Π.! ..
!.X.o.D.A.n και Ζ.Ο.Ε, KOI ιδίως με την πρόοδο των

σχετικών διοικητικών διαδικασιών και όλ/ιd\' αναγκαίων

ενεργειών και αnευΘUΝouν ΠDoς τις uΓtηpcolcc QUτες

oδf1Yicc γισ γενικα η ειδικΟ θέματα noι: αφαρούν την

εφαρμογή των σχεδίων ουτών ,,"Ql προβαίνουν σε κοθε

οναγκοια Ι(<:τό την KPIσr, τους ενεΡγειc. ώστε vc εξο

σφ(lλιστεI τι ορθη κοι ταχεισ εφapυoγη των Γ.Π.Σ ..
Σ.X.O.σA.Γi. κοι των αντΙστοιχων Ζ.Ο Ε ..

7. Το ποοαπόνω νομικό noοσωπο κα; επιτροηές α

σκούν. αντί των συμβουλίων περιοχής, ης κατ6 το

άρθρο 46 :10Ρ. 4 τοΙ) ν 2218.-'199': ορμοδιότ/τες των

τεΛΕUταϊων ΠΟι) αφορούν τ/ν υλοnοιηση τοιι πολεο

δομι.κού σχεδιοσμού.

8. Η εκτελεστι"(ή επιτροπή των νομικών προσώπων

του παρόντος όοΘρου κc:i οι εΠΙΤΡΟ:1ές πολεοδομlκοίΙ

σχεδιασμοΙ::, που συνιοτώνται κοτά την παρ. 5 του

όρθρου συτοί;, έχουν την υποχρέωση νσ υποβόλλΟυν

το Φεβ::>ουαΡιΟ κάθε έΤους στον Υπουργό ΠεΡιl3άλλο

ντος. Χωροταξίας και Δημόοιων Έργων. στο οικεία

νομαρχιακό συμβούλιο η οτο οικείο δημοΤ!κό κο! κοι

νοτικό σψβούλιο αν προκειταl γιο νομικό προσωπο της

παρ. 2, έκθεση. στην οπαιο πι:Ρlέ:χεται γενικη εκτίμηση

τ/ς πορείος εφCΙΡμoγης των Γ .Π.Σ .. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. '"'οι

Ζ.Ο-Ε. κοτο το προηγούμενο ημερολογιακό troς, ανο

φl:ροντοι οι περιπτώσεις παραβίοσής τους κοι καθυ

στέρησης της εφσρμογής τους κοι οι σχετικές cvtpytlcc::
του νομικού προσώΠΟυ tΊ εΠlτροπης κσl μετρσ γιο τήν

αντψετώπιση των προβλημοτων που διοπιστωθη",αν. Η

έκθεση ουτ/ ΚQινοπOlείτοι οε ολους τους δημους ΚΟι

κοινότητες που εμπίπτουν στπν ορμοδιοτ/το του vo
υιιιού npcownou ή της επl,ραπής ιιαθως και στην

ovtioτoιXTI νOμaρxιαKη εnιτρoπη χωροτ:)ξ.ιος ΚΟΙ ncpl
βόλλοντος του γπουργείου Γεωργfoς και c-τις cφμοδιες

πεplΦεpεΙOKές υπηρεσίες του ΥΠΟυΡγειou noNrlOIJoIJ
και Του ΥπουργεΙou Ανόπτυξης (Τομεα Βιομηχανίας),

9. Ως προς τους πόρους των νομικων προσώπων

πou συνιστώνται κατά τις π~ρ 1 κο! 2 τΟ\,: παρόντος

όρθρου. τη διάθεση και διαχείριση των ΠΟΡων ουτών

και τα δικονομικα προνομια των νομιχών α:.ιτων προ

σώπων, εφαρμόζονται αναλόγως ΟΙ ποο. 6 κοι 7 του

όρθρου 3.
10. Με noοεδρικό διόταγμα. που εκδίδεται με rφ6τQOη

των Υπουργών Εσωτερικων. Δημόαος Διοίκησης και

AnOl(CVTPWoης. nεριβάλλοντος, ΧωροταΕίQς KCΙ ΔI'\IJό

οlων Έργων ItQl OtκονΟ;Jικών, κοΕιορί{ονται οι ειδlκο

τερες ορμοδιοτ/τες των νοuικών l1ροσώπων πou συ

νιστώνται κοτ6 τις παρ. • και 2 KOI ρUΘμl(Oνται το

θέματα r.ou οφορούν τον τροπο οοι<ποης των αρμο

διοτήτων των νομικών ουτων nΡοοώπων. την οογονωση

και λι;tΤOU;:ιγίo τους. το :1poσwnlKO 1:;:)1 τ/ν υr:ηρεοιακή

κα10010ση τους, την Ο1κονομlκη διοίκηση i:;cl διοχείDlοη.

τα έργα, τις μελέτες Ι';σl τις nΡομηθεlες. ':"ις κόθε ειδους

αποδοχες των οργονων διoiιlησης κο, κάθε ζητημα

σχετικό με τ/ δlοικησrl τοι' VOIJll(OίI ~σooώΠoυ. Με το

διόταγμc αυτό ε::rnτ:χπι:τοι ν:: ορι[ετα: ο.. oρισuένα

θέμοτο nou αφaρoΙ;ν -:η~' OOVCVWOr'! κοι τη διaρθρωση

των υπηρεσιών. την εσωτε:)ι,,:Ί λειτouογΙΩ τοι: νομικοτ)

προοώrtοι:. τις KOTηYOQICC Kα~ Ι\λόδους προοωπικού.

τον αριθμό των οργανlκώ~' θέσεω\', των aπαιτoύμενων

προσόντων, ρυθμίζοντοl γιc ιιαθε VOUIKO n~oownc με

την απόφαση του νoμαΡXIOK~ Γι τcκ., δημοτικου ouu
βουλίοι' γιο τη σύσταση ΤΟυ.

11 Γ ια την εξιmηpέτ/ση ':"ων εΓΙlτοοπών πολεοδο:.ιικού

σχεδιοσμού διαΤίθετοl διοlιι:η·:Ίκό. ε;ΊIΟτ/μονικό. TtXvlΚC

κοι βαηθητικό προσωπικό Πις νοuα;:JΧIQκή::; αι;τοδlοικη

σης ή των olKciwv nΡωτοΒ::Ιθμιων σ.-λ .. r.; δια';εση

του προοωπικο(ο ΩΙ;Τοι;. γίνε 7αl με ::ιποφα;1η του :)u(cio,.;
νομΟΡΧIQΚού σuι:i3oυλίoι.; η δημοτικού ΤΊ ΚQινοτlκΟίΙ συμ

βουλια.'. avTtC"1oixwc. Γιο την ε,ο;ληρωση του tDYOU
των επιτροπων aυτώv επlτρε:1εΤΟί VC oνατiθετcι η

εκτελεση συγκεΚDιμένων εργοσιών KOI σ;; ιδιώτες, ον,

I{QTC τ/ν κρίση της επιτ;:αr:rις. ουτό κ:)θί:::πcτaι ovoYKoio.
owιpωvc uc τις διοτaξεις r:Ot; cιPoPQIJV τη ..... ονόθεση
έργων των οργονιομών τοπικής αυ:=δlοικπση.::. Ο. δο

πόνες λειτουc:γiaς των ποοc:.πονω εruΤΡοnών. καθώς

ΚQΙ οι δοηόνες γιο την εκ:Ιλεση των ~opoπανω ε;>

γοσιών βaρύνouν τον πρου,ολογ,σμ::;! της oι~είας νο_

μαρχιοκης ουτοδιοίκησης η του οlι<ειοι.. "οωτης βαθuίδoς

ο.Τ.Α .. κατσ περιπτωση.

12. Με το ποοεδρικο διοτονμο τ/ς παο. 10 του

"οΡόντος κοθοΡίίονΤQΙ κα: :.ι ειδlκοτερες ορμοδιοτητες

των επιτροπών "ολεοδομικού σχεδια;jμού KOI ρUΘΜίζo

νταl το θέμοτα που οφορούν ΤΟν τροπο cοκη::ιης Τω"'"

αρμοδΙΟΤΤ1Των των επιτροπών αυτών, τους όρους και

τη διοδlκασία διόθεσnς rφOσω~1KOύ ΥιΟ την cξυΓtηρέτησt1

τους. την υΓτ/οεσΙοltή κοταστοσ:-ι κοι τις απoδ~χες του.

ης ομοιβες των μελών των εΠΙΤΡοπων ουτων "(αl lIaθε

ζητημο σχετικό υε τη λεlτουργίC τα.ις

13. ΤΟ παρόν 0ο8ρο δεν εχει εφΟΟμΟγΤ'. στις πεοιοχές

που υnoγoντoι στα ρυθμιστικά σχεδιο της ευpuτερης

περιοχης της Αθήνας κα; της Θεσσαλοvιl\ης. σv.ιφωνα

με το ν 1515.'19651φΕΚ 18 Α') και το ν 1561/1985
(ΦΕΚ 148 Α.-! ονηοτοίχω<: κο: σε ου&uιστικο οχέ:δ,ο
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εγκρινσμενa Ι';α.ά το ορθρο 2 του παρόντος νόμου.

Με την έγ"φιση ρυθι.ιιστικοΙ) σχεδίου κατά το τελευτοΙο

αυτό όρθρο παύει αυτοδικοίως γιο την περιοχή, την

οποίο οψορό. η αρμσδιότ/τα του νομιιι;:οι.:ι προσώπου Γι

της επιτρorτής πολεοδομικού σχεδιοσμού που ειχε τυχόν

ouστcθεί προηγουμένως κατά τις προηγούμενες πaρo

γΡόφouς η ι<ατοργείται CJlJτοδικaίως τα νομικό ουτό

προσωπο ή επιτροπη, ον η αρμσδιοτητό του περιορίζετοl

στην πε~loxη συτή_ Για την ι<αταργηση εκδίδεται δια

πιστωτικη πράξη του Οργάνου που συνέστησε το 1';0
τοργούμενσ VQjJlJ(O πρόσωπο η επιΤροπή. Με προεδριι<ό

δtάτoγμα. που εκciδετcι με πρόταση των Υπουργών

Εσωτερικών. Δr,μόσιας Διοικησης I(Q! Αποκέντρωσηςι(οι

ΠεριΒάλλοντος, Χωροταξίας ΚΟΙ Δημόσιων 'Εργων ρυθ

μίζονται όλα το θεματο "ου προκύπτουν απο την ou
τοδίκοιη OUnl ΚΟΤΟΡΥηση ",αι ιαως το οχετικό με το

nροσωr:ιιιο και τ/ν ίιεριΟUOIC το!) κοταργούμενου νο

ul",oo ποοσώποu,

Άρθρο 7
Πολεοδομική μελcτη

1. Για την :10λεοδομηση ΣUγKε",Oωέ'.ιης πεΡιοχης

αποιτειτο: CYKCKQIUCVO ΚΟΤΟ ης διoτ~ξε:ς ':"ou πορόντος

Γ.Π.!. η I.X.O.O.A.n .. Μέχρι την tyKPICT] των ανωτέ.:ιω

Γ.Π.Σ. η I,X.C.O.A,I1.. είναι cnITpcr:Tή η πoλεoδό!J.10Ί

οε περl::χες που "οoCλεποντα: γιο το OIIon6 ουτόν

οπό C'fKCK~IUC'IO ρ",Ε-μlcτικο CXctIlo ή Ζ.ο.ε, η ι;:ιδικό

χωροτσ.':':κό ::;xc510 :1 Γ.η! .. σύυφω'ισ με nς .3ιατtξcις

που τι{;; διc;;οult

2. Για 7ην ,,::ιλεcccuηcη cρισ..ιένης ~CΙCΧ1'1ς onol
τε:τοι πολε,:ιcομlκΓ, μελέm. ~ οποία ~otr:c, να ενορ

μονίζετοι :.ιε 7~ς KcrcuE-UVCLl, του r-.il.I. ήτοΙ.;

~.Χ.Ο.C.Α.ΓΙ ncλc:οδομ~ίΙ:j ilt ....cm ι;~ίσης ::ποιτειτσι γιο

τ/ν cνQr-.λοcr,. C-UUΦων:: με -:οις Cιcτc!;εις 7,:ιυ ΙO:C.1)CΛClolo

(!' τοι: :1αοοντος. η OnOIC εur;εCtεχεΤQΙ στις σχετΙκες

ειδ\κες ι;ελετες.

3. Η εγκριση ;ης πcλεσοομικης uελέτης γίνεται με

οr,οφοσn του οικείου voue::XIl. IJCTO 01"'C: yv<i:urt το!)

I.X.O.r:. του νομού 0<0. :ων OIl(ciwv δημοτικών 1(01
κcινοτll(ών σι:u!3cυλίων. Για τrιν εl(πόνηο;;η κοι tyKCNoη

':ης πολεοCομlκπς μελέτ/ς t~COUC(:)VT01 οι δ!ατόΕεις

των αpβρω~' a :r:op. 1 εως 5 "'c: 3; κο: 7 (παο. 1 έως

~ κο! 6ί του ν.•337/1933 'Οπου CTIC δ:ο'!'6ξi:l-:::: ουτέι:

ονοφεσε:Ό! V110t:OVC':: !'Ί Yr;ouoVC:Q Χωροτcεας. OIK;
Ομού KOI ilεΡιCcλλοντος. νοοι.'νται ανηοτοιχο ο νoUΌo

χης η η D:Ducδlc υπηρεσιο τ/ς νοucρχΙΟκης αυτοδιοί

κησης Η CYKCloη ;ης nολεοοοLJtl(ής μελετης των οι

κισμών υε πληθυσμό μεχρι 2000 κατοίκους γίνεται

Ο(ιμΦωνο με. το ορl(όμενα στο άρθρο 19 του παΡόντος.

Για πολεοδοuι",η μελετη περιοχης δεύτερης ίιοτοιχίcς

εφαομόζοντοι οι διατάξεις του Π.δ/τος 16/30.θ.1985

(ΦΕΚ 416 Ι:Ι όπως τροποποιήθηκε KOI συυπληρώθηκε

με το ν. 2242.'1994 (ΦΕΚ 162 Α J. Η έγκριση της

nολεοδομlll.ης μελέτης ενεργού πολLοδQΙJiος κοι οσηκOU

οναδοσμού γ;νεται σιΛιφωνο με τα οοιζόμενο στ/ν πορ.

6 του όρθΡ:::Ιυ 10 τοο ν, 1337J1ge3.
4. Η εφacuογη Τ/ς πολεοδομιιιης μελέτης γΙνετοl με

την ε"'πovπση τιρόξης εφαρμογής. Η εκπόνηση ουτ/

μπορει νο γίνεται τουτοχρονα σε άμεση συσχετιση με

τ/ν nολcοόομlκη μελέτη. Η πρόξη εφαρμογ1'1ς κυρώνεται

με aποφαc::η Του οικεΙΟυ νομοοχη. ΚαΤ' εξαιρεση. οι
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όψοι ή κοινότητες στους οποίους υεraGιβόζεΤα/ η

αρμοδι.ότητα έΥιι;οισης πολεοδομι",ής μελtτης είναι ε

πΙσης ορμόδιοl κοι γιο την κύρωcr: της Πράξης εφαρ_

μογής. η οποίο γΙνετοι με αr:όφaση του δ'lμOTIΚOίι ή

κοινοΤ1.ΚoU ΣUΜβoι:λίoυ. Κοτό τα λel:,;c ει:>ορμόζοντοl οι

δlΟΤόξεις του όρθρου 12 τοι: ν. 1337,1963. όπως

ισχίιουν.

5. Μετό την Ιγκριση της πολι:οΔCμtι<nς μελtτης α

παγορεύεται η τροποποίησή της για μια πενταετία.

Εniσης. o~oγoρεΊΙCται 1'1 Tpor:onoiTJoη Τ/Ι: μέχρι ",οι την

κύοωση της πρόξης εφορμογης της. εκτος σπο εξαι

ρεηκες περιπτώσεις. κοτά τις οποιι:ς εινσι οπολυτσ

ονογκοιες ε!δlκότε::ιες επι μεPOUς τροποποιησεις γιο

τη διευκόλυνση κο. kOVO της εφορμΟ'Υ11ςτου σχεδιοσμού

οτην rιεριoχη, Η naΡαπόνω πάντως oπoγooεuση δεν

tιρέπει νο unt,:)βciVCt Τ/ΙΙ πεντοετία.

ΚΕΦΑΛΑlσ Β'

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ,ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΣχεTlΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΙ

Άοθρο 8
Ορισμοί - Περιοχές οναnλcacwι,ι 

AnolTou",cvo στοιχεια

1. Aνόnλaση r:εDιcχης CtvC! το::: oiJvohc τυν ίιο,:"ευ

6ύνcεων. μετρω\{. ηacε-.:!?ο:::-εων ",οι δ!~cικc:σιών no
λεOδOμlKα:. κοινωνικού. ο(κ:;:νΟμικοι.. οιιιιcτ;κσu ΚΟι εl

δtι<Oυ αcχιτεκ,,::::ινlκοι: χ:::ιι:;::;:κrΊι:::ο. :-:συ ncοκύπτοι;ν οπο

σχετικη μελέτη "'01 rιcu aποσκοπούν Kuciwc ιπn βελ

ηωση 7ω~' ο"ων δlO13ιω<Τ.1ς 7ων ",C7CU<"N. ~ 3εληωσr,

rou cC'ι,:ημενcυ περ:13άλ/οντ::ς. r.-.v "::ecτcc!a KQ C

νcδε:!Ξη των ΠOλtηC7~ωy. IC":OClKiuV u:::cφοΑογικ:.:ιν ><σι

Ol.:::Br:TιKwv cτσιXειι;ιν Ι(αι ~:::;σκτ/ι::ICTtκι1:,,:ης :--:εοιοχnς.

2. :'1εclοχές οv::ι:"!λασΤ"C t:νcι cκc:ινε:- ΟΙ πεο!οχες των

ενκεΚΡlΙJε,lων σxε~(ων r:6λεω\.· Ij σριc9ε7',μέιιων OtκΙ

.:::μών. c,:ς οποιες δ:CΓ:ιc-:ώVΟ'lΤQΙ :7Ρο:::Ρλη;.<α7;:ur.oBae
μιcης η σλ/oί~ς του CIKIC-n",OU πε:χι3σ..\λοντος r:cu
δεν μr:cοοι:.ν '10 σντιμε-:ω:--::στauν μόν::; :.:ε ~ς C'\,;",r,SCl,
πολεοδομικές cιcδlκοOlε::: τ/ς evoeCW::::nσnc ,ου σχεδίου

πολεως KCI των όρων κοι "ε,:::oρ\cι:~ν δcι.:ησrς. Η

ntΡιοχή ov::Μασης μr:οοε: να tιt::ιλο\,;CCνC\ .:ια η πε

ρισσότερες r;ολεcδCUΙκές ':,ΙΟ':ητε::: ή ::.ιήμ'::::ΤG πολεο

δοull(ών ενοτήτων.

3. Γιο νο X::ΙΙ::CK~,ρισθεί ι.:tC περlοχη :.ι;ς περιοχή

QνοπλΟQrις tι.::επε: '/0 ΟΙΝ70εχουν TOUΛo:-.ι;ιστo\' c: πε

ρισσΟ7εΡες οπό ης ποοακοτω ίιοτ/γσοίες ΠΡ03λημcτων;

α) Μεγάλε:::: ><ΤΙΙ:Ηcι«;ς rtUKVOTηTε::: ή "εγCΛε:::: !:λ/είι.ιιεις

/(οlνόχ;:ηστων χωρων KCl χωρων γιο /(οlνωQελείς εγι<ο

τσστΟσεις.

β) Συγκρούσεις xprισεων VΗς ή σνάγΚΓ; ρl(:κ:'Ίς ονο

διόρθρωσης των xpr;ocwv γrις. ανσλογο. με ':"1ς 5uνo

τότ/τες κοι ποοοηΤΙκέ{;; ':ης πεοιοχής

γ) ΈλλειΨη προστασίος και ανόδειξης των ιστορικών.

αοχOlολογι",ών κα: πολιηστικών ατοιχειων κοι δoo~

ριοΤήτων της περιοχης.

δ! Εντεινόμενη υποβόθμιση τη::: QIC't!η"",ης κοl εν

γένεl τ/ς ποιότ/τος τοι: δοι..ιημένοι:πεοlΒόλλοντοςτ/ς

πεοιοχης κΟ! των φυοικων της oΤOΙXείtιιν

ε) Σοβαρό προΟληματα στσ αnοθεμC κοτOt"'lών.

4 Σ':"Ις πεοιπτώσεις ποι: η πεοl::ιχή ονοιτλασης δεν

oρ,(cτ~! από ro οντιστο\χο :-.n::: Σ.χ..σ.ο.Α r,. ή ouθ-
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μισnιι:ό σχέδιο, μπορεί '0'0 ",oθo~σθεί με οπόφαση τοι)

Υπουργοι:.ι Περιβάλλοντος, Χωροτοξίας M;Q! Δημόσιων

"Εργων. που δημοσιεύεται στην Εφημερlδα της Kι.ιj3ερ

νήσεως. εψΟσον η ανόπλαση εvoρμονίζεΤα/ μι: τις βα

σικΙς κοτευθύνσεις του σχεδίou ουτού.

5. Αιιόλογα με Την ένταση της nολεοδομlΜ;ής επέμ

βασης ιδίως Cϊovc; οικοδομήσιμους χώρους /Ο.Τ.} της

περιοχής. σι αναπλάσεις μπορούν ΙΙΩ έχουν το πaΡσlιότω

περιεχομενσ κοι μορφή:

α) AνσσUΓΚpoτηση δομημένης πφιοχής ή και μεμο

νωμένοο οικοδομικOV τεΤΡΟΥώνou, η οποίο Kc;TQ τις

διαδιι<οσίες τοο apθpou ,.ι: τοι; πορόντος νουΌυ συνε

πάγετο: την σνσδομηση του μεγαλύτερου τουλσχιστον

ηrήμστoς τ/ς περιοχης.

β) Βελτίωση atlωδομήσιμων ΚΟΙ κοινόχρηστων χώρων

τ/ς περιοχής μι: επεμβόσεις στ/ν COWTCPΙKr, όlαρρίι6

μιση. στις χοήσεις. στις οψεις των ΚΤιDiω ..... σε σuμπ>.η

ρωμΟTlι<ό εξοπλισμό τους με τους ονογΚ':!lους χώρους

κοl δiιt'UO. στη διομορφωση. ενοποίηση κοι οιο&.1Τ1κη

ονοβa&ι.:ιση των κοινοχ:>ηστω,' χώρων κο: των οκcλυ

πτων χώ,::.ων τω" ~Koδoι.ιIKώ,' τετρι;:γώνων. KcroaKturi
των ov::lyo::ciw,' :.Jποδομώ\' η cλλων πα:)ομοιω\· βελΤιώ

σεων.

γ) 9ελτίωσΤ"; Πις λειτουρνίος του εΞοr.λlσμοι). της

μορφηc 0::0: ::Ιlο9r,τιο::ης 7ω .... κοlν6'χρηC",::ων χώσων. 11"01·

νωφελών εγκοτaστ::lσεων KOI αl(ολunτwν χώρων '(Ου

ο\l'(οδομlκοιJ τετρσγωνΟL:.

6. Στις πεΡιmώσεις C· και 13· τ/ς nροηγΟU'.Jενης

παρσγ;ΙΟQου. γιο ης ο;ιοιες διcπιοτωνετοl η σνσγκη

ουνδUOC!lJού coyou ονα:τλοσης υε τ/"" ι<Cλυιl1η :::ιτεγο

Ο'τικών ονογκών τηι::: πεοισχής η της ευοmοης ζώνης

όπου OνT')I(C: Γι περιοχτ'; αναπλοσης. η ονcnλαση μπαρεί

να έχε: -:-C ΧΟΟΟΚ'τ/ΡC καινωνικαυ στεvecΤιI(ΟU εργου

oνόnλαcης· (Κ.ΣΕ,Α.J.

7, Γιc τη,' ονcπλοση μιας ntPloxnc aΓΙοιτειτal.

ο) π~ο<cτ<::ιρκτ\l'(r; nptIT::loΓI ονοπλο:=ηc σuμφωνc: με

το όο&ρο 9 του ποοοντος,

β) rφoγooμμc ονοr.λccης σuυφωνc: με το ορθoc 10
του πορaντος.

γΙ ποΛεοδομικη μελετ:; ανόrιλoσης r; QXtTιI(Cc ειδικες

μελtτες σύμφωνο με την παρ. 1 του ορθρου 11 του

πορόντο::;

8. Με cnόφοση του Yrιoυ::;γoύ ΠεριβάλΛοντος. Χω

ροτοΕ.ίοc KO~ ΔημάOlιιο'" ·ΞΟΥων. που bTjuooι.cUεTOI cτην

!Ξφημ~ί5::: ~ς Κυβερνη:::ιεως. κοθορίζονται οι ηροδια

γραφές mc Π:JΟΚΟ':'::οκτιl(ή~Μοτασηςκο: των μελετών.

οι οποιες μ:'Ίορε; νο b:C1φΟΡοnο:cύ,'ΤοlKCT::: ΚΟτ/Υορίο

περιοχών η τροπσυς ανάπλοσης.

Άρθρο 9
Προκατορκηκή πρόταση ανόπλοσης

1. Η KOTC την περ. (ο) της παρ. 7 ταυ προηγούμενου

όρθρου ΠΟiJκc'(οο,ι.τlκή npσTOoη ονόπλοσης περιέχει

Ί"ουλόχ:οτον '

ο) Τοπογοοφlκό διάγραμμο υπό κοτόλληλη κλi:.tοl(σ

με το όοιο τ/ς προτεινόμενης προς ονόπλοση περιοχής,

β) Το συγκεκριμένο oτoιxtio οπό τα οποίο npoιo;ίInTt\

ότι συντpέ)'ouν γιο την ηεΡιΟχή αυτή οι προυποθεοεις:

της πορ. 3 του όρθρου 8.
γ) τ0\' τοόπο η περισαότερους ενολ/οο<τιl(ώς προ

τεινόμ(\'o~ς: TC'onotJt:: oνorτλoσης 1(0: rιpa3λειιη γιο τις

συνέr.ειcς της oνόnλo::Jης, Εάν προτοθουν πεοισοότε,:ιΟ'.

cναλλοκτu<oi Tponot αναπλοσης. το στοιχείο της επο

μενης ηερΙπτωσης Ιδ) :-u:ιεπεl νc ονοφέροντοl για κάθε

ένον οπό τους τρόπους οl/Ι"σύς ο<οι νο ουνοδεύονταl

οπό cn.ιγxΡΙΤΙKές εκτψΙ;σεlς,

δΙ ITo!Xcio ή ΠPOl(aTDPKTIKCcxtOLo του π::ιογράμυοτος

ανάπλασης που να περιλO\.1ΒCνε: Ι"ουλόχιοτοl; εκτωηση

ταυ συνολικού κάστους της Ονοπλοσης. :-;ρότ:::ιση γιο

τον τρόπο χρημοταδότησης. τις uπ::>xpεwec,c των ι

διοκτητών OKlνητΩV -:η:; περιοχης κο: ΤΙ.'χον αλλων

ενδιαφερόμενων ιδιωτών. br,jJomwv υπηpεσ~.... κο, ορ

γOIιIcη.ιών δημοσίοιι η ιδlιι;~κου διο;οίαυ Κ::Ι; XPOVCOlO
ypauuc ει:τέλεσης του ~;::ιc\'ρ::ι~:.:cτος c\'Oπλa:mς.

rlo ης Γ.ι::ρ,πτώσεlς εpγω~' Τ/::: "aρ. 5 ":σιJ προηγού

μενοtl ό,:ιθροιο O:ΊOΙΤOUν;O\ ε~lπλt:)\' OUC'τ/ματ,K,: οπο

γροφιl(c CToLxdc γιο TC: στεγοστιοιο. KQI,'WVIKC κοι 01

KOVOIJll(Q XC:POKτ/PIQTLOΙC τω,' OII(\OTΩV ~::: πεο:οχης,

εκήμηση YIC τ/ν κοτανο:.:ή 1':01 TC ύΨος των cnclTov
μενων εnl~Ο7r)σεων και (\' γένεl εvισxύoεω\· 'Ίου ποο

βλεπεl το KOtvwvl1(6 στεγο=-:,ικc πρCγ:):::μ:,;:;:. ,ου::: ορ::ιυ:;:

ΚΟ'. :1pour:OBcotl::: των n:;:p:::x:i:v o<cl ,,~ :JnCXpcwct:::;
0<0. σuνεηClε~ r.OL: οnκοεΟL:ν KO~, 1"C:"O-:;- npcοι:::τc,:ι,πιι(:,,:

μελεΤΓ; οικονο:.:ικηι;: εφl.~Τ'::;":Τ1'Q::: Κ:;Ι: σΚ'::;7Ίt..:ο:η:α: ":o~

έΟΥΟι.:. OI1C:; Eιc ,tκμηριώνοντc: ο, Tι:X::iV -:ΡCβλι:πόμενες

πωλ:'ισε:c ItC, cλλc cocbc ;.;ε κ::,::Ιλλ:"l';"ες :Jcλr:!.:c: Kr.":
μστογοΡάς

ε) γπόδ.:::::!' τοl,: QOC!:C no", ΕΊο εχc. τ/\' ευ!3ύvr;

πcρσκολοuf:ησηc Τ/'::: cl':.t~c:Ί::: ":::>ι.: n;}::J~P::'uU:::TO<: 0

νάnλocης.

σ;) ϊιι;: π::;;::-:τωσ~ις nt:::Lcxu", ':'iOOUV~;Jc:nιoηc ί::Ι~'

άρθΡΟυ i<:, ,,::Jf:wc KC:I ε:;γω\' aνc:ιλο::::c 7f'J::: 110Ρ. t

του όρ6:00V 8. σuστrιι;ατu<c στο:χείο YLC τι:::; cποψεις

τωγ ΟIΚΙCiών κο: νισ iC :::ι:<:::τ<:.\caμ:::τ= c~μυε,cχικων

διοδιΚοσlώ.... cι;:ο:) εχει ΠΡσrlΥηθε: γνU;C":::Ι'10Iη::η τι.ι\'

προτοσεω" ~c: ro03λέιιιc:.J,' ~::: το cx::ελ::ις K~. ι<:οσ,,:::::::

τ/ζ ονcr:Λο"r,'C Κ::>Ι γ,:;; Τ:::; n':;:~::J):"tc. ενιcx:):::ιε:ς Κ::.: τις

υποχρεωσεις KC: cuνεr.ειεc r:::;,,,,. cnopocouv. ίι; σπο

πλtσμoτ:::ι τcl(;..~olιiι"cν":"o: μ.;: ο<::τcλληΛε::: cnoypoc::c~

ή όλ/οuc uTIXO'JIO'"oLrc ιιcτ::vρ::φης C:ΤΟΨεt;J\" Κο: μι:;

έγγpaφc C'l:]yvwptOuCvwv o\",πpoσιι;πε~,ΙKώ\' cυλ:"v

γlJ(ών φοοεων ":ων οιο<ι:;;ιό:,'. c:-:οι; au-:-t ει .... ::::.: δΙΝο.όν
2, h διοδικοC",c ανο:-:λc::ηc: οριΟ'..:ενηc nt;,lc~C" yi ....cTo:

με r~u:τοβοuλίc

ο) τοι.: οικειου οDv::ιvισuοLι ":c:<ι,,,ης c;:.:;ι.&ιοlκη:7.1'C

πρώτ/ς β:::ιθμ:δcς.

β) τοι: οlκειοι.: cuμl3oι,';":ot.: ;ης r:<::;;ιοχη:::. OCQKLC r.
:1εριοχ:'ι OlJΠί cunir.TC: C"TC Ο=ΙΙC ΔUc η πεoισσά.εDίι.'"

ορνονισι:ών τσηικής οι:τοδ,οlr;ηCl)c :Ί;ιUr."!C βct::Jι,5aς.

γ) της οlκι:ίος VOjJaPXIQI(TΊt:: ουτοδIQίκncm:::.

δ) ΤΟυ νπουργεiOΙ: :ϊεριβόλλοντος, Χα/:)οτα'::ίος οιο!

Δημοσιων 'Εργων.

εΙ της Δ,Ε no.r..
στ} του οικοδομlκοι; owCTc.lpιeu~ r;ΡοοιεlμCναι; γι~

την έκταση του.

Η διοδlκοσίο ουτ/ KLvciTOI ε~τι: ouτε~::ινγι:λτως ειτε

KOTQnl\· οιτησι:ων ενδιοφερόμενω,' ηoλι~ω\' :- φορεων

της περιοχης.

3. 'Οτον η διαδlκοσίc κινει-:-ο: αr.ό τ:; γ:ΊOlI~γειo

Περιβόλλοντος. Χωροταξl:::ι::: K:::Ji\ Δημόσιu:,' 'Εργων η

σχετικη πρότοση οποcτε.λ/ι:-:οι οτον OIKCI:; Ο -:- Α, κο:

στο οικείο ουι:!!ούλιο πεοιοχής η νομα:::χlοκΤ', C!ιiΤOδ,OI

KηCΠ\. ι:ον εμΠtr.τι:1 στο όρια :-:~=ιl::(ιtτε.ο ...,\" οιωμΟι.ιλlιιο·"
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πε;:ιιοχής, κοθώς ιωι στους οργονισμούς κοινής ωφε

λείος των οποίων η δρσσττ-ριοτ/τσ εκτείνετοι στην

:lCP10xr) cνόπλασης. Ο οιιι:ειος οργανισμός ΤΟΠιlιής

συΤOδιoιιι;ηCΗς μι:οψνό γιο την ευρύτερη δημOOιoπotηση

της πρότασης με κόθε προσφορο τρόπο. όπως με

Ονοu<τές συγκεντρώσεις Γι με αvΟι<οινωσεις οπό τον

έντυπο '(οι ηλειι;.τρσνικο τύπο. ΚΟΙ ΟΓΙοστέλλει την rφό

τοση στις δημόσιες υπηρεσίες ΚΟι οργανισμούς που

cχετίζονΤQΙ με την ποοτεινόμενη ανάπλοση. ΟΙ απόψεις

τω" παραπάνω φορέων κοι του Ο.Τ.Α. rφέπει νο ru;
Ρ1έρχοντcι στο Υπουργείο nεΡ,βόλλοvrος. XωpOΤOξ(aς

ΚΟΙ ΔημOσιΩV "Εργων μέσο σε δύο (2) το πολύ μηνες

από 10τε που έλQβαν τη σχεTlκη μελετη. Αν περάσει

όnΡΟIΙτ/ η προθεσμια auTή. δεν εμποδίΙεται η πρόοδος

της, σχετικής διαδικσσίος.

4. Μετσ την πόΩοδο της προθεc;μίος OUulC, η αρμόδια

Ulτ/pcoio τοι.ι γnοuργείΟυ Περlι3όλλοντος, Χωροταξίας

και Δημόσιων Ε=ιγων, εκτιμωντας τα στοιχειο rou φα

κέλου, δια\Jοοφωνει την τελικη rτPOKαταΡKΤΙKή πρόταC;Η

ανόrλοσης, την orτoia κοι o.rτoc;τελλειστον οικείο Ο.Τ,Α,

η στο οικειο συμβouλιO της rιεoI0X'ic η στην οικείο

Ν.Α.. η ottoic μπορει ειτε να την εγκ.::ιινει είτε να την

Crtορρiψει με αιηoλoγημεVΗ απο\llοση.

5. Η ΠΡΟκcτcρκτική προταση QvanAacr,::: εγκcίνετ:;:ιι

με οnόφαση του συμβουλίου του Ο.Τ,Α. η του αuμβοuλίοu

πε:ιιοχης. ον !'] πε;)ιοχη εμπίπτε; οτα όριο πε,:ιισσότερων

Ο.'.Α. ή -:ης νομαοχιοκης αυτσόΙΟ1κησης, ον η πεΩΙΟχή

ε~πί:1Tε: στ!: ορια περισσότερων OL1l!30uλiwv περιοmς.

Η οπόφοση cυνοδεύεται c.no τ~ τοπογραφικό διαγραμμο

:.:ε το ορια ':'ης π;:ριοχης και πε~lλcμBανει ,ouACXlOΤov

το χαοακτ/ρc KC: ":"αυς βασικούς σκοπούς της aνόnλα

σης, tι!τίι,..ησl", ;'CV KOC;TOUC των ποοβλε"όμενων nc
ρεμ!!cσεων και χρονοδιαγροι.:c:c εκτελεσης των αντι

cτοιχων ε;γ~ν. κα3ώς και τc IDcι::έα cνόπλοσης. Η

cr:c!boc;r, σuvoQc:jcr:::: C:-:IC~c:: σ;;ο :ις τυχον naροχές

Λσι ε'Αcχί;CΖ::: ;'ΣΟΙ) r.c~εχον1=-1 Π =uγKεK,:Iιμε'/ες κο

τ/γοοιες ο:r.~C"iών KOI :διοι<τητω" :ης πε=ιοχ!":ς ΚΟΙ τις

υr:οχρεωσε~ς ίtαι ",υνΙ:::1c:ιε:: :Ίαι.: :::r:coptou\' 0:-:6 οuτtς

η :10cai"U::.J;;E:: σε νcνικοn;οο r:Ac:aIO η ":"UXo\l ;.ιπ6oxovτα
KQVOVlC'uc που ;:>υeμίζεl το θε;..ιcτa curo.

6. Α .... !"j :τε:>ιοχr, ο'/άπλοσης οπ:>τελε( Γι "ε.:;;ιλauβcνει

110ΟΟ0:>οιοκ6 cιι<ισμό Γ, lοτορll(c τοrrο ή ccχαιολογικό

χωσο :'\ ΙΟΤΟΟΙΚΟ κέντρο πoλη~. η :1ρcτοση εγ:<οίνεταl

με CΠO(t)οση :cυ Υπουργου ΠεcιC::.λλ:>ντος. Xw~oraEiac

ΙΙα/ ~ημοc:,ωγ 'Ξογων, :'1cu εl<.δίδι::τcι uστει::ο cπο γνωμη

του ouμl3ouλiou τοΙ) οικειου Ο.Τ,Α, Ι(αι της οι::μόδιας

υπηρεσιας του Υ:ιοuργεl0U ΠολΙ:Ίομου, όποι.: συντοέχει

:-:ε:ιιπτωση. Τ/ρουμενης κατό 7(; λοιπα της διαδlκαοίας

της παρ 3. Η γνώμη των ανωΤί;ρω φορέων ποέπε: να

περιέλθει στο YΠOUΡγειo Πεcι!30λλοντος, Χωροταξίας

κο: Δημοσιων 'Ε",γων το σργοτερο εντός δύο (2) μηνών
οπο τότε ποι.: θο λόβουν το σχετικό ερώτημα, άλλως

η διαδο(ασια cυνεχΚεταl ΚΟΙ xwpic τη γνωμη αυϊή.

ί. Οταν η διαδl"ασια KIvtirol με πρωτοβουλία του

Q,T.A, ή του συμι3ουλίου περιοχης ή της νΟμαρχια"ής

αυΤOδΙOΙKηCΗς (ΝΑ) ή της Δημόσιας Επιχειοησης no
λεοδουιας και Στέγασης {Δ.ε.πα,Σ.}. εφαρμόζονται 0
ναλογως οι δ!ο,όξεις των παρ. 3 !(αι 4.

8. Με αΠQΦoση ΤΟυ ΟΡΥανου n<>u εγκρίνει την προ

καταΟΚΤ1κή πooτoCΠ', ΚΟι δημoσιεί.ιcται στ/ν Εφημερίδα

της Κu!3εονl)σεως μπορει νο οναοτέλλε:τοι Ι) χοοηγηση

αδειών οlκοδομης στην πε:ριοχη Ι) σc τμηματό της στις
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περιπτώσε:ς που η χορήγηση των αδειων ουτών σνπ_

βαινει στα οριζόμενα στην προ ...ατορκηκή ΠΡοταση α

νόnλασης. Η ι<ατό το nρOf\γοί:μενο εδοψιο οναστολή

ισχύει μtxρι τ/ν έγκριση της "ολε,οδομtlης μελέτης και

πόντως όχι περισσότερο οπό ένο 111 έ1ος μετό την

έκδοση της σχεΤΙκής οπόφασης. Η πιο πάνω πσοθεσμΙα

μπορε! να παροτοθεΙ για ένα (1) ακόι.:r'Ι ετος, εφόσον

διαπιστωθε: ότι οι εΩγασlες ειιπόνησης της ηολεοδο_

μιι<ής μελετ/ς έχουν προοδεύσει 0Γ,μαντικC.

'λρθρο 10
ΠρόΥραμμα ανάπλααης - ΦCιρεΙς

1. Με το πΡόγρομμα ανόnλασης συστημοτοπσιαταl

σε σuγιι:εKρψtνo χρονοδισγρομμο το σύνολο των J!(O

τευθύνσεων, μιιρων. παρεμβάσεων. μελετών ιιαι δια

δικασιών, α nρoτε:ocιότητες, η ι<ατοvcμη κοι εξεύρεση

πόρων, Ο πραuπολογΙO'\Jός επί ρέρους Cρ'γ(,ι)ν και δα

πανών ονΙ: ει;πλι:ιιόμενc στο nρόΥΡcμμο φορεο KCΙ

κόθε αλλη σxε~l(ή με την uλοπoiηση της ανάπλασης

πρόΒλεψη. Eιδιr::oτερα, το πσογρcμμα cνcnλοσης πε

ΩιAαμGόνει κυοι'ως τη χΡονιιιή κοι οικονομ1ιιη εκTi.;.ιηση

και τους σχετικα)ς προuπολΟγlCiJούς, ιε;>οcχηcεις KCΙ

προrεραιοτ/":"ες γιο τις "αραι<στιι,; δροστ/ριοτητες:

α) Kτ/ματoypαφηcη της περιοχης, αν δεν unCQXCI.
(3; σtJlfτοξr, ιιαι ενKo?Ιcη της πολc:οδΟΙΜ;'Κ VEλETηc::

cνonλαc:ης της περlοχ:)ς IICl των τυχον ειδικοτερων

μελετών,

γ) τροπο ι<αι μέσα πολεοδΟlJικπς ε:1έυ!3αcης. οηως

ορίζονται C'ro άpepo 1 :100, ( κοι a:::eQc 12.,
δί C"',(CTtJ(C έ:::γα κοινωιtικης KCΙ ":"εχνικήι:: υn"δοur'Ίς,

ε) α:101lτ/C;Η 7'Υχον αΠCΙ'70ι.:μc·/ων C~tVΓTW,,', !(αθώς

I<.ΟΙ διάθεση n naΡαχώcι;OJ". Γ. πωλπση οπο το φΟΡέα

τυχcν οικοδομήcιι;ων χωσων η οικ050μιίιν οε ,ι:;iτoυς,

σ,) y!C τις περιπτ(;.)(lεις ιργων της :;0.0 5 του Q;)epou
S του :"Ιοοόντcς, ης ποροχες KCI ειtιcχίι.,εις nou Θc

5c60ίιν, τον 7οόπο δισXείριCΗ:: κσι XP:'!~C70δOτ/σtις

rcuc:: κcι κανονισμΙ; δικαιούχων. παι::οχώΙο' '101 υποχρεώ

cε:ιιν. σίJ:.ιφωνα με ης αρχές ΚCΙ οοcυς ":"::-u !(ανονιστιlcoU

r.AClQlOU της ΠΟΡ. 10 tou cρθ:ιου 13 τ~ π~cντoς.

2. ΤΟ ποόγΡοιιι;α είναι KυλΙ::UΕνo. ετ/οι::; ':01 μεσο

πρόθε:;μο. Τι) διCΧΙ::ΙΟICΠ] του έχει ο οιιι:ε:ος 0.7.Α .. Στ/ν
πι::σίπτωΟ1", λειτσupγίας φοοέc 'J ....6.οιλοcης πα .... από την

OλOKληρωσrι της πολεοδομικής μελέ7ης avcr),o:::rηc. ο

φοο<:.ος ποοτείνει ιcαι διαxε:Ρί~C7CΙ το ΠΙ::ΟΥοcμ:,:α σνό

r:λοσης 'J:ΊQ 1ην cnonrtia τοι; σΤΑ.. Το r:pcypaUjJG
μποοεί νο εξtιδικεύεταl iccι αν09ε:ιJ;::εlτOI και 'lcra την

έγιι.:>ιση της πcλεοδΟμικης μελέτ/ς ανcπλcσης της

περιοχης.

3. Ως φορέας ανό:Ίλασης οοiζε:!οι ο οικε:ος δήμος

η ι(οινό1ητα, ΜετΟ τ/ν 1ΊJχCν CUΎK~CTηrn"! του νOLιΙΙ<Oύ

προσώπou εφαρμογης του r.:l.I. η του Σ,χ.Ο.Ο.Α,Π.

TOU άρθρou 6 του νόμου ουτού 0"':"0 οποlο nεοιλαμ(3όνεται

η περιοχή oνόnλacης, ως φοοέας ανάπλασης μπορεί

"α ονολόβει το ίδιο νομικο n;ιoσωπc. ΑΙ,; η περισχη

ονόπλασης εμπίπτει στ/ν nεοιφέρcιc ncPIoaortoωv

σπό tvov διΊμων Ι) κοινοτητων ή ον δε" ε!ναι για

οποιονδηποτελσγο εφικτή r: σκόΠUJη π παοακολούθηΟΓ'\

της (κτέλεσης του προγράμμοτος ανοπλασης ο-ό έναν

από τους παραπόνω οργcνισμοΙ:ς ι(σι εΠlXειoήσεις, ως

φορέας ανόπλασης μπορεί να αναΛCι3ε: to οlκειο σuμ

{jouλιο περιοχης ή jJtXPl τη mιγκρόmση του η οικεlο
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νομορχιοl<ι'!ΟUΤΟCIΟUι1'ΊΟΙ, Ως φοοέ.Jζ σνΟπλσσηςμπορει

:ιlι;όμη να oριoτι:.l Uφιστόμι:VΗ η νεο\υρΟΟμενη KO"l6 τι,

OIlIεlες διατ6ξεις δημΟτική ή κΟΙνΟΤΙκή επιχείρηση ή

υφιστCψενη ή νεοιδρuόμcνη Cπιχεφ:,,\σrι νομαρχιακής

αυτοδιοUlησης ή ούνδεσμος δήμων ",οι κανοτητων ο<οτl::

το όρθρο 190 ΤΟ\,; Π.δ/τος 32311989 (ΦΕΚ 146 Α") ή η

Δ.Ε.πα!. ή προβλεπόμΙνοι οπό ης lσχύουσες οντί

στοιχες διατόξεις φορείς πρσγΡΟμμότων ενεργού πο

λεοδομίας ή OO"TlIIOu αναδασμού στις περιπτώσεις που

cruλtYOV1QI ΩΙ;Τoi ΟΙ τρόποι γιο αναπλάσεις της περί

πτωσης Q τ/C παρ, 5 του όΟθοοu β ίΌυ ηοΡόντος ή

οικοδομιι<.οί συνεταιρισμοί,

Στις πεΡιπτωσεις τοι; πρσηνοίιμενοι1 εδσφιοu η ανά

θεση της ανάπλασης στο φορεο γίνεται μι: σψβοση

μετοξί; ,ου δημοι, ή κοινότητα:;; ή τοο vου!κοί: προσώπου

των αρθρων 3 t: 6 1'\ της νομορχιοκης ouτoδlOlΚησης:

ΚΟΙ του ο;:ιι(όucνου O:::>ODCO Γιο τ/ oυuβoCΠ': ουτη εφορ

μόζοντοι ονάλογο οι διoτόξcις του όρ6::ιοι.; 28 τοl) ν.

947/1979.
4. Ο ιPOQCOC;: ανάnλoσ:-ις: cxcl ;ην ευ&ι"Jνη γιο την

εκπόνηση των αναγκοίων μελιτών. την nPowar,oη των

σχεmών διοδιιιοοιώ~' 1101 τ/ν εκ,έλεση των προβλε

πόμενων έργων. :ην εE.oσφaΛlση των OrtOITO\4JCVWV
πόρων KOI τη διάθι:cr: TOVC:: συμφωνο με το προγρομμο

oνάnλoα/iς. το σuvτoνισuό των φορεωιι που έχου\' τηιι

ο..ιποχρεωση να εY.τελέσoυ~· το σχετικό toyC. cτo οπο(ι::

περιλοuβάνονταl κοι εlι;εινC ΠΟ\.l οφοοοίΝ lC: δίκτυο

ιιποδομης 1(01. γεν.",ώc::. "Ίν ενε"yoπoιηCΗ κ.οι συcτη

jJoTIΚr, παοοκολοίιΕιηση της c.φαcuογι)ς του προγρομ

μοτος ανόπΛCσης Επισης. Ο φoρεaς cνοnλοσης γνω

μοδοτc; για τ~ nco\cxol!cvo τou πpoγpαμucτoς ονο

F1λασης, κοθως ",οι γιο τ/ν εκδοση των οποφοσεων

των διοικητιιο:;ών οργάνων που οιο:;ολωθουν προκειμενου

να UΛono:rj€:CL το πσόγροu\.lc Η γνώμ,., του ι:ιοοεο δεν

οποιτείτοι ον ουτός δεν cxcI οιο:;ομη σucτ~θε: κ.aτό το

ΧΡόνΟ κaτό τον οποίο ;'ομ!3ονει χώρο η oντιcτoιxη

διοδυι:οσίο

5. Η δ::ιοστηριοτητc του φοοεc ονΟΠλcσης: εηοτοτευε

τοι κο: ελέγχετοι οπό το\' οργανισμό πρωτοβάθμιος η

bcuTcpoΘoeULoc;: α!.'τoδtoικ.ησης η του σuιιβoιιλίoυ πε

ριοχής r:ou CVCKPIvr; την !1Poιι..;:ΤQDΚ,:IKη προτcση ανά

πλοση:; συJφωνα με την παρ Ξ του 006::>Χ 9 εφόοον

ως φορεας: δι:ν εχε: ορlOτει ο ίδιος αuτόι;: σ:;ιγονισμός.

η οπο το Υπουργείο Πcοιβάλλοντ::)ς:. ΧωοοτοΈίος i(ol
ΔημόΟ1ω\· Εσγων. αν η ποοκαταΡΚ'nκ.η ΠΟΟΤΟΟ1"', ovc
nλoσης εχε. εγιο::ρι9εί μι; υΠΟυΡγιιι:η οποφαση. σύιιφωνο

υε m.,", ίδια r:aocYQoιoo του ίδιο!.' όρθοου. Ο φοotcς

ονόΓολσσης CXcl την unoxpcωσT'! να ur:oi3cλAcL τον

lσνouopιc κόθι: έτους στο ό"γονο ποι.: οσιο:;ι;ι την cno
r:TDc, κοτο τι: CVOΙOCPoucvo. στσ προηγούω::νο εδοΦιο.

εκθεση. Στη~· έκθ«!η περιέχετσι γενική CK!iuΓIoη γιο

την πορεια cφορuογης τοιι πΡογΟΟυμοτος ονόπλοσης

ιο:;οι Τήρησης του σχετικού χρονοδιαγρομυοτος KcTa το

προηγουμενο ημcρολογlοκο έτος:. ονοφεροντοl το οίτιο

,ων ΤUXό\' ιιοθυστερησεων ιι:ο: οι cvtPYCLcc;: του φοΡέο

γιο την Ο·Jτψcτώnlση τους. uyηjJovcuovroL κοτό τρόπο

·.,UΓKεKP\ι.!έν::) το έργο ποιι πσoγρoμιιoτiζoντoι νσ εκτε

λεστοίιν KOΤ~ ΤΟ νεο ημCΡολογlQl(ό έτος μι: αδ!ιο:;ότερη

;.ινοφορC των ΣXCTLI(WV προτcοοιοτητων κοι nρoTdVCtol

f(όθc αν,lγκαίc KCrQ τ/ν ο;ρίση του (pODto μετοο ώστε

νο επιτcιι;ι..ΙΟ:\:ι η cyICOloη ε~αoφάλισr, των aποιτοιιμcνών

πόρων Ι<:J1 '; τ/ΟIj("·Ί του xoov<.-5La,·D(:;;,;::IHιC;:των έΡγων

-------

6. Αν ο φορέας ανάπλασης πο.υαει να unODxcL η

περιέλθει οι: οδυνομ;ο να ouVCXioc: την nOPoκoλouθr)oη

της ειo:;τέλεCΗς TOl.t noογοάμuατος ανόr:λοοης γιο 0

ποlονδιΊποτε λόγο. το Ιργο ουτό κο\ 0\ σχεΤΙκές σp~

μοδιότητες πεpιtρxoντoιcrov ouι:είo οογανισμοΤΟπικης

ouToδιoiιcnoηc;: η στο OIl(cΊO συμ!3οίιλιο περιοχης. οτον

οποΙο μετ~(oντoι αι.:τoδΙKokιις ΤΟ δικαιώματσ κσι

uποχρcώσεις του φορέα οπό την εκτέλεση του Γοορα

πΌVω έργου. Η αδυνομία συνέχισης TOt.' έσγou aυτoύ

οπό το φορεc διαπισrώνεΤQI με οπόφοση του οlllείου

γενικΟί! ypouIJo-rlo πcριφέρειος. που εκδίδεται CUTc
πσγγέλτως ή ύστερο oπ~ π~6τocη τοιι οργάνου ποι.:

οσκεί την επο:πείο κατά m ... προηγούucνη πορόγροΦΟ.

7. Γιο τις οναnλcσcις ;1"\<: παρ. 6 ,οι.: όρθρου δ.

φορέος ηι;: ον:lπλοcmς: εινο, Γ· !;..!Ξ.ΠΟ.Σ. ή τcι:-ιiκό

γροφείο της Δ.Ε.ΠΟ.Σ. Γ, cn;xciPIcr, ;ης ποωτο(!Ο&,.:ιΌς

η δεuτc;:ιοβaθυιος cuτοδιοικησης: υφια,:]μεllT, η IbpUO
μενr,. rTnv πcρίr:τωση ποιι ψορέσς ,ων oν~τέpι.; oνo~

πλόσcων είνοι νεοΙδριιόι.ιενει;: cτοι;)ειες της CUTOOIO(
Ι(ησης. C:TO διοικη,ικό Ο',Ju!)::ιίιλιο οuτώv ouΜUCTCXCI KOI
[K:lpoownoς Τ/~ Δ.Ξ.ΠC.Σ ..

8. Με rtoοεδρικΟ δIoTayuc.. ποι: cl(δί&;τοl με πρoτoιJ.'ι

ΤOl.! Ynouoycι:ι :Ίεριβaλλoν'oς. Χωροτο(ίος ΚΟΙ Δημ6

οιων ·Εργ:..ιν. ;;π~:::ε( νσ ΚΩθορι':'ον;οl κοτά τροπο ειδ.

κοτερο αΡμοδιοτητες. διΚΟιU:ι.:C'c KCI υποχρεωσεις του

φορέο ονοπλcσ:,ς. εγγι..η::ΙΙ:tς'1οι.: παρέχοντα\ cπό οι.:τον

γιο την cl(r:λ~ωcr.', των υποχ:ιεωσεων αυ'Ου. cιαδικaΟiες

κο\ ο:ψΟΟlο 60γcνc γιc τ/~. οσιι;r.cη τr,ς cr:or:Tcia~ στ:::

φορεα at!c τον ::>!KCIO ορ"ο\lισ:.:ο ΤC!'Ίιocn<: Ο\r.οδιcιίκηcης

r; το Υ"ουανι:ιο nCΡιβ::ι,';"οντος. Xωpoτc.!Ξ:oς: Ι(Ο( Δ~

μόσιων ·Ε;:ιγων. οι ouvtr:c.cc r.;c:: 1,:1 τ/ρησης σr.ό TC
φορει: TWI, ι:ποχοεωacωli του ΚΟ\ ιοο..ιc τ':} c:-:ι!30Mo\JCνo

στην ncoinTWσTI ουτή w:-:::::ιο KO~ κυ:>ώσεις:. ΟΙ 0001 και

η δΙOδtκoσίι:: cr:ιβολ1ς τoυ~. ι<.οθώς IΙ;CI KCEίc οχετιο<ό

ζήΠ)JC

Άρθρο t 1
Μελέτη ανάπλασης

1. Η Ι<ΟΤΟ ;:->\' '1ορ. 7 τοι..: οο9ρου Ε μcλέτ/ ονό:-:λaO'jΙ::

nCΡιοχης πε;)ι;"οι.:Οcνε; Την πολcοδOU(I(Γ μα/τη KOI τις

σχετικέι:: c\o\l<cc; μελέτcc; πo~ an::ITow~o! νιο ΠΙ\' 1.;

λοποΙηση "!;)u nΡογράuμ::lτοςovorJ,oQ:lC:: του :-ιρcηΥΟι. ..
jJCVou cptIpcιu. lδιωι:: οικονομοn:χνιιο:;ή ucλtττ;. cιδ!ο:η

aOXITcιo:;τovtKft ;Ji:λέτ/ 1<01 ιο:;τι.:ιlοκές μελc,ες.

2 ι-; :lολcοδομι",~ μελέ":":"", μr.ορεί ....0 :π;)ιλou!3C"'ε:

τιιχ6ν rΡοncιr::ιιr'ιcεlς π cvoΞIc:iJoΓIOΤ: -:::ιι: εγιο:;ε,φψενDl;

cχεδίοι.: της πc.:::ιοχής. το" τcλ~6 ιo:06oPI:::'1.JG τ:ι.Ν ειδι>;uν

cιoων r': rιεΡiο;)ισμώv δομηQ':"ς. τω" μέσων cnCu50σnc;

κοι τuχoν ~ώνc<: cπε:;!30σ")C. ,,:ροσδιο;:ιιcμο σι..rνKεκ.pι

μένων τοr:ικών r σηι,:ι::οκώ,· cnε:.ι(3;:ccω" ΚΟ\ κ.αΞιε :ιλλη

εn\Gαλλομενη YLC το οιο:;αΓ:Ο της ονο:τλοσης nο::ιc:.:β:J<J.,

Η nολcοδομιο:r: μελετr. cνcπλαcης CYI\D\VCTO:. υι:: απο

ιv.;ιση του oIK<:iou νoυάDX~Ι Κ::Ι,':': τιι: ι:;χι:out:ες YLc m~'

τροποnο(ηQ1 cγκCIΦwένω'l cχt.&ων π:;;ΛCων δlαΟΙκοοlι:ς

του ν.δ/ΊΟΙ:: 177.1923.

Άρθρο 12
Μέσα nολcοδομlκής (πεμ60σης σε πcριοχες

Qναπλόαc.ων

1. Η n:::Ι::ΊκcτaΡI'Τ\t':η 'Pότo~ cνcnλcσnς unooc; νΙ:

προ!3λcπε, δlκαίωυα nΡ~τίι.:ηcmc υπι:ρ ΤΟI> φορεο 0"0-
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πλocης για -;ην αγορά ολων ιων ακινητων. δομημένων

η αδόμητων. rιOu βρισιι;οντοι στην περιοχή ανάπλασης

η σε τμήματά ':ης. η ορισμcνων ι<οτη,/οριων οκινήτων,

καθώς και τμημστων κατ οροφο 1δ10lπησlος ή ιδανικών

μεριδiων. Στην περίπτωση ουτ/. με "ροξη (ου ορμόδιου

γιο TT')V έγ-.φιση της προκοτοριnιι<ής πρότασης οργόνou.

η οποίο δημοσιείιετοι στ/ν ΕφημερΙδσ της Κυβερνήσεως,

κοθορίζονται ':"Ω όρια των ζωνών άσκησης του άιcoιώ

μοτος προτίμησης και Οι κοτηγορίες οκινήτων. για τις

οποίες ισχύει το δll\oiωμσ ClJrQ. σύμφωνο με τις Τ1ρο

βλέψεις της ε'(κειφιμένης πρσκατοριηικής προτοσης.

ίο δικοίωμα προτίμησης σσκείται κατά τη διαδlΚΩσlα

ΓΙΟΙ) πρσβλε;;ετοι στο όρθρο 55 του ν 9.:.7/10;79 'περί

oικισnKών :lε~ιοχών" (φΕΚ 169 Α). οπό !ην έκδοση

τ/ς 'naoar::ovw r.ρόξης έως την Oλol(ληρωcη ΤΟυ προ

γΡ<:μμΟίος cνcrιλoσης κοι :1CVTWC:; OXI πέσαν τ/ς δε

/(oετioς οπό ϊ.:ν έκδοCΓ, τη.:: πρcςης α'Jr.)ς. εφόσον

κατό τηll /(~ση ΤOιJ φοοεα ονοnλcσης η αr:c/(τ/cr:

σUΓ/(εKPιμένOU ο/(ινητου E~ur.r,ptτt;i την ι::;ιccμΟγή TCu
ΠΡογρ<:'ιιματος.

2 Στις :":~;::ιοχtς ονάπ.λcσης είναι l:uvcrov να καθο

ρίζονται ζώνες -::Πα/OTOσταCΗC: /(;;ι ονcνεωοτ:ς !οι.: 'ΚΤϊ

plαKOίJ πλούτου /(α: ανcΟό:e:.ιlcης. cνcδcις:iς και cvc
πoiησnc τω~' ~λεu8ε;:ων χώ;:ων. Στις ζώνες αι;τές

IJr.occi νο εmί.:;έr:ε,;;ιι η χcorιγηCτ/ ειδl/(ών W:ΙVo):οω~·

ίl.C: ενlοχύCει:.....· ncu ισχίJouν σης Ζ.Ξ.Ε. ι(CΙ V7ίς Ζ.ΕΧ.

οuμφωνα με το ~~oo 11 του ν. 1Z3ί:~9B3 ΚΟΙ ΤΟ

όοeοο 22 ,cι.. :1';.COVTCC:; νομσυ. rlc ':",ς '::~νες ουτες

μποcε: να r:Οc(3λεr:c,CΙ και cuς.:iμένος ::::.ιντελε:::rτης

Ιοι.ιηcης γιο ;;:ν 'OTOOKCUI'1 κτ\οιων cρισι;ε'/ω'Ι ;(;:ήοεων

;'\01,) .-:!ναι ανcγκc:ε.:: για την :::νοπλαcr, -:Ί".ς ,c;cιοχης.

όΓΗι.Κ:: Κ':"ιciu:ιι αναιiλJX~ς. r.ολι-::στικών δpo~cωτ/των.

Qτόa-..ει:οnς οuτc/«(νr:,ων Ο r.:ι.:ί'1μέ·/ος αuτcc .:;vvτ<;

λεΟ'τ/ς δε'ι ε::;,οεπετοι ':;; unt,:s::.VCI Τον -'::::TC "ανόνc

loxίIOVTC στην :-:ε:::ΗΟχή r:εC!σσcτεοο ::lr:6 :>.2 ούτε ΝC

r:poaau'::':vc: το σuνολlκc σι.ντελεCΠ; τσυ ακ:·ιή,:;:ι.:

περα,l ,συ 2.(!. 7c οριο -ων r:-::ccπονω 'ωνω'~ τ:: !:ιόικc

~ίνητ~c ιι:c: <:vιc:(ίrc~ιc. rτOΙ' ε:ΦQ~μοΙ::tνΤCI cc =ι.:τές !tQI
το Ι:;lJ!ος ':"οι: ::U:'~ue·/OU cU\lτελεοτ/ -<oeooi[::VTcl με

τ/ν :'tcλεcδΟ:,JIΚΓ, υελέτη :Νc:-:λcCT',c της ,ε~ιοXJ"ς. Ει

~ικότz:::c γιο το t:::ya ονcr:λc~ς m~ :-:00. 6 ,ou coEQcu
6. ο cruντε:λε::::,:,,:~ ~cμηC'.'Ί~ unc:::εi ·/C :.J.'1tc-!3:::ν<;ι το

':>οιο ,CU ~.I). :::":"C'I ο l"'ιδ;,\ I,JΙDΙC"7ό.μενος :::u"τc;λεσ;ης

::;TTjV πε::.:οχ:'1 ~ ::::τ/ν c;,;ccT'; ~ώνη ~πoυ ε'ιrόσcετo! :-ι

'1ερlοχη ε:ν::•• c,= :-;ολι;::ινωn:οος και τε:κuηΡI(ί)νε,cl

ση το εογο oνo'1λαCΗς θα /(οτ"στε( οικονομικό ανέφικτο

με auντελcC";Τ". ;cμηcης ισο με 2.0. Ζε !Cομία ncc:ir:τwcη

παντως. ο νέ:::ς cuντελεστης δεν eo: '1ρεπε\ νc είναι

ανώτερος τοι; ιcχύοντ~ς στην nεΡιοχη ή :ην όlJε~

~ώνη έντcε:-ις κο: οπωσόηηοτε ο r,ρογμοτcnοιοίιuενος

σuντελεc-:τ:ς δ6;;ηCΓ1ς να υην υπε;:ΟαΙνεl ,ο οριο 3.0.
3. Ο KOTC -:-0 a·JWTCPW αυξημένος :::.Δ .. που δεν

επιτρέπετοl '/0 υπε::ιΟοινει τον κοτό κονονο IQXuoVT::!
στ/ν ncplox" πε.::ισσότεοοοπο 0.2 ουτε να πpoσσuξόνει

το συνολικό C\.!ν:ελεc~ τοιι ο>(ινητου πέρον του 2.0.
μπορεί νο tσxuoel ΚΟΙ σε οκ,νητο εκτος των σριωιι m.c
περιοχής ovC:r;JIoGΊ'ΊC:: 0<01 εντος του εγκεκ::;ιμενου σχε

δίοu πολεως 1"0Ι: ίδιου ΟΤΑ .. μόνο για την εξcσφQλlcη

των /(οινόχρηστων χώρων κο: χώρων κοινωφελών ε

yllOΤOσTOacwv που προβλέπονται οπό την πολεοδομιιιή

ιJελετη ανόπλασης της πεοιοχης κοι &ν έχουν οπο

ζημιωθεί ΟΙ lδlοκτητεc τους οπο τον Ο Τ Α Απογο-
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ρεύεται r: εγκριση αUΕημtνoυ cυντελεστη δόμησης πέρc

σπα εκείνον που αντιστοιχεί σης σnαΙΤOVμενες δοΠόνες

γιο την εε,οσφόλιOl'\ των συγιςεκοιμενιιιν χώPt.:.ιν του

προηγούι-ιcνοu εδοφίου. npounotIcoη γιο τον KOθOPΙΣUό

αυξημtνoυ Σ.Δ. κοτό την προηγούμενη πai::'άγροφο 2
κοι την πορούσο είναι ο μέσος Σ.Δ.. πou προκύπτει

οτο ΣVνoλo των περιοχών TOU δήμου, με εγκεKPΙUΈνO

σχέδιο ή σε nεpΙπτωση δήμou με διαμεoιcμστα στην

πεΡιοχή του διαμερίσμοτος νο μην uι-,r;ρβσίνε: τον 0

νΤίστOlχο προυΦ!στό:+ιενο μέσο Σ.Δ..
4. Γιο την πoaγμΟΤΟΓ!οιηση του αUΞημένoιι Σ.Δ. κο

τCJ3άλλετcl οr:ό τον :διοκτητ/ ίOU οκlνητQΙJ στον οικείο

δημα ή ιςοινότ/τσ ΧΡ",ματικο noab. Γιο Τ~ν υΠOλOγlQμO

του nocou rtολλσr.λ::lσιό~ετcι το ε~βαδόν ,αυ ΟΚΙ\ι11του

cr:i τον πρόσθετο Σ.Δ. ιι:οι το ιτ:;ο...ύπτον νινομενσ επί

την oξί~ γης του οκινήτου :-:συ ον,ισ:-:.:ιχεί σε κοθε

μο\'αδο ωφελιμης 01ιι:οδομΙΚ1ς επ\φcνειcς και κ060ρί

('::01 βcσε: τω~' lσχuouσών cντικεΙLJι::νικών Οξιών ή

ελλεiψε: ουτών βάσει εKτιμηCΗς του ΟΡμόδιov OIIlOvO
μικοι.: εφοοσυ. 70 :"':οοό αυτο κοτστΙθε:οι εφcπaξ στο

Toucic Πcιcoι<oταθηKων ΚΟΙ Δονείων υπέρ του οικείου

δήuov ή /(οινcπncς κα δlc-:iΘετ:J.Ι στο φοοεο ,:,νΟΓλcσης

γιι;: την ο:"':6κτ/ΟΤ', ος;οινόχρηcτων χωt:ων ος;αι χώοων

κοινωφελων εγκατοσταcεων. C",,;uφωνα μ~ το :-:.:ιογραμμο

oναnλccης. ϊιο :ην ~VK.:JICΤΙ ~C)U αυξ~μι:~·cυ Σ.Δ. οι

ενδιcοεχμε-ιοl uποβCλ~οι..'.· ,,"χι::τικη ::Ιt-:Ί"Q:"; Q":'C .... "ικείο

δη:.;ο 11 ΚΟινο"τ/τσ:. Η έγκ:::ll:":'": χccr:γ~!τcι μ~ αιτιoΛoγr.

Jε·..η r:ρcξη του δΓ;μΟ7!.<Οι,; r: /(clνc'!'ιΚCU cι,'Uι30uλ!α.;

μονον εφόσον ο oυEηι;ε'~oς !,Δ. οτ:::: :;vγκε/(οψενο

ο'Κlνητc δεν c:ΊoΒCIνει σε !3cocc:; τπς n.:οlOχης. ίο

δlκ=:ίωυα ~λοτ:οιr,σης TCU cι.:ξ:,,:με'ο'CU !.Δ. \JΦlα1Όται :.:ovc
~ετό ;ην κοτ::ιΘολi'! :cu ως όνιι.: X.c~;;OT!.oς;ou '1CQOO, η

οπ=:ίο ncv:ως "οέπε: '10 προγμοτοποιηiiε: <:v,cc:; ενος

,:) ε70υ,: ::ιrιo 'Μν εKδOσr, n-:ς ΟΙ/($ιος $,111:ατ:.κ:,\ς :-τ:ράΕηc

,01.' δΓομοη/(οι,) η κοινοτιι<οι.. cv.:Ροι,;λΙQu. ,1λλως. IJC-:-C
::-·ν ~αooό~ :ης :1:Jc6ε-:;μίοc: ο::υ::;c η xc:::ηγη~ισo

~ν!\pl~. .:ιυ(ημέ ....οι; Z.t.. οi;::ε:c: ;;;uτοδlJl,cίιιχ:;.

5. ίο δIKciωuc χccη'Υr.cης Ciiζr,1Jενcι: :.;.. ~'/τ6ς των

~ωνων :ω" πφ. 2 otCΙ ::! :-:c:..:ι:~ '/0 'J~icτ::::c:. cμεσως

-.ιε:ο 1T!V ολοΜ.r:::ωcη ε~ο.:οt.:Qγr:ς τou :-:ι::::γρά:Juοτcς

cvαrιλccηc 7ης πε:;ιοχ:"ς. ;.ιε εKδo~, σxε~ης πoaς

,::'Iίιτ~ r:ccξ~ς του δη',.;αΤ\κou η ιι:οινο:-;κοι,.; cuu3cuλioli.

Τι.:χ6ν ::QOC που δεν οπο.:ο::ΙCΦΓ',er,I<C'Ι:;::Ο ':"C φορεc

ονc:'tλσ~ς !:;;ιC":"ρε~cνΤCl στον οιιιε:c ~ημo Γ, /(οινοτητο

!Ccl διc-:-fSεv!:::: ·,.ιο οπc.λ/ΟΤ",ιώcεις r; '/ιο ε:(τέ.\ε~ έογων

~o\νωνΙK:,\ς ur:οδcμr,c:: /(ατα nocreoclt'τr,TC '::'/τος τ/ς

ou;r:c :;ολεοccμικηςενoτr,τoς;ηςπεοιοχ:ης ανάΓιλσσης.

6. Με απόφαση του νΠOιJoγOύ Πεο:(30λλcvτος, Χω·

;JοτcΕος ΚΟΙ Δημόοιων ·Εργω>: KO€oOpίζoντcι ,ο κοιτήοιο

~ωνo με τα οι;οίc η ΧCΡr,γηση το:.: Qι,iς!'1μενcu Σ.Δ.

δε. OΠOβaίνε: σε βάρος τ/ς nε.;::Iιoxης. Με την ίδιc

απόφοση μπopε~ να κοθοοίζοντοl σχετικοι όοοι κοl

~ρlOοlο\.lοι ΧOp~γl"'.aης του συξημι:.νοι.! Z.~" ο τporτoς

.ος;ο: ΟΙ διοδικασίες εlDα=:μογης Σ.Α.. τ::: δικαιι.ίJucτc: KQt
οι υποχρεώσε:ς των ενδlοφερουένων /(01 κόθε όλ/η

ονογκοιο γιο την CQαουΟ)'ή του πaoόνΤΟC λεπτομέοι:ιο

ί. Σε πcριπτωσεις οδόμητων ol/l.ontΔWv ,",ou βΡίσιι;ο

VΤ-:JI οε rcε;οιοχές σνάr-.λcσηc: .,;01 εφόσο'" με !ην tγιο:ριση

της πολεοδομlΚl'1ς μελετης cνάΠλΟΟ1"',ς .ος;οθορίι,.;-:-οι σι:

αι.:τC xpnσI") υπα(50ιω >(ινημσΤOγPQΦOO η υΠQιθριων

χωοων πoλίτισTlKιvν εκδηλωοεων r \JΠQιθοιοu χωροι,.;

στι::eιιευσΓ,ς. civo! δυνΟΤΟν. Χi.ιοις νο ιJε ισι3όλλεκιι το
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II;OBcC; τώς l':υρlςοΠιΤΟζ. \": χcμηγε"Οι στους ιδιοκτήτες.

μετά σwφωνη\'νώμη του οιι<είου δημοτικούή κοινοτιιιού

σuμβoυλiOυ. δlκαιωμα μετaφορός Σ.Δ.. Γιο τον υπολο

γlClμσ του προς μετοφορο Σ.Δ .. το QΚoλυπτσ οlll;όnεδο.

το διΚCιιώμοτα χρήσης του οποίου κaΡποuνΤQI οι lδιο

ιι;τήτες, θεωρεί10( ως ισόγειο (όροφος) κοι η μεταφορά

χορηγείτοl γιο τον ενCl110μόνoνto Σ.Δ.. Σε οποιοδήποτε

nεp!riTWoη μι:τσβολης χρήσης του οικοπέδου με τρο

ποποίηση της πολεοδομικής μα/της. ΤΟ δlκαιώμοτα

δόμηCΠ\ς σε ουτό πεΡιορίζοντοι στο ποσοστό του Ι.Δ.

γιο τον οποίο δεν εχει πραγματοποιηθεί η μετοφσρό.

8. Ο φορέος ανάπλασης μπορεί να γίνει κύριος

OJ(IIl'ήTou εντός της περιοχής ανάπλασης μετό οπό

ελείι6cpες διοπραγματεύσεις. ΤΟ οντόλ/αγμο μπορεl

να ε"ίνοι ισης οξίας οικόπεδο ή κτίριο η διομεριαμα μέσα

στην ίδια πr.pιoχή ή εκτός ουτης. rla την οντολλογή

ουτ/ μπορο(Ν vo χpησιμoπoιηθoUΝ δημοτιιιες εκτάσεις

γης των περιοχών επέιπασης TO!.l ίδιου δήμου ή κοι

νότητος. Η οντολλαγη υλοποιείτοl με τη.., nι:ιάξη εφορ

μογής ΠεΡιοχης επεκτοσης. Ιvτoξης ή οιιοuορφωσης

Γι με την π;)οξη ποροχώοllσης 'οΙέων ιδιοιιτησιων. όπως

οριζετοι στο cρθρο 1" του πορόιιτος

9, Η ονοπλcση μιος nCPtoX!ic: oπo~λεi δημόσιο ω

φέλεια ιιοι το αKίllΓ]ΤO που βριCll\οντο: σε ουτήιι μπορει

νο οπολ/ΟΤΡιώvοντοl χαρι\' του σκοπού της ανάπλοσης,

C1Ιλιφωνc με την πολεοδομιιιτ') μελtτη ονοπλοσης η

ΠΡΟΚΩΤΟΡIΙΤΙΙ<ιΊ πρόταση αvοl"'ιλοσης υπέο του οιιιείου

σΤ.Α. η του φoρΈC οvcnλσσης.

Άρθρο 13
Χρηματοδοτικόμέσο ~ Eιδιιtά ιtNητρσ

1. ΤC εσοδc των οργονισμών 1101 IIoιsικώII προσωπων

Των άρ&οων 3 κο: 6 διοTiθεντοl κατά προτεΡοιότητο

γιο την εφ~μoγη εγlιεlιριμένων nρoγρoυματων ανα

πλάσεων πεο:ιιοχώ\' των ΣUΓΚCKQlIJtvwv ρυθυιστιιιών η

γcνιιι:ων πoλεoδoμιιtώ~' σχεδίων ή σχεδίων opyovwoηo:;

ονοlκτης πολης. Σι: εΕaιρετικές μονον περιπτώσεις και

πόντως οχι πε;:.ισσότεοο οπο το ένc τρίτο (113) των

πιο πάνω εσάδων μπορεί '010 διοτίθενται ιιοι για μεμο·

νωμtvες σημειακές πασε:.ι13όσεlς. εφόσον ouτες nερι

ΛCμβάνoντoι στο ετησιο προγρομμο ι:φσ::ιμΟΥης του

CILJyKCKPIueVO~ r.n.I. η r X_Q.O.A.n,
2. Το τριοντο ,ρτς ι:lιοτ6 (30'':Ό) τουλάχιστον των

ετήσιων εσόδων του E.,'.E.p.n.!. δtoτίθεIIΤoι στOuς

φορείς Q'Jcr.λcσης γιο μελt,ες, έργα κοι διαμορφώσι:ις

που πεοιι:χονται οε προγραμματο ανάπλασης του κε

φαλοίου ouτ:>ύ. Από το προηγούμενο ποσοστό τριοντο

τοις εκατο (30'%), το μcγαλίιτερο μέρος. σε σχtClT'! με

ουτό ποι.; διcτiθετοι γιο lιοθεμ10 οπό ης όλ/ες μορφές

oνόnλασης του όρθρα.ι δ πορ 5, διοτiθετοl σc KO!νωνιιtό

CITCYCCITIKO ε':)γο ανάπλασης (Κ.Σ.Ε.Α.).

3. nbpOl των φορέων ανάπλοσης μπορεί οκόμη '010
είναι:

ο) παση~ φύσεως επιδοτήσεις.

β\ επιχο;;ηνησεις ή χορηYiες οπό lδlωTlκοuς ή δημό

Jιl)υς φo,,~ίς,

γΙ πόρο; ι:r:C· ίη σuμμι::τσχη οε κοινοτικό προγράμματο,

δ) xρη~α:σ~T1'Ίoεις οπα TC' δημοτικό προυπολογισμό

. ι τον Π:",CI\''10λC'γ:01JC' της νΟL!::JΡΧιοκής ουτοδιακησης

11 οπό TC' Γ::1CγrΟμμο δηυοσίων επενδύσι:ω\'

ε) &ovelrιf,oΠIor.IO:; Η",' :j)ClPLO,

ζ) οι κροΤήοεις που πρo!)λε~ανται cno mv πορ. .:
του όρθρου 2 του KK"/l947 ψηφicματος, όπως ,οχυε..
γιο τις ΠΙ;Ριπτωοεις οδειων ι::την nCΡιοχή ΤΟυ OIllClOU
σ.Τ.Α ..

η} οι εισφορές του όρθρου ;., του ιιορόντος.

θ) το εσοδα οπο τον oUΞη~νo Σ.Α. της παρ. ι. 100
άρθρου 12,

u έσοδο οπό TC: κόθε είδους nρόQ"ilμσ που επιDόλ

λοντοι για πολεοδομικες ποραβάοεις στην περιοχή 0

νάπλασης οπό τον οικείο Ο.Τ,Ρ... καθώς κοl rc πρόσημο

της παρ. δ τω όρ6Ρου :; KOI ':"00 o:;ιθp,,~ .; του v.
960/1979, καθώς κο) ΟΙ εισφορες τοι. ό=:ιθρου 1 παρ.

2 ncpirιTwCll", γ του ν 96()..'1g79. που πρotρχοντοl οπό

τον D.'".A. της περιoχή~ σνόπλoση~ και ΟΙ orιoιες

διατίθεντο, στο φορεο γιο τ/\' ΚΟ10σκι::ιη τω\' εργων

στάθμειι::rης,

" Με cποφοση τα.: δημοτικού η κοινοτικού σιμ6ouλioυ

μετά cno εισήγηση του φορεο :>ν::Jnλ::Jσης μ:ιο:>εί οι

ιδιοκτήτες η <:νotKΙO(;Tέ::; οκινητων σΤΤ1ν πεσιοχη σνο

πλοσης νο τύχουν οr;ολ/ογwν Ο:Ίό δημoτιιcc τtλη. Οι

oπaλλoγές αυτές μπορει '010 ονaφc,:JΟVΤΟΙ lIo~ σε OIJ

γκεκριμενες χρήσεις ή διορcυθμίσεις των οκινητων,

σίιμφωνο με το προγοομμ:: κο: τι- μελέτι-ι oνOnλαOf)ς.

5. Σι: ηεριοχές ή Qικ:>δο;.JIΚ:;Ι τετρcνωνc τω", :πρl

πτωσεων β' ,",οι γ της πορ 5 TO'J όρθΡοι,: 5 ΤΟυ r.cρόντος

μπορε: τ:: Δημόσιο !'1 ο σ.Τ.Α. Γ ο ωορεος ov:]I"'},acm,
νο επιΟΟτι:ι το Ι:Ι".:ΤΟ,",ΙΟ ειδιιιών δ:Jνειωv. ΤΟ οποια

ouvbmouv οι εν3ιοwεροuενοιut το τoαπε~ΙK':: ιδΡWΟΤ::J

rιoυ xoι::~γoυν r;;τεγοcτικό δcvε:c. στις εξ1~ r:tPI::TW
σεις:

ο) γto την π::ιοοθηκη χώροι: δωι.ιcτιcυ σε ια/ΟΚΟΤ:J!

κοψι:νες κατοικίες με υΨ:ΊΛη πυκνοτ/το Ko'Oιι<ηCTΊς.

β) γιο την προσθηκη χώρων ,",ouZ:Iνoc r: λΟlf<":Jού σε

ιδΙQι(OΤOΙKOύμενες KOΤOIKΙΙ:~ ελ/ειΨετ Tcroιwν χω:;ων

γ) γιο ~ν cntQKCur'; lδlOKOΤOΙKo~ενων '\010ΙKιω~ .. οτον
aποιτειτο! η εκτελεση ουσιωδών <:::ΙΥcσιών ΠΟι.. C:'\O

βλΙ::πουν οτην ε~oσφόλιση -:η~ O~'Toχή~ 110: της μονωση::;

των κcτοικιων ή κο: στην ΟνΤIΚC:Ο=-τc.ση nε:Ίoλoιωuενων

στοιχειων φt;)οvτwν η υΓι συτων,

δΙ γι:;] ονοκοινισεις, εnΙQΚC:Jες, OνCQtCI;.lC::lWWoη εσω

τερικών χώDων ιαοκατοικ::ιύuενων κτιρίων με Q\lCnO τ/

βελτίωση τ/ς λειτουργικοτ/τcς το:.ις.

ε) γιο CV::JKOtv\OC;, oψεω~' ή oπc:;ε;::ι=::ιJoτ: ημ:-;εΛων

κστοοκι:υων μ!: alOBηTlKr: :3ι:λ'ίω~,. oνε~:>.oτr,τως XPfj

σης,

tJ γιο τ/ν εφορμογή νεων Τ!:χνολογ,ων εξoιΚoνΌU')σης

tνtPYCIo~ η νιο εωο::ιι.:ογη νεων υλικών KoΤOσKεUΗς

που εν1'ΟΟΟΟ,",ΤΟ: στους σrόχους του προγ::Ι::ΙU;J,:nος.

6. Η δσrι::JvT; "Οι.; οr:ο;:ειτοl γιc την επιδ~τ/ση ,ου

επιτοll:ίου των δονειων της r:::ι:>ηγ::ιύμεvr.ς nοοcγροφου

του άρθρου ουτοί: δIonBCTOI οπο τον r:οο~nολονιcμό

δημοσίων επενδύσεων r, Ίον προυπολογιcμc του Ο -; .Α ..
ο ή β βcθ;.JσU. ή του φορεο ονοr:λοσης

7. ΤΟ Υπουργείο nεοιBaλλοντος, Χωροτοξic~ κο:

Δημόcιων 'Ε:;ιγων K::JBiOTCTQl cρυοδιc νιο την τεχνική

cπoπrcic ,",σι υποστηριξη ,ων προγοcμμοτων της r:οοη

γoίJμενης ποοσγροφου.

8. ΤΟ ίιψος, η διάοιιι::ιο κο: ο :;)όπος :Jnοnλη:Jwuης

των δονι;:ίων της ποο. 5, nΡOllεψενοu γιο επιδοτηοεις

οnό το όημόσιο. το ίoΨQ, της επιδcτ/οης 7ων εrι\ΤOKίων

lwν δονειων ουτων, οι υποχοεωσεις τω'. πιστωτιιιων

ιδρυμότων Κ::Jθώς κΟι ..:οθεjλλ:"1 Ovcl(..:o:o λι:πτομέοειο
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γιο την ι::ι.;ιΟΡΙJογη της παρ 5 κο80ριι.οντοι με κανες

αποφάσεις των γ πουργών Ouι.σνoμιιιών ΚΟΙ ΠεριβCλ

λοντος. Χωροταξίας ΚΟΙ ΔηlJόcnων "Εργων.

9. Οι όροι Ι<:ΟΙ περlOρισμοι 1101 ΟΙ προυποθέσεις γιο

τ/ν αναγνώριση των δΗι;οιουχων ι:ruδότησης εnιτoKίoυ

των δανείων της παρ, 5 του άρθρου ουτού. κοθώς 1(01

η διαδlκασίo αναγνώρισης του δικοιώματος, το κριτήριο

σειράς προτεΡΟιότητος κοι γενικό όλο το θέματα πα.ι

οφορούν στην ι:φορμογη ...οι εποπτεία των προγραμ

μάτων auτώv κοθοριζοντο: με οπόφαση του Υπουργού

nεΩιl)aλλοντος. Χωροταξίας ΚΟι Δrμόoιων "Ε;>γων.

10. Για το K.r.E.A.. σι κάθε μορφής ποροχές κοι

οιlC.ονομιις:ές ενlOχύσεις που rιρoσφέpOντol. nεpOν των

σνaφερομενων στο παρcν 6ρ6ρο. σε ειδικές κοτηγΟοίες

έργων οι::cι σικιστών ΚΟΙ Cl cχεηκοι όροι, (φoι.ιπoθέcεις

>ιΟΙ O\JVt:-:e,r.c; ορί';:οντο: σΓοΟ το ..· κονονιouό δικοιοί:χων

I<ΟΙ πσο"χων της Δ.E,iΊo.:., που CVKpivtTCI με ιι;οινη

cπoφaση των γ "ουργων CtKOVOutKWV ι<αι nεοιβάλ/ο

Ι/τος, Χωοοτος,:ος KC\ .1:'1~Coιwv Εργων. σιλ:φωνc με

τ~ς πεοι ~.Ξ.ΠO.':. Kcιι.:ενες ΔSCταξ!:ις KCΙ με οΙ/όλΟΥ""

εφCΡι.:ογη ,ων nροηγcψενων I'Ιccογροφων e εως '?
τοu ncpcvTcc; .:ιcGρcu.

: 1 Με :;ι.r.οφcC'!1 του "(:τουργοι) nε:::ΗβCλλcντcς. Χω

ροτοξ(cς ιο::οι ~r,lJόσlωv :;:>γων μΓo~ε: '/0 ,ωθοοίΙε!ο!

κοΒε r.tCC:7tpw λεrπ=uε:ι:::c 'IIC -:Τ1ν εφccμονη το:.;

πσρόντος.

'Aρ€ρo 14

Αναουγι<ι;:οτηοη υπο6αθμισμέ'/ων πε,:>.οχων

i"1 >(~,= '!Τ1'/ :-:c::: 5ο τοι.ι σοθοου S :::::ι; i1::oc,vtoc;
ονccuγιι;οcr.;C1"'; μιας ;'1ε,::cχ~-:: ;;:'ICr.ΛCCΊC ΓΙ Τ',1ηuάΤα/ν

της. ncu χcc:l';;τ;οιi:ον~::1 :::-<0 ;",;οο:!}.!',μ:::::,-ιι;,;ς ΟlκΙΟ7ιιι;ες

CUΝθηl<ε:::. ;.:Γοcι;:ε: 'JC ::ε'/ε:::γη:?εί !.:ε ';I'/':':.ΠOOOX:-~ :σης

σξ:ας σKι\'η,~ν !"; ~ι.:r1\...:::!~ν ~δ~cι(::τ;σ(.::::ς κοτ::: όοοφσ. αν

α αικείας C.7.A. l1.::λλο::: ;;>οιπ.:ις :-,οιι «ινε: 7η 5ιοδΙκοcί:::

.:ινόr;λCOf'.ς, VΎμφωνo ue 7ΙΟ;;: διc,,:,::ζ!:ις TCI.; 1'Ίαοοντος,

πιθα'ιολογε; (:ιτιcλCΥημέ'ιο C"i":"] ~C011 των C"Tclxtiwv τσυ

apE:::ou 9 1";α~. 1 :1εo::1,ι..ιCΗ ;:ιτ -:Τ1 al.NClvtcr; των

ιδιοκτ/τώ..· nou !<ΟλUΓ:7ε; ~cVΛό:.ιισταν τ.:: ε:;ή'/τc nεντ!:

ει<οτοσ:σ IES%) του cUl/cλcu ":'01.1 r.u!3occu των σιχο

1"Ιέδων ;ης nε::ιοχης ι(οι ~OliAC';(~c;-rCV :~ r1u:C\J (50%)
των Ε~χιι:ι:l\c;ω'l :Jcνόδω'.' CCI~~V"CC; :δΙQΚ7r,cιας ;-:ClJ
ar:c,:,ελοί:v ;(οτcσ':"!",ι;~τ=. ypc.u:ιt(o :-ι ι<στ::,ικτες. Η κοτ'::

τις δΙΟίcΕ;:;:c ,cu :1.c=όντcς ::C€o::ιι.: ::νo"λασr; {cVOC1,;
γ-.ι;ρoτ/~) :ης ΟUΥ"r.ιι;cιuεvι-.c :-<ε:;ι-=:χής στ/ν or;oia θα

cιoιo.::uooτr.: ιι<ο6cρ(ίε'ο:;.ιε :ην ;τροκσΤCΡI<Ηκή npc,ooη

oνόΓ'.λσσr-ι: η ~!: T,::,oncl1cIrJc;;:c; ":"ης. πσυ εγιφινοντal

οπως κα: " ορχ\ιι;ή "ρο,.:ιcη.

2. Ο Φccέος της QVcr.AcCΗC ~OCI3aIIICI :πην κτημο_

τογρa(Cηση ;ης nεοιοχης ..σι: noόκειτ.:ιι νο cvonAoaTE:
κοτC το ποσόν ορθρο κοι Cτ/ σύν,οξη σχε':Ίκού Ι(τ/

ματογραΨll<σύ διογροι.:μC70ς 1<01 κτ/ματολογικού nivOI(C
που πεοιεχαuν για κάθε ιδιoι<τ/σiα: ":'0 εμβοδον τοu

οιιι;απέδοl.t, τις uφιστόμενες σε κάθε ακίνητο συνιδιΟ

I<TηClCc KC, διαιρεμένε::; ιδΙOI<τ/σtες. το στοιχείο των

lDεΡομcνων ιδlol<τ/τών 1':<:1 TC πocoσ~o συμμετοΧής

τους, κοθώς κοι ι<άθε άλλο στοιχείο οναγκοίο για την

εφορμογη TOU πσροντος.

Αμέσως IJtra τ/ σύνταξη του KΠ\UOΤOγρoφιιι;σύ διο

γράυμοτος Ι':οι της np()rcσrιc; τ/ς ανάπ....ασης κοι των

ωφελι;ιων KCl τυχόν ποροχων κοι ενισχuσεων η συνε·

=

πειών 1(01 unoχptLiJoLUJV ΓιΟΙ: ΟΠοΡρεουν ano ουτη επ[

ειδlJ(ό γιο τις ΣUγxει(Dlμενες.διοι<τ/ο.ες εί-;-ε ytIIIJ(O γιο

1(0ινές κοτ/γορίες ιδιοκ τησιών. I':CΛαύντol οι ενδιαφε_

ρόμενοι ιδιοl':τ/τες νο λά!3Cuν y.vώση ou.oυ κοι να

δηλωσouν μέσα σε οΡ.σμενη r:ρ:::θι::σμιc ποu ονοφέρεται

στην "ρόοκληση, αν η αποτύπωστ; των lδlοκ":"Τ')οιων τouς

στο δ10γ::>οuμα οuτό είνοι oQer, ή εχουν εν τω μεταξύ

μεταβληθεί είτε κατό το οοιο ειτε κοτα TC ονόμστα των

lδιοl(τητών. Στ/ν περιrπωση ου,τ/ 0\ lδιοκτ/τες πρέπει

νο unoβόλouv ουγΧΡΌ...ως TOUς τιτλOUς 1(01 τα όλλa

αποραίτητα αποδεlΙΙ;Τιιι;Ω στοιχειc ΚΟΙ να cκδr:λώοοUl/ τ/

συναίνεσή τους για την ονι,:Cι.:γl(ροτησt", της πεΡlοΧ"!ς,

με υπευθuνη δήλωση του CIcΞΡCu 8 ΤΟυ ν 1599/1986
που oπεUΘUΝεται ;:OOC T.:lv οlιι;ειο δημc r'; Κο....ότ/τα.
Το δημοTlI(Ο η κοινοηκό σuι.:!3cι.:λJQ. αφού cιοπ:στώοει

ση υφιΙ;":'ΟΤΟΙ OιNOίνεσr'1 των ιδιοκτ/των r:cu (cλUr.TOUV

τcυΛό.χιοτον το εξ'ivτα πεν,Ι: ει;σ,οσ,α ΙΕ5%) τα:

ο\..-νολου του εμβcδou των :ΟΙΟΚ ;ηcι~v 7ης πε~cxής

KC. τσuλσ;ι:ιστον ,ο nι:YηIITC :CIC; εκα!:) 150%) των

ξtχωΡι::τώ ... \Jοvcδων ορι':όντιο::: Ι::ΙΟΚ 71'ΊC1ας. με οπο

φοΟΤ') τοι: εγ'φινεl τον κπ]ματα"σγικο nIVol,:o ΚΟΙ το

διογρομuc. Zτnv ιδιο c.nοφοση 3εβοιωνετcι η ΟlNδοομr1

τ/ς nocon':)II,,", ΠΡΟl.'ποθεσης Η :ιπoφαcη ουτ/. που

δr,ι.ιcοιεuείC! :::ϊΤ1ν Εφnμε;:ιίcc ':Ο\ς Κv!3cονηοεως. οπο

τελε: Ι':α. τ/ν ~.ooξl1 aναγl<σσ,(Kης c:naλAcTOλwoηc; τ/r:::

περιοχr,ς. rlc ta aKIIIηTc ....c !c ~r:O\C δεν ειναι διNotή

η αvcγνώριση τοl.: ως φε::ΙCL;Ι::'IC~ ιδιοκ'7ητη. C οικε:ος

ο,: .Α. φε:::ετσι ως r:οοσωΡινc.c ιδιοl(mr.Ίς χωοις να

θίγcντcι το QlKCui.:uaTQ του οΛΊο?οvς KI,:PIσ~.

3. Με ~σση τα cταχεΙc Τ'!"',ς ::':ΟI"':Υοι.:IΧ·/"1ς πα!χ!νρΟ

φσυ. ο φσοεα:;:: ,.;CTCDT:rt: ,ο <:.3I~c ..ocγ::αυμc QvaOL:
ΥκρόΠίσης ":η::; :ϊt:;:ιoχης. ,ο 0'":0:0 :;γιο:,:)ινc,.:!: ;;:πο το

νουόρχι. ίο ;;ρoVP0t:uc ::ι.υτσ :-:ε::Ι\C;.:f!Cνε, ,c :::ναφε_

.:::out·:C στο cptpo 1C παο. 1 ,<c" ε:οι ..λεο·,· ,-ε:)ιλcμBάνει

7η "υνοΓοΤΙI<" :",εcιγ::aφη 'ίων !:=:γων ,,::υ &c ειo;π..\εσE'ioυν.

το r:ολε:::δοuιιcό :<0; KTtCtOCCi.:tII: r::;ιογρau;;c. τ~ ytvtl<ή

εΚ;!ΙΙΓ!ση ΥΙΟ ':'::: ~τίolc 1 ":"μήμστ= τοι.ς no,-, r:;ooci~oIITQI

νο oo6Cuv C"'."::uς ιδιοιtττ:τε::: KCl ,,;: οικόπε&:ι "1 It";ιρισ

τι ψ~ιιcτc τοι!ς ,ου πεcιέ:;ιχ.::::νΤ:lί ο-:ο ecotc. το ΤVXόν

εογα υ"οδcunς :-:00 60 <CΤCCt(t:,;0σ60VV :1..0 το φοοεο

ΚΟΙ ,ις γε'/ικες Kσ:εUΘΊΙνcε:o;;: γισ ,ον r::::~;ε:νομι::νο

T:Jtn::J nΙ::ΟCC\ΟΟΙCL:OU των ον,;:ι::::::οχών 7:;: εlο"κο :1ρό

y"cuuo :ru':o~z~t~Cl απο ::χΙ,ικΓ: ':;::KOVOUC·tx':./(n ut
Atm. "Ί or:o:o "εσιλαυI30νε: :~ν "ΧΙΠζ' xcn~:::::rooocrtoηc;

:ου εργοΙ,J anc τ/ OlGBtσn ,ων OΛ~νT.Τ(:)ν που 5α ne
ριελ:οι.Ν στο ΨGOεσ Kct or.c ::ιλλι:ς !VX-:JV "1ηγες.

<1. Στ::: πλcι.olQ -:-01.1 εγ-.ι;tκι;:u.ιενοι; ειδιx~υ npOY:JOUUo
1'ος, Ο φορεας "οο6οινε: c,cv .\0500ιοuσ των οκινητων

που 6a δημloυoγπθoύ'v σπό 1':'1\' cν:;:σuνιι;cότηοτ: ΙνΙο

σκΙνητc) κο! I':CΤQΟl1ζεl για το OKOr:O cυτόν <C cποοοίτ/ΤΟ

εγγραφο /(σι σχέδιο με το οποίσ r.,:::IOcCIODl~·?VTCl οι

συνενώσεις ή oλAt:t; μετσ{joλες Οτ/ :JΟο<.ι:η των οιχο

πέδων. οι διοιοεuενες ιδIΟΙΙ;":'ΤΊοlες c,.:! νε·::: cιιινητσ. οι

,tXVlKtc; προδlαγραφές τους. οι ελι:ύθε~oι χώΡο\ των

σtιιοπέδων, οι δικοιούχοι ,ων νέ~ν ιδtOKτ/σtών κοι σε

r:cpinrwoη σuνιδισΚΤ1'Ίοιος το ποοοστο οι;μμετοχης των

,"l.;ν1δ.οκ;ητων κσ; Ι':άθε onCOOlmTO OΤOlXCIC. r.ooaδto·

pi(t. ro al1YKtKQlutvO νεc οκ:νΓοΤΟ που θ::: δcθoύν σε

αντoλ/OΓUo γlO κaθtvα οπό το παΛαιό oκiνT,Tc. ; ε βόσr,

τ/ν αξία των lδιΟItτ/σιών. όπως npoo&cciC,TQ. o~
κοτά την nac ~. Κcτc ":'ΤΊ δt,:lδIKGctC αυτ/ εΠlδοώκεται

η oν~oλλoγή ,~όξιων 1<01(: το δυνοτόν σΙΙ;ΙVr'jω ... Τυχόν
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Ι

Ι
διοφορες που &0 ΤΙΡΟΜ;ύΠΤOlIν κοταΟόλλοντσι οε χρήμα

Κοτσ τον ττρο::ιδιορισμό aυτοll μττορεί να λαμβάνεται

υπόψη και η οπώλεια !lOοσόδων οπό ΤΟ παλαιό OKIVΗΤo

Ι(ΟΤΟ το χρόνο εκτέλεσης του έργου. Εniσης μπορεί

νο λσμβανaντοl υπόψη ΚΟΙ 0\ τυχόν προτιμήσεις των

ιδ!οκτ/τώll ϊυχόν διοφοοες που npOKumouv κοτaβόλ

λσντα[ cc. χρήμα. Για τους ιδιοκτήτες που κατά την

πορ. Ζ προσωρινός δικαιούχος των οκινήτων τους

φέρεται c διlJoς ή δεν οποδέχονται την σντολλσγη.

Y!VOViQl ο:-ιC το φορέc κληρώσεις μετσξίι των ίσης

TouMXlC:Tov οξίας ιδΙOΙCτ/01ών χωρις νο οπαιτείτο! η

σ~πpOE~ ~ων ιδιοιι:.τητών τους. Γιο τους ιδΙΟΙΙ;Τητες

που δεν cxouv οναγνωρ,σθε: ή δεν οποδέχονται τ/ν

OVΤaλλO\-, Υ(νοντοι οηε το φορέα κληρωοεις μεταξίι

των ίσης τουλάχιστον οξίας ιδιοκτησιών χωρις νο Q

nolτciro: r Ούμπρσξη τω\' lδιο..:τητών τους

5. ΤΟ ε'Ύραφο ":Q; σχέδιο της προηγούμενη<:: ποοο

γρόφου οποστέλλοντα! στον οιιι;είο δ~o ή κοινότητο

όπου ι<αι r:σσαutνQiJV cnl ένα (1) μηνα στη δlόθεση

των ενδl!;lφε:;:.ομενω\' για CYηIJCPWoη τους !.χετιι<ή α~

νoιι;ανω~ τοιχοι<ολλατοι στο δημοτιιι;6 ..:οτόστημο ΙΙ;01

δrμoσιευε,,;o: σε μία τouλάχιστον τοπlκη εωημερίδο και

μία ημερησl::::.cφημεpiδcτης Αθήνοςή της Θε:::ισαλονίκ.ης

Κόθε ενόΙΟΦCΡ6μcνος: μπορε: να ItoraSCOCt στο φορέο

~ στον αι<ε,ο δήμο ή ιι;οlνοτ/τc τις Τυχάν nOOOTηpriOClC:

η προτάσεις του μέσο σε προ&εσμιο ενό~ Ι 1) μηνος

orιό τ/\' ,:,ελευ;οίc ως άνω δημοσίευση. Ο φοοεας

εξετάζει Τι::; ~oooπιρήσεIς-πρoτάσεlς, nocBoivcl οι: τυ

χον δtoρ5ώσεlς των σχετι..:ών εγγράφων KOI σχεδίων

και στη σwι:χει= το uf'ιο{3όλ/ει στον οlκειο δήμο h
κοιvοπιτα.

6. Με α;τCIΦoση του οlκειοιι δημοτιι<ού r, KOIVOTIKOU
σι.ιι.ιPouhiov. nou εκδίδετοι μετο οπό εlσηγηCΠ', του φορεα

με βQση ,,;α στοιχειο των παρcγρόΦων ~ ItOI :. προγ

uοτοnαειτ:ιι η oντoλ/QγΓ; των παλαιών αΙΙ;lνητων με

vto οκινη"!'=. συνιστωνται α προβλεπόμενεςοοιζόνηες

lδtOKτ/σιε~ κο: nοοοδΙΟΡiζοvταlτα οκ!νητα που περιέρ

χονται στο φαΡι;::: Στην τιρότοση νιο την έκδοση της

σπόφοσης oVτ/ς c> φοοεας fιεωpεlτOΙ 6τι ενε,?VΕI ιι;οτο

αμοχητο ,εo:UΗρlo γιο λογοOlοομο όλων των ιδιοκτητών.

rlQ -.ην καταρτιση τ/ς ειστ;γηaης ο φορεος λαμβόνει

υπCιΨr; κα: τη γνωο.ιη ,ων ιδιοκτητων. Η σποφαση ουτ/

Kατoτi6ετ:ι: σι: σψBoλ~loγpoφo μαζ: υε το σχέδιο KOI
το εγγραι::::, Η σνακα/νωση της οποφcσης ουπις ΤOl

χοκολλοτο. στο οιιι;είο δημ~ΤΙKό ή ιι;οινοτικο κοταστημο

κοι δημοσιευnοι ot μιο τοπική ι:φημεpίΔC KOI 1.110 ημε

prισια εφη:.Jεoiδc της Αθηνας r, της Θcσσcλονικης

7. ΣWι1'ι;Jνa με την ποροπ::Ινω οποφοση εκδίδονται

naooχωοn7ηΡIC προς του::; δικοιούχους. το 0:10\0 απο

τελοίΝ ΟΊ7λο που ιιπάγετοl cτ/ν ncPIr:twoη 2 του

άΟθροι' j :92 ΤΟυ ΑΟτιι<ου Κώδικα κΟI μεταγρaφoνται

κοτ6 τc ν~:.Iιμα. Η μετογροφη των ιδΙOf(τ/οlών. των

οπOlων ο ιδιοκτ/τ/ς δεν ΠΡOKίιnτεl απο τα QTO\XCIO
της παρ L. γίνεται οτη μερίδα του οικείου σΤΑ με

την tνδcl::η Άκινητο Αγνώστων Ιδιοκτητών ncoιoxήc:

ΑναοuγΚΡ-.J~:"Ισης .. '. πω ακολουθειτοι οπό βρaxύλoV!'Ί

έ·...δειξη r'lC: ΣUγKεKριμενης περιοχής. Σε πεoiπτωση

:.ιcταγε,'!::..ϊι:σης διοπιστωσηι:: ιδιοκτητών απΟ το φορέα

ή oναγνιίY.>,~ς τους με διKα.::rτΙKη οποφοση. το Ο1κείο

cημοτιlo:υ n ιι"ινοτιll.ο Oi.JμΟούλ,ο σuμ:"tληρωνε: η τροπο-

.

ποιεί την οπόφασή του της παρ 6 με νto προξη, η

οποίΟ κστοτΙθετσι KOI ονοιι;οινώνεται Κ:)-:-ο το\' ίδιο ΤΡόnο.

Κατό τη δικαστική αναγνώριση εφαρμόζοντοι cνολογως

οι διοτόξεις γιο την ανογνώριση δlκοιούχων με δ!ιι;οστική

απόφαση στις περιπτώσεις ανογΚΟΟΊ:κών απσλλοτριώ

αεων. Ο στ.Α. γίνετοι κύριος των οκινήτω\' των μη

αναγνωριαθέντων ιδιοκτ/τών μετά τη,' "o~εA.ι:υση του

χρόνου tιι:ΤOKτης χρησιr:τηoιας και με απόφαση του

αρμόδιου διι<αοτ/ρίου ηου ει<δίOCΤα/ KOTC τη" ουΤή ως

όνω διαδικασία. nΡαγματιι<ές δαυλείες που ΤΙ'χόν υ

πάρχουν σε βάρος των παλαιων οκινητων CΓοοaΒέννυ

ντοl. Βαρη η διεκδικήσεις στc παλαι~ αll.ίνητ~ μεταφt

ρονται στο νέο οιιίνι'ΙΤο που δίνοντα: αε QVΤQλλογή. Η

μετaφορα ουτή \;νεται με εγγροςιή σ,c οικεία βιβλία

με μεριμνσ του φοΡέα κο: δι:\." uno"cl";':J, οε τiλr-ι. φOΡC

η κροτήσεις υπερ oπoιoUΔήπon: τρίτου

8. Στις οντολλαγές OKlνήΤι.:J'ν κα, στl(" ~xε;Ίι<ες διa

α/ι<οοίες :ϊΟΙ; ru:>οi)λέ:lC\ το c:)epo 0:),6. έχοιΛ' ονάλογη

CIbOOUO\'T1 το ορ600 3 κο: ι: τοι.: ν.δ!roς 79,"9"· /ΦΞΚ

1 Α'}. Η οείι:: τοσο των ΤΊσλοιων aKI>mT!&)V 00"0 1(:): των

νεω .... οΚινητω ..... οπω::; ο....το npoobIopi:ov~QI οπ::- τι-::

προηγοι:uενες ΠΟ::ΟΥροιι:ους, εγ.,ι;.ιο,:::ι: οr:ό την εl(!"ι

uηΤΙκή cnlrCIQnr. TO~ όΟθ:JΟ;.: 15 του ν δ';ος 79'7/1971
{ΦΕΚ .. Α'). Η εKτί~ηση ;ων οl(ινητων yiV<::-:-Ot υε ανόλOγTI

εφοι:ιμονη 1aι: CJSDCIL: 12 -:-οι: ϊδιου ν.δ·το:: ί97 ' 1971.
Οπου OTI:; διοτ::ΙΕ!.ις αΙ:1<:::; σ ....::ι,φcρεΤc! :' δηu~:;ι-ιευσr;

της απόΦσσης Kr,puξr,c Τ/Ι::; cνογl(οσ;ιι<η::;aπc.λ.Λ.o,:;:ιίω

σης, νoCΊτO! η δηι:oσiεύσ:" τηc πεοίληψ:)ι;: Τ/ς -:;:Icraσnc:

Τ/ς πα;) 1 TOU πo;:>oνcoς ;ι:; την εKτι:.r.-,ση τ~ν νεω ....
οΚινητω .... λ::Ιί.Jl3όνε;o~ υπoιLr.'l η cθσ r::IJ::;. όΠως ουΤΓ

θα διομορφωθεί με την ovcnhcoη ;ης πt;)ιοχης.

9. Από Τ:"Ίν έκδcση της Ο:ΊΟψ::ισης που :-:ι::C5λ!nt,ο.

στην nop. 6 κόθε vo:.lco:: r KC~OXoς των ncλοιων

αKlνητΩV οφείλι:: vc nο;::ιοδώοεl ελειJθερli πι χ~",oη τοι'

στο φο;:>εc, Σ:ην πεpιπτωσr: ::Ιονησης TCI: ν= l'Ίο;:ια3ώσε:

το C1J(iYηTO σε ποοι3ι:σμιc δεΚ::Ι:'Ίεντε 05: r:Uf::,?W" cnc.
τη σχετlκll έγγροφη προσιι;λησΤ': ΤΟΟ φορε:::. CICTOOacrct
η οποΒολή του με cnόφοοη του μονομ!.λouς ποω,:,ο

δll'iεία;. που εκδlδετο; UQTCpc απο o:τrιQ:'", -:-::JU φοσέc

κοτα τη διαδικοσίο των οσφολιατικών μέτοων,

10. Όποιος lδιοο:τ/τ/ς ηολ:ιιοί! CJi(ιντΊ,:c:.; ClO:l!~VC~ ως

προς iC ιοόε,ο τ:)ιι πcλαιοί: προς το νεο CΚΙ\'η7C :'Ίου

του δίνεται ως ovrtMovu,:: μηορεί να r.;ιοσc::Ιγc~ ::τα

ορμοδια δtKOC'Tήρlα. :., aνωγr. οοκε:τοι "C':C 70Ι; ιι;.ορ.t.c

ucoo οε ονΟ7;:ιε.r:τι..:::", n~OecC:;IC έξι Ι6) ι.:~νι;Jν ::ιr.: τ/\'

τcλειΙΤα/Ο δημoσιευσr. Τ:"Ι': οναι<οίνωσης :Τοι: πc0!3λεπει

η παρ, Ε V\C οσους txcuv avcγνωοιv;-c: ω-: lόlοκτ/-:-cς

η άλλως Ο:'Ίό την Ονα,Ύώοιση τοος. Σε ncetfT,Wcη

μετoγενειr.ερηςοναγνώρισης.η npoBcou.c α-.ιτη ορχκει

οπό τ/ν τελευταία δημOσiευ07"I της σι.1J:ϊλ1Ρωuοτικης

οπόφοσης που εκδίδC70~ KCTC την nοcάΥ~:Jφο ί το:.l

πορόντος. Η t:aKr,oη της αγωV!'Ίς ουτ:Ίς, όπως κο, α

προσφυγές κοτ,:] του κτ/μcτοΛογικοι. πινα/ω δεν ονα

στέλλουν ;ην ποόοδο της r:CPOtrtpω δl::Jδικcσίος γιο

την εφορμογή των &οτσΕεων τοο ποροντο<:: KOI TOt.!
πρoγDόι.ιμστoς γεlll-κό

11. Κοι στις "εΡιr:τωαεις ανoσUΓKPOτ/σης, nou npo~

βλεπει το ό;>θρο οι;,C. έχουν ει:ιαρμογη ο. διcτοΕεις

του οΡθ:::ιοιΙ 53 τοι.: ν 9.;7/1979 ΙΦΕΚ 169 ΑΊ
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ΦΕΚ 124

'Α,ρθρσ 15

Πολcοδομ,κηαναμσρφωση προ6λημΟTlκών

περ,οχων cγκε"ρ,μενwνσχεδίων πόλεως

ή οικισμών "ρο του 1923

1. nε;ιιοχcς εντος σχεδιοu πολεως η εντός οικισμών

"ΡΟ του 1923. που ,ί'/Ο, πολεοδομικά προβληματικές

κοι OUyO«:KΡIμCVC περ.οχες γιο πς οποίες συντρέχουν

σι ποaυποθέσεlc της περιπτωσης ο της πορ. 3 του

άρθρου 6 η περιοχές r:ou ε'/τόχθηκον στο σχέδιο με

τις διστάξεις του v. δ/τος ':ης 17',7.1923 KOI μεχρι τη

δl'1μοcίευση του πaρcντ.:ς δεν εγινε εφορμσγη του

σχεδίου στο :.ιεγολύτcρο ~uημc της περιοχής γιο 0
nΟIQνδηr:οτε .\ογο. μπορε: νο uncxeouv cτις διστόξεις

ίου' πaρό'ιτος όρθοov Γιο -:ην ε;;-ορμογΤ1 της nc::po_
γροφοv αΙ:τ/ζ ως εφσρμογη ~oυ cχεδιου vccirat η

ouv,tAt:CΗ των cχεnκι,;"v cπσ'\λοτ;::,ώσεων.

2. Η ο;ΟΤΟ Τl1ν "οοηγοί.:υενη πc;:;cγοaCΌ υπανωΥη

noorr.!Vr.rQL με τσ Ρ Σ η το ί n::. η το Z.X.o.C.A.:'"1.
ο;οι εΥΟ;ΡΝετcl με την πολ.r.οδΟ1,lιο;η μελε:η. Η ποοτcση

unoywγr,:::: μποοει ',σ γινε: ε"'τσΓ'~ Κ:::: μr.rc '!":";'i κο':"ορτιση

.ι:J.I. με cr:oφoo:"; του ':':10υογοι; Γiει=IGάλλCντcς. Χω

ροταξίος: ι(ο: LnμΟΟ1wν ΞoOYI,;JV Ι' ΚΟI με~c τ/ν 1\0τάOTlσr,

: il.:::. r: :.X.C.C,A.n με O:1ClΚlcr, του νομ.:ρχf'l. ον

ΟΠΟ υr:::.oxOVor.c: :,;ελε:<:ς η ",οτο ':'η\' ",o7oC::CΗ ΠO~

λεoCομι"':"!:;: μ<:λε-;-:ς :)c1c;..:<:vIjC Γ.<:DΙΟΧΤίΟ:: Olc'";l~wGt: ,..
:::υ'ιδCC;';Γ: Tι:JIi :-:pour:o€cctw\l τ/ς :-:;:;οηγοι:υ<:νης i,C
~.::γcoocι;. ~;jCGOV η ur:C'(UIyn cι;τη δεν ε~χC7C: σε

ο\lη&<:::Τ', :iCC:;: ,(ο:: Υ<:'ιιι<;;ς Ι(C7;;ι..~υνOεlς rclJ ;:: :. :'J Τοu

- i"';:. - :;;ι" :.Χ c ':-.":"'-. CL C'/ι..;:<;~u: :lr:::JIDCCtl::::

εκδ[3C'i7:J: I\c:~ :7l ;5ι-::ό,ο;-;-;;::: το:: -:c:;~cu :3 7~υ 'ι.

1:;37 .=:;~ κο: Q"TΊ -:ι.:\ιε'ι'ε:::: η«CI'i;;7C: η :,,;cλεcδοι.;ική

μελέ:"". 7;1';: ;:ε:::c'~r:ς, ~r:LX <'::'iι.;:ε;JΙΙ:.

:; ';:-;::: :;-:ν εϊΚCIC'T1 mo:: :,,:ολε:ιδcμτκr.c: ..ε.\ε:ης Π'"ι:::

?i<:;:;ICX;-'C r:CL: t:r::::vr.7::t c:::: c::e:jt; C;JTa :0 ~:ΊμΟC\C

.KCI;J- OΙKε~oς 07 .... ' ::cκoι.:ν δικΟιι:.:ι:ο nccn;.::-::::r,:::. cι.;μ

'!)wvC,.:<: οσα CQl':::,)νr.:: .::-:-:; o.:ι€o:- Ξ: TCL' . 9":;,.1979
r:o~ ~ι:-:.:::uοζ:::.::.: :;ινο';'ογα ΛΟ: C:"η\ι ~t'::::::7ωσr, ουτη

Με:.:; 7:1ν ως ο\'ω n;;-cTocr, υπο'/ωνι;ς ;JΓ!c:::ε:, :.:ε 0:'10

:1'0011 :01,1 '/ου::':::χη. να :)'/οc::ε.\ί\εΤQt η χaoηγησr, 0(

ι(οδcμ~j(ω,' σ-δειών KCi Qικ.:ιCcuικων εονaσιων γιι: xpoνΙK~

διοοτ/:.;ο ."';:)1,1 δεν :.ιΓ.c::Jc: ·~c :::!:r:<:;::oac~ 77!\' TOIC7iO. γιο

'/εες οικ.;:;Cομες :'"1 ί:oocθ~Kε:, ~cτ tr;ι:l(τc~ ..Jφ\C~τοu<:

'Iu:v K1"~:ων. ω: t.:;';:i;;ccr, r.:"-:C6~KCC 11<:,:::,c-OI(;Jjt,ιr.c

εr.ιφοv<:,c::: ~εx~ι J(i ~,ι; ΎΙΟ Λονοι:ς ι.νlεiνΓ,ς

.::..-: r-:ολι:ο::;cι.:ll(t[ :;ι:.\ε:;; ::ε:::ιο:ι:ης Q,IQuοc:.:lωσr;-:: ,οι;

:,,:ορο'Ο":"ος 'J-peocu εγκ.:>ςνε,c: Cι.'Uφωνc με ":"0 ο:::ιζομενο

στο cρIΞo:;.c "Του nc;:;oν,ac.

5. ΖΤις ιClοκ;ηοιες ::01,1 '3010κοντ::: -:ε περιοχη T<XJ

όρθροu oι:tΌύ επ:Ξάλλε':"οl εισφορa οε γΓί ίιc TQV

υπολογιοι;ο της εIoφopc~ αυτής σε γη, ως ωααΟΟ τω'.

ιδιοι<τηοιων λαμβάνονται το εμΟαδό που είχαν οι lδιο

to:τ/οίcς ι<ατα την TJJι:οοuηνία δημoσιι:υCΗς της ΚΟΤΟ

τ/ν ποοαγοαΦΟ2 του ποοοντος ηροξης ΠΟυ προτείνε:ταl

η περιοχη 'Ίρος ονοιιοοφωΟ11. Ως ιδlοκτ/οω νοειται το

aθροιομο των lδιοκτ/οιω" '(ης ενος: και του ουτοί.

tblOt<yηTη :'Του πεοιλcι.:130νοντοl οτ/ν ncplO';(T1 του πο

ροντος ομθΡΟU. Σε 11ι:ι::ί~Τωση εξ οδιοιρεΤΟυ συνι:ιο

Κτ/Ο1ος το 110000ΤΟ ετσφορος σε γη εφαουοζον1ατ 0:0
εμβοδον 1101,1 αντιστοιχει στο lδονιο;ο μεριδιο οι;αθε (JIJ

"ιδιο... τ/Π), όπως εχει διομΟΟΦωθει κατ;) Την ως ο'ιω

ημερομηνιο.
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Ο vπολογισμος των υποχcεωοεω'" εΙΟΨΟΡος οι γη

των ιδς::lιιτησιων γίνε1ας σuuφu:νa μι: ης bloraE.tl;;: της

πορ. 4 Tou άρθρου 8 τo~ ν. 133ί. 1982. Κοτα ΤΟν

υπολογισμό ουτόν. λQJJ!3όνοντοι υΠΟl.Ι;η οι ηδη εηιΒα

ρυνσεις των ιδlOKτηOιUιν a~ό τη σtιμu:TOXf', τcυς σε

δΙΟνοιξη ή διιύρυνση Koςνoχpt1στων χωρων, Στην ΓtC

οιπτωση της εντός ιγιι:εκρι\.:εν<XJ σχεδιου περιοχης.

οπό την εισφορά σε γη οφclρείτοι το συ"ολο Των

υποχρεώσεων της ιδlοκτησίας, m.:μφωvo :,:Ι: ης I1ΡΟι

σxtίouσες δlοτάξεις. εφάσον ΟΙ ενδτΟι,)c.,tuενοι ι&ο_

κ τητες προοι<ομίσουν το σχεηκ:) CΙίοδεlκΤιΚό. στοιχεΙο

OI:ar:j my υποβολή της δηλωΟ11ς lδιοl( τηοιος ;ης 1'ΊCo.

5 τα.: ό;)eοou 12 του ν. 1337,'ί9β~ ή το οργότε;:ο μέχρι

τ/ λήξ:"! τ/ς π:ιοθεσμίος υποβολllς των ~'ιστocεων ΚοΤ(:

της rΙCQξ,ς εφορμογης. Α\' το σuνoλo οι.::;: :ων εΓJ

!3ι:ιρι.'ν::ιε:.ι.tν r.'Iς lδιοκτησ:ος εινσ; 100 :Ί υεΥ:::λύτε,:=ιο των

ι:πσχρεώσεων που nOOKu~rcuv οηο την ως ονι.: πορ.

4 ΤΟΙ' ')ο-Ξο;:.ου:3 του ν. 1:J3i;1993.:,,: :δι::",-::r,c:c θεωcεiται

ση ει<rιίlπρωσε τις υπoxριωo~,ς τrς, aλλως BC;)u\'CTQL
-.Jε τ/ Qιοφcpc. Στr.ν πεoι:-::ωσr της εντα: οικιομού

r:pc 70U :923 nCCIOl'1ςo ονομC:::Qωcης, υπoλoγςΙ~τaι το

οuνολc ει;l:!οδού :ων 'Jφιοτομεvωv ι(oινo'.(pηc;των χώ

;:>ων. το 0110lO ι<οι O:DOlpeL7a: ΟΠΟ ΤΓ, συνολlκη ε:ισφaρό

ολων των :διoι<:ηαtών. Η ε:1ιr;λε::.:'. δςoιcco1 ε:"::με::ιίζετο:

"oμμ~'7::Ι::l ~ooς 7:1"- KC~C :::ι :":10 r:.:::YI;; λ:)νlζCι.ιενη

εςc;ccοο οε: ψ', ο;cΙ:<: t3LCo; :-0:0::; 1(0: τ::ι ε:~3cδc του

-:'1::.:c-οιcμ::-υ CU'α/: ::.:·φειλavτc: <.ύς ε:o:~op::: τ/::: cvTί

:ιτο:χης :610... 711c:.... .:;:. ;::71<: πε;::;;::ωCΕΚ t:;>COUOVΗC τ:>υ

coe::c:.: :::ι.:7:::υ ::ε-,; οφ~:λ;::c: ε:ς;;:ο:;ο c!': x;ruo. Κοτό

το ;\ΟΙΓ!::: ;::;>CO:"C(O~':C: ':;J'/CΛcγc ·:;ι ,",:-;:::ςΥ:::::::ΟΙ 7-~σ

~c: 12 :=~ c~~::'ι.: ;; τ~υ "~ο ':;3,7 :9!Ξ3 or:~c: ,cx~ει.

e. Ι- <:~coυoyrι ":!"ς :1:::;"iοδCU~:Ίς ~ε.\ε-~ς r;ooyuc
:cnOLc:rc! με τrν 1"1;::0':;, ;::Dc~:.ιΟ'rς. Γ.:] , .... -:::'!αζn

::J:.r... <:ι:-cομοζv'/::::Ι ,;:!,Iαλc'iΙΙ:::: ~::o :;Ι'Jcφέ;::Οντcl στο

::υΕ'ρ::: :2 :ου \/. ~337.:·~δ3. Ci":\J<: lσχι.!':;

7. "Ο :τι ... ο\ιcμcρ~ -:ις ncί\c:::too.ι:.c:c r.::οGλημο

τικήι: τποιο'(ης .:ε ε'lεογc :10M:~δo:.ιίc -; CC,K::: ανο

δcC'.ιC. ε",αc;.ιογ~·, εχ::·ι.:ν ΟΙ :::07ό~~:c -:-CL; cι::et:oL: 10
T<XJ V 1337.. 1583. όπωο:: :;?σηοποιcίι\,τ::ι :.ιε :::: σΡθ:::ο

23 του πο.,:>ν-:-aς.

δ C! lϊε::ι:ο):'ε:: noc εχοι.ν ,ccrc9ti <:ύ\.1'.;ωνc με την

ποο. :2 :οι.' coGocu ~3 'οι.'" 1~37/~"C3.:ι: ~'.κ.ε~;:;LUενο

:-η.Ζ. ~: _ε ::00ε.501ι<ς. 3ι:)τογ;,;c Υια :-:ον ~φc.:.;.ιο·.ιr, το;)

'::oe:Jol.; :3 του :lVWTε.::JIό) '10;.:0.... CVCUO=~-';V:::'I:CI :3ίιμ

:;ι.:ν:;: ;.);: :,ς σlcτe:Ει:τς T'JL' :οccό,,::::ς -:"i:ccι..

3; Ξ~)(ι:::ε;.:ε\ς 5:c5LKCo:tC <:YK~lC""l~ ":Ί"",:':: ;::;:λtcδcυ:κής

.ιελc-::rις ονQυΟΡφωqς :(;)\1 ως ονι,.; ,;:oςoχI~'\; :::UvCXI
::>ν:οι i.Iε iΞαση :ις '10Ql.φςο::>με'Jtς eι::.:τ:>'::ι:,:::. ε:.::οαον

;JtXPI :-;y~ ICXt.; ,ου noocvToc IICU::Jtό εχ!.: γνωuocoτηoει

,ο ΟΙΚ<::Ο δημοτικό:"ll(οινοTl/(Οcι.:ι.;GcUλIQ η εχε: -CQελθει

cπροο;:η η αχε:ικη προ5-εσυlο. Μπο::ε: - ΠOΛε:)δoμι~η

μελετη να εγκριθει ;Jt τις δoOTC~tlc;; τοι. ::cooYToc
αρθοοι: μετc Cl10 αr;οφcοr, τοι; ~)ςo(ε:σι.: C'-:UOTιKoύ η

κοςνοτικου OUuGOLoλIOU.

Άρθρο 16
Εξσσφολιση σημσντικών κοινόχρηστων χωρων

σε πολιά σχίδιc πολεwς

1 Γιο Tr;v l\ατcl:!ολΓI των ~πο(η:Jlι,;:σεων των :Jπaλ

λοτρlω\.1ένων ::ΙKινήτω~' προς διc\'οις- ;30ClKo:..V σδιι<ών

<1Ρτ/οιων 0;01 ολλων :JrΊυov:ι,",ω .. o;oιν~;(pησ:W\I χωοων.
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όntuς πλατειών, αλσών η μεγάλων χώρων πρασίνου.

πω προβλέποντοl οπό εγKCΙφιμένO σύμφωνα με τις

διστάξεις του ν.δ/τος της 17.7116.8.1923 σχέδιο πό

λεως, επιβάλλετοι υπέρ του o~Kcioυ οημου ή κοινότητος

εφόπαΙ ειδική εισφορά. η οποίο ιι;:οτσνέμετοl l(οτ6 με

plδIo, σύμφωνο με ης δlaτόΙclς του παρόντος, στο

οιι;Ινητσ ολόι<ληρης της πολεοδομικής ενότητος στην

onoto βΡίσκοντο: ΟΙ ως άνω οδικές σρτηρίες ή 1(01'0'6
χρηστOl χώροι. όπως η πολεοδομική ουτή ενότητα

προσδιορίζcτσι με το γενικό πολεσδομl",ό σχέδιο βάσει

του ν. 1337/1983. Κατ' εξaiρt.CΠ"!. με την ",στό την πορ.

2 του παρόντος άρθρου οπόφαση. μπορεί '0'0 ορισθεί

γιο ορισμένες οπό τις ως όνω αρτηρίες η ΙΙ;OlνόXpηστouς

Xtί.lρoυς, πou η ωφέλεια τoιrς εκτείνεΤΩI ΚΟ: σε άλλες

πολεοδουικές ενότ/τες. ότι η εισφορά I(ΟΤονέμετσι κοι

στο ακίνητc που βρίσκονται ΚΟΙ σε άλλες. μίο rΊ περισ

σότερες. πολεοδομικές ενότητες πou ορίζονται με την

Ιδιο αΠοΦοση.

2. ΟΙ ως ο ...ω βαOlκές αρτηρίες ",αl "'οι ...όχρηατα χώραι

πρέπει ...α οποτελούν σημανηκά λειτουργικό στοιχεία

της πόλης η της πολεοδομικής ενότητας κοι προσδιο

pLζOνTOI εφαπαξ γιο κόθε πολεοδομική ενότητα μι:

απόφαση τοο δηματικO\.J η κανοτικού συμβουλίου, που

στηρίζετα, σι: ειδική tKBcoη των πρocκτψήσεων γιο τη

δοπάνη των απαλλοτριώσεων. τον αριθμό των μεριδίων

στο οποία ec επιμι:ρισθι::: κατα ης διστάξεις ΤΟΙ' πα

ρόντος και τοο πιθανού ποσού του κάθε μεριδίοο

3. Στις περιπτώσcις εφαρμογής του παρόντος. δcν

εφαρμό{οντοι ΟΙ διαταξεις του α~ό 17.7/16.6.1923
ν.δ!τος ",αι τοο όρθρου 6 του α.ν. 5269'1931, όπως

lσχύε:ι γιο τον αναλογιαμό της δαπάνης κοι γιο την

επιβάpuνση τω\' οικοπεδων ποο έχοl)V η απο,.;τοίι..,

πρόσωπο ατη διονοιγόμενη ως άνω οδική αρτ/ρίο ή

κοινόχρηστο χώρο σίΠε οι διατάξεις του όρθροι- ~ του

ν. 653 '1977. Δε\' έχου\' εφαρμονι': οι διαταξεις του

πapόντoς σε πcριmώοεις α ...'Ισόπεδων δlα!3όσεων

4. ΤΟ σύνολο της ειδικής ειοφορας εί ...αι ίσο με την

αξια των απαλλoτpιωuένων Qι(ινήτων και των ουστατι"'ών

τους μειωμένη KCTb το ποσοστό σψμετοχής του Ο1κειου

δήμου ή κοινότητος το οπotο οοlζετοι οc ncV:-t τοις

εκατό (5%) στο σύνολο της αξίας των απaλλOτplωμένων.

Η αξίc αυτή προκύτπει για τη ... πρώτη βεβαίωση της

εισφopσ~ απο την εκτίμηση της εΠlτρσπής τοο άρθρου

15 του \:.δ'τος 797/1971. γιο ης συμπληρωμστικcς δε

βεβcuώoειc απο τις σχετικι:ς δII<Oc·nKCC: σποφοαεις

5. Η ειοφορό "'3TavtUcraI σι: μερίδια κοι βαρύνει

ανάλογο μ~ rc cuβοδόν. τ/ l.ώνη nou βpiσκι::τοι το

σκίνητο κα: πι Χ::Jήση του. τους Kupioo.Y.:; η νομεις όλων

των ουτοτελω.... κατοικιων r, στεγασι.ιενων χώρω.... με

αυτοτελή χρήση η αδOllητων αλλά apnw..., κο: οικοδο

μήσιμων οlκοπέδω... της πολεοδομικη::: cνοτητος ή των

τυχό\' πcρισοότερων παλεοδομlκών ενοτήτων που c
ΧΟιΝ OPIσTCi με την αποφαση της πσρ 2.

6. α) Γιο τη ...' εφορμογη της προηγούμcνης παρογρο·

:;>ω. η πολcοδομιιι;η ενότητα ή Oi ενοτητες που βρίοκcται

ο προς οr;ο:,ηuίωση Koινoxpησtoς χώρος κατ' εφαρμογή

-ων δ,ατ(lξ.:ω .... του όρθρου ουτού. χωρίζεται σι: τρεις

:ώνες:

Ζώνη;>. Πεο:λ:ιμ13όνε: το ακί\'!'\το ηου έχουν ποοοωπο

crov ποο,: ;;;n:οf:ημιw<Π"ι κοινόχρηστc χωρο nOOKCLIJt"'OLI
γιο διaμε(l:I"L/(1:α. :ι,:ικι:ί '0'0 EXCI πρό'1(;)ηο το οιΟ(οπcδ::>

στο οποί:', r~:,.'l"r:o\"'('Ί!

-

Ζώνη r ΠεΡιλομ6όνει α",ίνητο τα οποίο λογω ono
στσσης ή διιοκολιώ... πρόσβασης από φυσιιι;α ή τεχνητα

εμπόδιο cξυnηΡετούνται λιγότερο lιι;ο ...οπαηTlκό απο τα.

ακ!νητα των δύο όλλωΥ Ζωνων.

Ζώνη Β: nεΡιλσ.ιβόνει το ακίνητο της πε,::ιισχης που

βρίοκεταl μεταξύ των Ζωνών Α και Γ.

β) Το μερίδιο κάθε οκινήΤου πολλαπλαοιόζετα μι:

ουντελεστή: 1 VtD oι<iνητα της Ζώνης Γ. 1.5 για οκίνητο

της Ζώνης Β και 3 γιο ακίνητα της Ζώνης Α.

γ) Σε περιπτωοη ειδικώΥ κτιοίω.... όπως ξε ...oδoXεiω\'.
κλινικών. βιομηχανιών. πολυκαταστημάτων. εμπορικών

κέντρων, σταθμών αυτ()ι(ι'tl'ήτω .... καθώς επισης κα: των

οικοπέδων αδl",ης χρήσης όπως οικοπέδω\' ηοι; χοη

σιμοποιούνΤαι νια μόνδρες εμπορίος τι οποθήκευσης

υλικών ή α ...'ταλλοκτικών. το μερίδιο το οποίο έχε: ήδη

προ"ύψει αΜ την cφoPIJ0V1'\ ~ ΠDOηγαJμενης περ:

πτωσης <131 επιβαρύνεται επιπλέον πoλλoπλσσισζόυεν~

με ΟΙ.Λ'Τελεστή 2. ανεξορτήτως 2ώνης, Από το ονωτέρω

ειδικό κΤίΡιο εξαιρούνται το κτίρια κοινι)ς ωφέλcιaς

7. Ο υπολαγισμός της επlβ6pυνσης κάθε lδtOΚτ/σίOς

γίνεται ως εξης:

α) ΤΟ εμβοδό\' κόθε ακινήτου nολλαnλασιό.ζcτCl με

το σιιντελεσ-τ-η 2ώ ...ης η Ι(αι αδι",ής Xρfισrιι: Tηc παρ

6γ του "CΙΡbI,/TDς.

β) Τα Τ1Ροκίιπτοντο μι:γέθl" οθροί?ονται ",αι ΠΡΟκύπτει

το υπολογιστι"ο εμΒαδόν (Ε).

γ) Η ovνoλιιι:τ; κο,οGλητtc οπο(ημiωση (Δ). οπως

κοθορ[ζετοι σύμΦωνο μι: τ/\' πα~. 4. δlαφούμενΓ, με το

υπολογιστικόεμβaδόν δινε: το uπOΛOγισΤΙKOμεΡί3ι:- (μ)

ήτα:

Δ

μ • --------
Ε

δ) Η ε!διι<;'1 εισφορά κόθε ιδιοκ.τ/οίcς ιοούτο: ιJε TC

γινόμενο το;; μ επί το εμΒαδόν ;ης (ει' πολλαπλασια

ζόμενο μι: του::; συντελεστες 2ώ ...ης ή ειδικής χο!'1οη::.

Ειδική εισφορά· μ ε c ο. όποι: c . 1. ;,5. 3
ρ. 1 ή 2 ον είναι κcτοικίΟ'ή ειδικής χρήσης.

8. Γιο Τ/ΙΙ εφαρμογ:1 των διατάξεωΥ ΤΟΙ,.' πaoοvτος

όρθρου θεωρούντο ι:

α) Ως Όυτοτελης ΚaTΟΙΚίο' κόθε οικοδομή η τu;μα

της το οποίο στεγάζει ή civoι από την κατασκευή του

ΠPOOPIoμcllo για va στεγόοc\ tvo ",οικο",υριό. εοτlL' KOI
αν δεν txCI nρooδιopιoτε; ως αιποτcλής διη::ιημtV\l

ιδlQl(τ/σίc κοτά ης διατάξεις τοο ν. :)7<:1/1929. του .....
1024/1971 ",οι των άρθρω... 1002 κο, 11:3 του Avτιι<;oι'

Κώδικα. Η unο;:>ξη ιδιοιτι::ιων με:τρητώνηλε:κτ;:>οδ6τησης

ή υδροδοτησης or;orcλc: τεψηΡιΟ γιο τΓ,.... αυΤOΤCλε10

της κατοικίας.

β) Ως Ότεγoσμtνoς χώρος με αυτοτελt'. χρηση. καθι::

οτεγασμέ ...ος χώρος που χρησιμοποιείται ή ΠPOODί~εται

από την KOτσOKε:UΉ ΤOlJ νΟ χρησψοποιηθεί για την

εκτέλεση εργασίας η τ/ν QQ)tηση εΠΩγγέλματος. όπως

κατάστημο ή εργαστήριο n γΡσφείο η γιο οπOlοδηποιt

άλλη αυτοτελή χρηση. Η διάτοξη ΤOlJ τε:λευτοίου εδοφίου

της ΠΡοηγοψι:νη::; περίπτωσπς ο εφopμo~ι:τoι ανάλογο

και για τους orcyooμtνoLIC; χώι:>Ους μι: ουτοτελη χρήοη.

γ) Ως ·αδόμητο οιl(ο"εΟΟ· όλοι οι aυτoτελείς ι.ιέσα

οι: Ο1καδαμησιμα τετραγω ...α χώρα, οι οποίο: δεν έχov"

κτίσματο πα; υπάγοντοι σι: κCπOlc απ" τις π;:>οηγού

μεvες παDoγDό~::>υς

9 Για το,' ΠDοοδ,ορισμ(\ κο, βεβσiωσr, mc: (;\CιΦΟΡΟC:
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ο δημος Γι η ι(,oι'lότ/~c npoPolVCI στην απογραφή των

βαρυνόμενων κοτοιι<ιών η χώρων ή αδόμητων OH(onέδων

κοι συντάσσει σχεTlκό πίνακα ΠΟυ αναγρόφει ης ΚΟ

τοικίες ή ουτοτελείς χώρOlις ι'ι σδομητο οlllόπεδο. όπως

της πoλεoδoμtι<ης ενότητος Ι(οι τους ιιυρίους ή νομείς

τους με τις διευθύνσεις της κατοικίας τους. Στις πε

Ρ1πnί.ισεlς ειδικών χρήσεων με περισσότεΡο μερί&a

σνσγράφετe- κοι η ειδιιιή χρηση. Ο πίνακας aπογροφής

τοιχοιωλλστοι στο κατάστημα TOU δήμου ή της κοινό

τητας ΕΓ:Ι tvc διμηνσ. Η ανακοίνωση γιο την ΤΟΙΧοκόλ

λl1Ο1'Ί του πίνοl<ο δημοσιεύεται σε δύο τοπ:κές εφημε

ριδες. εφοσονεκδίδονΤΟ1.κοι σε μια ημερησιοεφημερίδα

τ/ς ΑΕηνας. Σχετικη έντυπη εlδΟΠΟIΓ1ση ancuBuvt":"QI
I(Cl ο!: όλους τα.ις oνa~oόμενoυς στον rτίνOKO ως

Ι(\:ρίouς ri νομεiς των υποκείμενων cτην εισψορό oιu

\Π]!ων Η ε\δorιoίηση οnοcτελλετcι τcχ\.!Ορcμιχά με

σι;οτ/με'/η ε:<10τ,:lλt; cτcuc: !:νδlοφεροι;ένους ιδlοκτητες

1 οτους ε,lοl><οι:ς των κοτc:κ:ων η χώρων. ':)ι οr:cίcι

έχουν mv unoxptwoη vc την rισΡcδι.:σσυν χωοίς "'0
?υι;τερ!"ι::', ~Oυς ><υρίους :Ί τους νομείς !ων χώρων

Η ε:δcποιηG"r, :~υ r:οοηγούμc'/cι; εcοφίοu δα σποτελεί

OuOl<UCr, τί:nc ;ης δ\οδικοOlας.

10. Μέσι:: σε ovO'7PC:-!T!Kr, r;Ροθεσυίc: ι:Ε:-:'/το Ι6ΟΙ

:-,μεοων crcc τ/ν τελει;,cίc δr,ι.:οσiεuση στον ,ίιπc της

ι<ο,σ. ;::'1 r;:ιcηγcίιutνη ncοσγccψο ι;;νι::.~οιvωC':":ς. ><όθε

;;'/δ1σψεσοι;εvος μΓ:cοε; ,..α cσκ~cε:ι ενστocη :toTά της

tyγ::OW:lC. ε:t;;cuνόΓ!,':'I,aς κοι \(oi?c δuι.oΙCΛCy:ΤΠι<ό r:cv
=Ι:CΧC':'i::::::ί ~ε τις CNτIcc:r,OCIC: ,::υ 110:0 των εΊγρcφών

:::.cv :::'/0)(0. ~;; :-:εpΙΓ:,ι.:CTΊCUΨIσ{)ητηcης -:ης :διότ/το::;

,:,ct; ιιι:.:ιcυ :; vcuto ':'01.; CKIV1';!CU, ϊ t:IC,coη είνσι

:::1α::οCεχ'Π;, :::ν δεν ι<CΤQνcμcCε: :0'1 :-ι;ς;γι;ο'\':ΚΟ K~PΙO

"; νcι:έ.:Ζ, ΖΦC;:C' .. "Π:ν !:vCΤCC1", :;ν π.:::oβaλλε; ο:.ιτος

r;cL: .:'Ό:";'} ΙΙ<Ο-:-C:Χ:'"1 ται: (3C:(;1((;1"=; το ::::κίνη-:ο.

" ;"':c ::ς c'IO',co<;:::; ::r::::φο~ει το δημonιι;ό ή

ι<οινc::-;c Cι.-ι;!3.::t:λιc, :0 ~r,oio ε,:,,,,;:ίνεl τον c:ριστικο

::ινcκ= ::::c:yc:CC1"lc, c οπσιος :c\χο><cλλο,:=ι .<(:ι ονο

<C~vwvt-:-::: :;Ο:ϊωc IIc\ C ,;;J=X~Kc-:::: ,,\ναι<ος :-::::: :::rtcτελεί

'!'αν :::'\0 3t:3c:wσn, ~ς ;::ιcφαι:;cς.

~2. ::c ~\.. -:cayuc'!'cr.:Otnc::'1 :ης '{CTC τις cιατtξεις

:cu t,::l~COt; C:.Jτ~ύ cr:αλλοτ!)ίωσης των ακι\.-η:ων, .:ιν;;

:ω'; :-:::;:oeλε"οu,νων :1;::::0 rtc: ΙCXύoι:σε:; 5ω:.::ξεις ηρό

{εων cνcλονιC-uου, ouvracot.c: κτημο:ολογι:::ο <οι Κτ/

:Jcτcλογι",ος r::γα>lcς, CΝμ;rιωνo με ης c:o,:,cEtIC: ,ου

ν,διτσς 797.';:7:. Η CIOC1KCOΊC γιΟ :n cυντοΕ:1" των

σ!σιχειων ουτώ\.· κι'/ε:,;:, ::710 τον α/κειο δημο 11 >ιοινότ/το
cμι:c:ως μετ;: ,ο ....· ΚΟΤΟ :ην r,oo, 3 ποccδιcοιcμό των

5ιανοινόι;ε'/ων ;3cC't\ :ου παρόντας. ::::;:τ-:~ι:.>ν '{αι και

νόΧΟΓ1c,ων xώ~ων. Η canc'Iη για Π', 7..JVΤ.::ξη των

cτοιχειwν :::-:r:i.:ν acauvc\ ,ον o\J<cio δημσ η κcινότr,το,

ο ΟΓοοίος α:.:ι:cως μετό τ/ν ooισΤΙ,;OΓooίηcη των cTotXtiwv
cυτ:,ί)ν ζ:Ηε: Τ':')ν εΙΟ:Τ\1lησrι της ειο:τιμητιι<ης εnιφοΠής

,ου OPθP01J :5 ,συ ν.δ/τος 797/'971 I<.cι επισπεύδει

:ην πεcαιτε:ιω cιοδιιιοσiο γισ τη βε!3αίωσr, ':'ης ειοφοοό<;

"'ΟΙ την nοογμο'!οnοιηcη ,ων anaλλΟΤΡιώοεων.ΟΙ διο

τc~εις νιο την ποοσιιύοωση KOI ΤCJJ(ΤΟ110ιηση των οιι<ο

"εδων ι::φοοι.ιοζονΤΟ1 KOI στις περιπτώσεις του ηαοόντος

όρθοου.

13. 1-\ ι:ισφc~ό (3εβοlώνε,οι μετό την tKTιUnoη της

ΕΚΤΙlJη:ι",ης trnTconnc και εισπρόττετοιuncp '!ου αι<είου

cnIJou η lιοlνΟΤητος. σίιυφωνα με τις ιcXίιoυσες διοτόξεις

γιο :τιν t!CΠ>:JCΞ.:'1 των ι::σοδων δημων >ιΟΙ κοινοτήτων

Ε,cφcοο ι:έχρι ~:lIooι χιλιάδες (200001 coaXIJcc: ιιοτο-

-
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βόλ/ετοι ΟΓΙό ;.ον υπόχΡΙ:Ο εφόπαξ μέσο οε τρε\ς (3)
μήνες από την ειδοποίηση του γιο τη οχεη"'Γ; βεβcίωση.

Εισφορά μεγαλίιτερη σπό το ποσό ooτ6 ",στοβάλλ.ι:ται

σε Qι(τώ (5) το πολύ [σες τρψηνιaιrς δοσεις, απς τις

oπolες όμως ΚQI,Ilό δεν μπορεί νο είνοι μlκροτερη από

το ποσό αυτο. Μετά το δtιιaσn",ό ποaσδιοοισμό των

προσωρινών τιμών μοv<tδσς, ο δημaς η r: κοινότητα

ανοπροσδιοΡίζει ,ο ποσό της εισφοράς "'οι προβαίνει

σε ΣUΜπλr!pωμαΤtι<ή βεβαίωση, Σε cu;.ιΠληρωυΟT\ll.ες ε

πlσης βεβαιώσεις προβαίνει ο δnjJος ή η κοινάτητο κσ:

σε ι<άθε περιπτωση που δlαr.ιστωθε( δικοστικό διοφοοό

προσώηων υπΟχΡεων Γ:σ Tηll ΚΩταβολή των σ~πλη

pωμσΤUΙ::ό βεΘοιοίιμενων εισφοοών σε δόcεις εφαρμό

ζΕΤΟI το mo πόνω rpίfC εδάφιο της πc:ρουοος naρo

γράφου.

μ. Η ειoφoρC κοι το r:οσό της κατ:: την πσρ. 4
σuμμε:c;(Γ\ς του οικείου δl",μοι: n ιe:ClνOπ;τ~ς φερε'!'οι

στον πcοι;πολογιcμό ι:σοδων Tcu δη:.:ου μt lδιοiτι:ΡΟ

κωάι<Ο ooleuQ KOI χpr,σΙ;Jοπc:t;ί-c: οποκλι;;α,:",Ι:: γιο την

κοτο(30λή των c:-:οζη;.ιιώcε;uν ar::Jλλστcιωcης :W\f "'01

νcχρησ"':'ων χώρων, ΊΙΟ ,cuς: cπOlομς εγlνε a υπολο

γισμός Κο! 11 i3ε:3ciwoη της εισφοοος. Χ;:r;cιμοr:οιηση

το!,; I"',ρΟιόV70ς εlσΓ..:>aξης :ης εlοφορC;:: Υ\Ω 6λλους

οκοπcίι;:: c:ι.,:\.\CΤC. εl<.τας των ::λλω\.· σt.,νεr:ειών. !(Οι

βcριο ιe::::τα :ον !10ΙV\ΚΟ ΚώδlΚΩ nαxβccrl .<οθηι<οντος

γιο ολο τα οογανα :-::>υ 31",ι;α\; cιcε-::: -, οχ:, που

cι..;':ΠCΟ':'τουν c:ην cνε;.;τpεπ:-. :φηcίuc.-:c\r:σr,

;5. 'Οτον cρχιcε: η :,:ρcγμοτcr:οιr-(jη εccCων cnc την

cicr:co~:'1 της ε\c~o~δς, ::> c:'::.:cc: η :'! χανοΤ:',Τ:::: ζ:,,\τε(

cnό το αι:μόδιο δικοσΠ1010 ":ον '"!ι:c~λε:"Τζ'ι;t'iΟ από nc:
.::χεi:.κέ::; όιατcΕ!:ις '1Cοaωcινα :1::0σc.,ccι::,uc :r,::; τu.:ής

μον::ιδa::; -'(ο: .:;:r:η 'JιJνεχ:ε::o :-:c::el\oT:::,et:~. ';':":::C~OKό κο;

τμημcτικt. ονcλ,')γο :Jt τσ διcetσι~c -==c(,')'I Τ/~ t;cφο

:>00:;, ,.ς OΙKι:ί~ς cncζ:"ιι;ιωσι::;:; YIC "'. cι:\'τελε~ 7ων

crτσλλcη:ιωcεων ~cι r.' δtάνcις:-: ":~ν <Ci'/c~nστων

χώcων '(10 ,ους cnciouc: r;:Jcοcιίιr::: r; <:ιcφccc.

16 Στ/ν Γ'LΡίτ;;ωcr: r::x.; r: ~ICtDCDC -:::CCEICOICτ/Kt

Ι<01 βε:3cιωθr,κε γιο .;ε .. ο-:: JJCVc των βaC\κών r:Λcτειών

ι<σ: οδών μ~a::; ~cλεοcομιιιης ειιοτ/,ος, :"Του εχουν r;:ιcσ

';ιcριο,ι:ι OI,;U(jlwνC ~ε <ηl! r::cw, 2. tnoν::,.\C'..:(3oνticι η

lllc5ικ:::cιο ':'10 π:; tncutvc::: με.:Jικό η ολlJCC.

Άρθρο 17
:<cτCθι:.c:'j οποζη)jrωσης ~υμoτoυDυι;ι:.νων

οπό τρί;ους

1. Ε;:ι,;::εr:ετcι υ:;-:<;DO anc C'/I\PIQ"Ί ~::υ Όlκε.:ου δη

.;οτι><οι.- r; ι<οινοτιι<οί: συυ!3oUΛισl,. σε cr:c:ccηποτε :1ρό

αωπο. oίIμr;wva με ":0 οριζόμενο ι<οτωτε:::ι.:. 1,'0 προ

;<OTOI!CΛtl γιο λογc.ριοcμο Τω'" 'J:10χ;::ε:.;ι\.· :":')'1 aΓΙοζη

μιωση γιο τη ΣUνΤCM:σΓ\ της σr:cλλοτριωc::ς CKlo,r,;TWV.
:Ίου "ρο(3λε:":cvτοι οπό το εγ><ε",ριμενc ρwcτcuι",ά σχέ

διο ως ι<οινΟχΡηΟ1σι χωρcι.

2. Εόν το προσωπο C"tO onoic επετρό~ η κοτ:Ι9εση

της οr:οζημίωσηςδεν "'cTOGtOtl τr, σχετΊΙΙΤ'; C\lοζ:,\;.ιιωση

μέσο. στην ΠΩαθεσμίο που ΤOσcπ:,OI O!iC το οιι<είο

δrι.ιOT\Kό rι ιιοινοτικο cuι:(30ιjλ\0 "(ατό τη'Ι ~aooxη της

ε'1J(ρισης τr,<; r::::.c 1, εn\(3όλλε-:-οl, με: oncφccrl του

5IΊUOTιKOU η ",οινο;ι",οίι σuμ(3oυλίoυ. rι::αcτιμΌ> μέχρι

2.000.:Χ::0 δpαXμcς το οποιο Ι::ΙΙ:Ι~OO"ί'!<:τol cno το δr)ΙJΟ

ή -:ην 1\O,VOTηTC.

3. σι ncρcδtοl ,δ'ΟΚΤηΊ'ες οι οπαοι. σwψ(.)yc :.ιι:: ίις
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Kciμενες διστ6ξcις. είναι υπόχρεοι για την αποζημΙωση

του ρuμοτομοwένοuIJΠOXΡCOίιντσι να κοτaβόλOC,N την

oπoζημiωση που τους αναλογεί στο πρόσωπο που

κστέθεσε την αποζημ[ωση γιο λογαριασμότους_ Με την

ΚΩταβολή οuτή θεωρείται ότι οι παρόδιοι εκΓ!ληρωσσν

τις υποχρεώσεις τους λόγω ρυμοτομίας.

4. Με σπόφαση TOU γ πουργού nεΡιβόλ/οντος, Χω

ροταξίας κοι όrιμόoιων Έργων ρυθμίζοντοι η διaδLιιοσίc

υποβολής της αιτησης προς το δημοτικό ή ΚQινΟTl/(ό

σψt}oίJλιo ΚΟΙ το στοιχείο που τη συνοδεύουν, ο τρόπος

και η διοδικοσία επιβολής 1(01 είσπραξης του προστίμου,

ο τρόπος κοι η διοδικοσίc ειδοποίησης των υποχρέων

ποροδίων γιο την "'οτοΒολη στο δήμο της αποζημίωσης

που'τους oνQλoγεi, το κριτηΡια κοι η διαδΙKoσlσ επιβολής

του προσώπου το οποίο 90 Koτaθtσει την σποζημίωση.

σε περίπτωση περισσότερωνενδιαφερομενων,κοι κόθε

αναγκαια λεmομερειc για την εφoρμoγrι του όρθρου

aυτoύ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝΣΧΕΔΙΩΝ

ΚλΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΙΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣΡΥΘΜΙΣΕΙΙ

Άρθρο 18
Aνι:JTOΤO όριο σuvτελεστήδόμησης

1. Illc περιοχές που πολεοδομούνταιμε ης διοτάξεις

του ν. 133ί/1983 και του παρόνΤος νόμου. Ο ouνtr

λεστ/ς δόμησης που κοθορίζεται 0:10 την πoiι.εoδoμΙKη

μελtτη δεν μποΡει να είνοl μεγολύτερος του Ο,ε.

Ο ΣUVΤελεOτ/ς δόμησης γιο περιοχές δεύτερης κο

ταιUας δεν μΠΟΡεί νο είναι μεγολύτε;>ος του 0.4.
Ο ouvτελεστής δόυησης για χρησεις που nρ0j3λtno

ντοl οπό ΤΟ άρθΡο 5 KOI 6 τα.ι π. δ/τος της 23.216.3.
1967 (φΕΚ 166 ιn. όπως ισχύει κοθε φοοa ή από το

άρθρο 6 ΚΟΙ 7 του Π. δ/τος 61/1960 (~EK 27 AJ, δεν

μπορεί να είνα! μrγαλύτεΡος του 1.6 γιο χρησεις Που

πpaGλεΠOντOI οπο το άρθρο 7 ΤΟυ ως όνω 1";. δ/τος

της 23.2.1987 (ΦΕΚ 166 Δ') του 1.2 και γιο τουριοτικές

δρaστηΡΙOTητες του 0.6.
2. Σε κέvτpc πολεων ή πολrοδομικών ενοτήτων ή

σε θισεις πόλεων κοι οικισμών με ιδlαΙτερο πολεοδομικό

ενδιαφέρον, κοθώς κοι σε ζώνες ανα"τυΕ.ης παρογω

γικών δροστηριοτ/των. η πολεοδομική μελετη βάοεl

oΙTΊoλoγiaς μπορε! νο προβλέπει γιο οικοδομlκο τετρο

γωνο ή τμηματC τouς 1(01 γιο Ι(τίρια ορισμένων χρήσεων

ουΕ.ημένους Ι'Ί μειωμένους σε σχέση με τους προβλε

πόμενouς οπό ουτη συντελεστές δόμησης, Ο 1(08001

ζόμ.cνoς κοΤΟ την παράγροφο αt!τ/ συξημένος συντε

λεστής δι::\' επι,'ρεπετοι να υπερβαίνει το ανώτοτο όριο

της προηγούμενης πορογροφου. Ο ονώτστος ουτος

σvντελεστης μπορεί να χρησιμοποιηθεί. εφΟΟΟν ολό

κληρο το κτιριο εχει την προβλεπόμε:νη χρήση, Δεν

επιτρέπετοι αλλογή της χρήσης Ι(τιρίων σε άλλη χρήση

γιο την οποία οντιστOlχε! μικροτερος σuντελεστης δό

μησης. Ο κ.οθοριίόμενος μειωμενος oυντελεστrις δό

μησης εΦΟομό(ετοι K~ brcv τμήμο μονc του κτιoiου

έχει τη χρηση YIc "l\' οποία I(OBOpiCiT]"'L ο ouντελεOτ/ς

ουτός

3. Σε ;Ίε:οιοχΓο, ε:1εκτaσεων του ν 1337'1953 κο! ΤOU

πaC)όνΤOζ VOUOIJ Π;)ι: nQocoii:cιVT;)I γ>ο ~νclπuΕ.η βlO

μηχονιας β'U'cχνιοr; -: ;1;,~νδρcμηooιoυ ;;>Γ;wς σι:

θlο.ΠΑ .. Βι.ΠΑ .. ποραγωνιl(ό π~ρι(α. μπορεί vc. ορί{είΟI

οπό τ/ν πολεοδομlJ(ή μcλετη γιο το σίινολο της περιοχής

tι τμήματό της ή ",α~ γιο OPlO>Jtvcc; χρήσεις ouξrι.ιtvo

ποσοοτό Kάλι.ιιlΚ1ς, που δεν μπορεί όμως νο υnεcY.3oiYεl

το εβδομήντο τοις εl(οτά ί70%) του οικοπtδου. Το

ποσοστό ουτό κό:λυψης I(cιθopίζετoι. εφόσον επιβόλλετοl

γιο τη λειτουργικότητα τω\' χρησεων σε σuνδuoσμό με

τ/ διοθέοιμη γη. Ο ",οβορισμός τα; αυξ.ημενou ποσοστού

κό:λυψης πΡέπει νο οlτιολογε:τοι οπο τη .... πολεοδO\Jιl(η

μελtτ/ Δεν cnlTpinCTot αλλαγή της χΡησης κτιρίων

σε ω..λη χρήση γιο την οπαο ισχύει μιι<ρCτcρο ποοοστο

KΌΛUψης.

4 Σε περlοχές Που πολεοδο"ούντοι με τις διατάξεις

του ν. 1337/1963. καθως ",οι του πaoόντος νόμου. ΠΟυ

προορίζονται γιο στεγοστιο<ε ποογρόμμοτο ή πpσγρCιu

μοτα Ι(οινής ωφέλειος. μ:1ορεί vc "'οθορΙζετα κο: δεύ

τερος ουΕ.ημένος σuντελ<::C7T1~ πσι.; δεν μ nopri να Ι::νοι

μεγολύτερος τcκ; 2.0. Ο αυξημενος αυτός συντελεστής

Ι(οθορί{ετσι ύστερο οnό αιτιολονημένη εκτίμηση των

πολεοδOlJικών ",οι ο[l(ιστικών ΣUΝΘΗKών κοι των γενι

κότεοων cτεγocτιo<ών ανονκων της TTC;:llOxήc. οπό την

nο)"εοδοuικr. μελtτr,. Οι lδιοΚ....lτε:: των οι<ινητων που

βρίσκονται στα πιο πόνω TuiIuorc μπορε( να χρηΟ\μο

ποιήσουν Τ:'Ί διαφορο των δύο συντελεστών μόνον ον

tl(XWPfIQOUv (J:'o ΔΓjμooιo. τους Ο.7.Α, η ,:,ους εξσυ

σιοδοτημένουςαπό το Δημοσιο οοuοδιouς ι:>Ορεις μέρος

της ε:;ιr:λεον ωφέλε;ος r:ou nPOl(ur:TCί σπο τη διαφορά

ουτή Τω\.' δύο συντελεσ7ών δόμησης.

Με π;:ιοεδρικό διό;ογμο. ΠΟΙ' ε",5ίδετο; υε ~ότoση

των γπovργών OlI(OVOUll(tJy. ΔII(OIOOύv:1ς Ι(αl Πε.:ι$ολ

λovτoς. χωροτοξίος Ι(α: Δημόoιω~ Έργω" κοθaΡίζ:;>vτοι

οι ειδιl(οτερε~ npounoetOCtc "ct οι όροι με τouς oπoIovς

θο μπορεί νο χρπσllJοποιείται Γι πιο πονιι.: διαφο:Χ: των

δύο συντελεστών. τα m, σχετικης διαδικοa:ος. τ::: των

μεΤΟΥΩοφόμενων προξεων .•ο τω\' αuοιfiών συμ90λοι:)

γροφων, uποeηl(οφuλcl(ωv Γ, aλίl.ων auμπρα":ϊοντων

προσώπωνΙ(οι Ι(όθε σχετικη λεr.το:.ιερειc. Στη διοδlκασία

αυτή ;.ιποοει vc TloQβλtπoνται K~I. c τρόι-ιC>ς κι:;ταρτισης

σχετι",ων οψ!3όσεων μετοΕ.ύ τα; .Δl1υοσίοιο. των C.Τ.Α.

ή των ποροπανω ΦQpέων KOI ~ων ενδιοφερόυενωll

lδιοl(τ/τών γιο τον r:Dοοδιοοιομό σε Ι(όθε. OVΓI(CKpιutνη

rιερίπτωση τω~' μετοβιβαζομενU)'.· στο Δημοσιο ή τους

oλλouς φορεις πooo~τών ουνιδιο"τηοιος με rc. Ovtl
στοιχσ τuημcτc διοιοευι:.νης lδιοι<~iος, ο τρόπος 1(0

ΤOσKεUΗς των εργων KOl ><οθε σχετική λεr.τοuερειο. η

τυχόν σε: χρήμα εKπληpιιιcη της υπo~ωoης των ι

δlοκτη;ών Ι(οι ολες οι αλλες οχε,ι><ες υπ::ιχρεώσεις. ΟΙ

πιο πάνω σuμ3όσεις οπαλλοσσσ.'τσl :Ι:ΊΟ κσθε φορο,

τελος χορτ::ισ;μου ή ολλο τελoc: η εισφ:;>Ρ6 " ":ιάτηιη

υπέΡ του ΔημοσlOυ r. oπoιoUΔ"ιπoτε τplTOU. r:λην ΦΓΙ.Α.

Άρθρο 19
Πολεοδομικές ρυθμίσεις γιο οικισμούς

μtχρι 2.000 I(σroil(ou,

1. Η σρΙOθιr.'ΊCΠ", των Οιl(ισ.Jών με πληθυσμό μεχρι

2.000 KOToiI(OUc. οι οπocοι εχουν δημιουργηθεί μεχρι

την lσχΙ:.. τοι: ν 133ί/ 1983 ylvc,:,at με τις διοτόΕ.ι:ις του

r:. δ.Ύος της 24 .;;3.5 1985 /φΕΚ 181 Δϊ. οπως ισχύει.

κο! τις διατοΕεις της πα,:). 1 ,:J1I ο;:ιθοου 3 του "
2242,'199': ΙφΕΚ 1(2 .6.1. cr-y><: 1ρ::Ι:ΊΟΠΟΙC:ΤΟι ;IC τ/\.

nClO 'ΞΙ 'πρ,r-τωσn c 10Ι: ac"",o,. ~5 :ου πο::lοντος T~
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ονωτ'ρω διότaγμο δεν ':χει εφαρμογή γιο ο\ΙΙ;ΙΟμο(ις

που δημιουργήθηκαν μι:τό την ένσρξη εφαρμογής του

παραπάνω ν. 1337/1983, rιc τους ήδη ορ,οθετημένους

Οιl\ιΟμοίις δεν είνσι επιτρεπτή η διΕUρυνση των ορΙων

τους με νέο δΙOIKηrιl(ή πράξη.

2. Η πολεοδόμηση "'οι επέκταση των οικισμών μέχρι

2.000 κατΟίΚους, Αου tX01JV δημιουργηθεί μέχρι την

ισχύ ΤΟυ ν. 1337/1983. γινετaι σύμφωνο με το προεδρικό

διάταγμα της 20130.8.1985 (ΦΕΚ 414 Δ J. οπως ισχύει.

ΚΟΙ τις διοτόξεις της παρ. 1 του όρθρου 3 του v.
2242/1994. όπως τpσΓtoπoιείτolμε την πορ. 9 περίπτωση

Q' του όρθρou 25 του nC:Ρόντος. Γ.cι την επεκτοοη των

OII(IOIJW'" ουτων. aποlΤ"εΙΤQΙ η (Ιπaρξη εγκεκρlμένου

Σ.Χ.Ο,D.Αn., κοθώς KOI η εγκριση tνιaίaς πολεοδομικής

μcλέτ/ς. με Την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων,

η 'οποίο γιο τον υπορχοντο οlκιομο μπορεί νο μην

περ!λομ!30νει ιδιαίτερες πολεοοομικες ρυθμισεις.

3. Στ/ν περιοχή μέοα στο όριο του οικισμού μπορεί

νο γίνει ,c:Ol ονεζόρτητ/ πολεοδομικη μελέτη πο\) μπορεί

να περιορίζεται οε τμημστικη πολι:οδομικη ρύθμιση κοτ6

μήιι:ος των ιι:ι;ριων οδικών οξονων η σε όλ/ο πολι::ο

δομιιι:ώς ι:νδιαφι:ροντο αημεlο. Με τη μελέτη ουτή ΚΟ

θορίζονται κοινόχρηστοι. ιι:οινωφι:λεις ΚΟΙ οιιι:οδομήσψοl

χώροΙ. χρησεις γης )(αι ΟΡΟι KOI Πι:Ριορισμοι δόμησης.

Γιο τ/ μελε-:η αι.'τ/ εκπονείται κοι εγκρίνετοι ρυμοτομιιι:ό

σχέδιο. ι<οτο τις διaτάξ.!:ις του ν.ε(τος της 17.7.1923
με αr.όφcση του νουάρχη. με την επιφUΛcξη της πορ.

5 του r:apov,:,oc. Ο νσμόρχης με οποφοcη του unop(.i
νο μετοβιβάσεl τ/ν οομοδιοτητο '!ου του προηγούμενου

εδαφίου οτον προεορο του οιιιειοu σι.'U(30υλίου της

περιοχης. εφοσ:ιν σε ::JutQ υπC,:ιχει cργο·/ωuε·.ιτι υπη

ρεσίο πολεοδουlκοι) σχεδιοσμου.

4. Γιο τ/ν εφοομογη της ;"Jολεοδομικης μελέτης ε

πέKταCΗς <;φοομόζοψ:cι ο'lολογc οι διοτοξι:ις του όρ

θρου ~2 ΤolJ ν. 1337/1983. Γιο πε;:>ir:τu.-σΊ'\πολεοδόμησης

εντός των οοίων των οικισυών. καθώς ΚΟI γιο πε~ίπτωση

έγκρισης ΡΙ.ιυοτcμιιι:ού σχεδίου κοτο τ/ν πc:::ιόγρoφo 3
του ποοον,ος. εφορυοζον,αι οι δlατό~:ς Τuίν Qpt1pwv
32-39 ,ου ν.δ/τος της ίί.ϊ.1923 ·;"Jt~i σχεδιων πόλεων

κλπ:. Με oπόφcση ίου νομορΧΓ1 η ,ου προέδρου τ.:)υ

συμ!3ouλιου της :τεοιοχης. a... εχουν μεταβιl3αστεί σε

ουτόν οι KCTO την πpoηγoύuενη ποι:aγΡοφο Ο;:Jμοδlό

τ/τες. μετc οπο TTpOTQcn TCU OIKtlOt: δημοτικού ή

κοινοτικού σι;μι3oυλioυ. μr.οι:ει να επι6ληθει cTIC lδιo~

κτηοιες ;ιου πε;::ιι:"ομ:30νοντcι Ο'τ/ν πεοιοχ:'1 εντος των

ορίων του CIK!OUOtJ 1", '!ης τμηματικης ποΛ.::;ιδομlκής

ρύθμισης η ;JnOXPtwoη QuIJIJc;oxηc με ε:σφορό σε ι γη

ιι:αι ct χρημο. σuμφωνa με τις διατόξεις της πορ. 2
του άρθρου 20 (οι του όοθρου 21 του Πα/lόνΤOς,

5, Οι ;ιορσγροφοl 3 ΚΟΙ ΟΙ του aοθρου ουτού μπορεί

'10 εφcouόζοντο\ κοι στους oιιι:ισuoύς που εχουν χα

ροιιτηρισθει ως οξιόλογοl. βόσει του άοθρου 2 παρ. 1
του ΓΙ.δ/τος της 24.4/3.5.1985 (ΦΕΚ 181 Δ), ή ως

πopσδooιaιι:oί η υπογονΤQI στην KOTηyopio οικισμών που

αναφέρονται CTηV 110Ρ. 1 TOU ορθρου 3 TOU ν, 2242/
1994. οπως τρσποποιειται με την rtoo. g περίπτωση ο

του όΟθοου 25 του ποροντος Στις ονωτεοωπεο\πτώσεις

η εγκριση του cυlJοτομιιι:ού σχεδίου γίνετοι στους μεν

οξιόλογους ΚQΙ ποpaδοσΙQ)\ους οικισμούς με προεδοιιιό

διάτογμο. που εκδίδεται με rIporooη του γπουργού Πε~

pι(3aλ/OνTOς, Χωροτοξlος κοι Δπμοσιων Εργων. στους

δε λοιπούς οικιομούς με aποφοση του ΓενlKoύΓoαμ~
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ματέο ΠερlφέρεlOς με γνώμη του Πεoιφε~ειaιιo",

Σ.χ.απ., .
6. Ειι:ιι:ρεμείς διοδιιι:οσίες πολεοδομησης κο. επέκτοσης

των ως όνω ΟΙΙΙ:ΙOIJών σuνεχίζοντeu με βάση τις πpOt.ι

φιστόμενες διατόξεις, εφόσον μέ:ιρι τ/ δημοσίευση του

παρόντος νΌUoυ έχει υπογροφεί oίIμGaoη oνάeεσης

της σχετιιι:ής μελcτης.

Άρθρο 20
εισφορά σι: Υη

1. ΟΙ ιδιοκτησίες που r.εΡι.λαιιΡόνοντοl σε ΙΥολεοδο

μα:ιμενες γιο πρώτη φορά πεΡ\οχες υποχρεού ....τσ: να

σuμμετaοχουν με εισφορό οε γη ΎιΟ Πj δημιοι.ιργίσ των

onaρoiTη,wv ιι:οινό;φηστων χώρων κοι γενικΟ τ/ν 1

Ι(cνοπoiησηκανωφελών x,cnOCIUV KOI σιωπών ο σύμφωνο

με τις διατάξεις τ/ς r.oo, 4 του apepoLi e του ν, 13371
1983, όπως οwπληΡώ&ηκε με την ncoirtTωoη β. της

πορ. 3 του όοθρου 23 του ν. 2300/1995 {ΦE~ 59 Α·},

με την επιφύλαξη των διστάξεων της "αρ. .:. του ά;)θρου

12 του ν, 1647/1986 (φΕΚ ~41 Α).

2. Κοτ· εΙοίοεcn της ποο. 1 του ncooVToς:

οί Οι ιδιοκτησίες που nt.,IλauS<)voVTot σε nει::ιoxές

δεύτερης Ko~oικιoς ,οι: π.δ/τος της 16.8.1965 (ΦΕΚ

416 Δ' ). όπως τpoπorτoιηθηKε ΚΟΙ owπλr;Ρωθηκε με

το όοθοο 1 KCl 2 ;ου ν 22.;2.'1g$(. υποχρεούντοι να

σψμεΤOcχoυν με εισφορό σε γη. σίιμφωνο με τα πο

OO0'7Q !Ίου κ.a6CΡi{οντοι Ο"τ/ν παρ. 2 ~Qι; tρ€ooou 6 του

ως ονω π.δ/τος της 1e.E.1985.
β) Οι ιδιοιι:::ηciες που εντόοσον,ο: σ:c nοΛεcδcμικό

σχέδιο KCl βριοκοντοι εκτος των οριων των ΟΙΙΙ:Ισ',.:ών

με r:λη~ο μέχρι 2.000 I<CΤoIKOυς. <Q,O ~c ~caoc 19
του πσρόντος. ειτε ο: Qιι(ιομοί ouτοι nε.:1ιλοu!k:νοντοι

σε r.n.r, εί,ε σε I.X.:J.Q.A.n., ouur:εpIλouβovoμC'IIUV

των οιιι:ισμών του όρθρο,," '9 .-:oc. 1 ;;εcιπτωσrι ο· του

π.δ!τος της 20.8. :985 (ΦiΞK 41 .. Δ·~. ;JncXOCCίIVTOl νσ

o~με,άσxouν με εlοφορC οε vη ως Ko,ωE~:

Γιο τμημ'::l ιδΙOK:ησια~ μt;φ: 250 ':".u .• ποσοο;ο 5%.
Γισ ΎjJήμα ιδιοκτησισς πονω or:o 2~ τ.ι-:. μtXPι 500
τ.;.: .. ποcοοτό 10%.
Γιο τμήμο ιδιοκτησισς πάνω σπο 50C ':".;1. μίχοι 1.oαJ

τ.μ .. ποcοστό 15%.
Γιο τμή;10 ιδloιι:τ/σiσς .-:Ωνω οπο 1.000 τ.μ. μέχι::1 Α.α:!Ο

τ.μ .. ποοοστο 25%.
Γιο ΎjJήμo ;δlοκτησίος r.:άνω οr.ό 4.:Y"....v ':".μ. μtx~ι

10.000 τ.μ.. ΙΊοροστό 30%.
Γιο ΎjJπμα ιδιοlO;τ/οιcς n::JVW οπό 10.000 ,.ι.:., ncaooτc

γ) ΟΙ ιδlοκτηaiες για τις χρήσε:ς r:ou cνoι:ιέ~oντaι

στσ coepa 5. 6 κοι ί ΤΟΙJ οπό 23.2.1957 :":.δ.τος (ΦΕΚ

166 Δ Ι, όπως IOXuει. υποχΡεΟιΝτοι '.0 C'υμlJc~aσΧOlJν

:.ιε εισφοaά σε γη. σύιJφωνo με το '10cοστσ που ΚΟ

θορΚοντσι στην ntρinruoη β. της Γιοο ~ του cο6Ρου

23 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α').

δί Οι ιδιοκτησίες που nεοιλcμ!5άνοντοl oc ζώνες ε

νεργού πολεοδομιος και rιoλεoδoμoΙ::νTCΙ έχουν υπο

χρέωση εισΦQρός οε ,." Oίιμφωνg uε το cc.fιoo 23 -QD.:!.
3. Κοτό το λοιπό γιο Π',ν εισφορό cc γη ε<;οομόζονται

οι πορόγραφοι 5 εως ΚΟ\ 12 του όοθοου δ του Ο'. 1337/
1983. όπως ισχύουν 1<01 σι.-unληΡωνοντcl υε τις επό

μενες πcρογΡΟψΟυς κο: :::ι οcθοc 25 Του nooov,oc
4, Στο τέλος tη<:: ηοο ., του συΤ::ιυ ac6cou 8 τοιο'
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Άρθρο 22
Ζώνες Ειδll(ής Ενκ,-χυσης

εφαρμόζονταl ονάλογα οι διαΤάξεις των παραγράφων

3 έως 7 του άρθρου 9 του ν. 1337/~983, όπως τρο

ποπOlοίιντοl και συμπληρώνονται με τ/ν πορ. 4 τοιο

όρθρου 25 Του παρόντος. Η ι:ιοφορό IJnoρcl ",α Βc

βαιώvεται απειιΕ!είας απο TC αρμΟΟιο όργανο του οικείου

Ο,Τ,Α. οντί της ΠOλεOδQμΙKης υπηρεσίας.

4. rIQ τις υΠΟχΡεώσcις lδΙΟI(Τητών σε ειΟΦοΡό σε

χρήμα, που οι ιδιοι<.τησίες περιλαμβάνονται σε περιοχές,

των οπο_ων η πολεοδομική μελέτη έχε: εγκριθεί μέχρι

τη δημοσίευση του "αρόντος ή εκκρεμεί η διαδικασio

έγκρισής της και έχcι γνωμοδοτήσει ΤΟ οικείο δημοτικό

η κοινοτικό αιιμβoVλlO η Ιχε: παρέλθει όπρακτη η cχετική

προθεομία. εφαρμόζoντα~ ΟΙ ε:σφορε.ς που ίσχuaν μέχρι

τη δημοοίειιση του πaρόvτος.

Δύναται να unaXBouv στις QUθμίσεις του Π'lρόντος

όρθραυ οι ανωτέρω περιαχει:::: μι:: οποφαση του αρμόδιou

opγt!νoι; για την έγtlpιση της πολεοδομικής μελέτης,

μετά από πρότοση του αιιιείου δημοτικοι;. Ι') κοινατικού

οιιμβαιλίου.

5. rlC την εισφορά σε χρήμα γιο τις ιδιοκτησίες που

αναφέροντοι στην παρ L του 6:ιθΡοι; 12 του ν. 1647/
1986 δεν έχουν εφαρμογή 0'. διατάξεις τou ΠODόντος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡ"ΤΟΙ

"~ρθρo 21
Εισφορά οι: χρήμα
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ν. 1337/1983 npootiBctol το o"'όλouθo εδόφια·

'Με απόφαση του Υπουογού Περιβάλλοντα<:, Χωρο

ταξ_ας KOI Δημόσιων ·Εργων μ"οοεί να oolσro(ιν όροι

κσι προυποθέσι::ις για την εφopμαV1'Ί της παρoίJOας

παΩαΥρόφου.·

5, ΟΙ ρυθμίσεις της περίnτωσης β. της παρ, 2 του

"αρόντος όρθρου εφορμόζονται οε ιδΙQΚτησΙCς που

βρίσκονται σε οικισμούς. των οποίων η προκήρυξη

αvόθεαης της μελέτης πολεοδόμησης τους QpxltCL μετό

τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Δύναται να υπαχθούν στις ριιθμίσεις περί εισφορών

της παρ. 2β ταυ πaρovτoς όρθρου ή σnς puBμIoclc:

τοο όΡθρου a ποο. 4 του ν, 1337/1983 οι ονωτέρω

οικισμσί. με απόφοση του αρμοδιου οργάνου γιο την

έΎιlριaη της πολεοδομικήςμελtτης. μετό από πρόταση

του οικείοι.; δημοτικού ή κοινοτικού σ~βoυλίoυ.

6. Γιο πολεοδομικές μελετες χρήσεων που ανοφΙ

ρoντaι σrα άρθΡο 5. 6 και 7 του από 23.2.1987 π,δ!τος

(φΕΚ 166 Δ), για τις οποίες είχc γνωμοδοτήσει το

οικ.εlο δημοτικό ή κοινοτικό σψβούλιο την 12.4.1995
(rμεpαμηνία ισXV<χ: του άρθρου Β ΠΟΡ. 4ζ του ν. 13371
1983, όπως οψπληρώθηκε με το άρθρο 23 ΠΟΟ. 3β

του ν. 230011995 (ΦΕΚ 69 Α') και δεν έχουν εγκριθεί

μέχρι τη δημoσiεUΣΗ του παρόvτας, μπορεί για τις

υποχρεώσεις των LδΙOKτ/01ών σε εισφοΡό σε γη να

εφοΡιιόζοντοl οι ΠΡσ"ισχίιουσεςδιαταξεις, εφόσον γνω

μοδοτήσει σχεί\Κό το οlι<είο δημοτικό ή κοινοτικό συμ

βQύλι.o.

, Η παρ. , TQU όρθρου 11 του ν. ~337/'9B3. όπως

ισχύει. σνηlιοθίοτσΤQΙ ως κό7ω6ι:

·1. Ζώνε, ειδικής ενίσχυσης ΙΖ.Ε.Ε.) KOθoρίΙOVΤO: σε

πολεοδομούμενεςπεριοχές πα.: ορίΙοντσι γιο τον Ο'<οπό

aυτσν οπό r.n.I, ή l.X.O.O.A.n. KCI σε περιοχές με

ήδη C'γΚcιφwένο πoλtoδoμ.ιιι:::> C'xtδlo ή περιοχέ::: 01'10-
1. Οι ιδιOt<τ/τες των ο,,"ινήτων. το οποίο πεpιλaμβό- θετημtνων οικισμών Π,?oυΦIcί::ιμtνων TC'U έτους 1923.

νοντσι σε πολεοδομο"-ιενες '(10 πρώτη φορο περιοχές με OKorιό την QνσμΟΟΦWCΠΊ. τ/ν σ.vόπλOQη η την ονό-

κα τα οπΟίο διστ/Ρούνται ή δ!αμopφΙΊWovτol σε νέα πτυξή τους, Οι Ιώνες ουτές κοθορίΙοντοι με προεδοικ6

oκtνητo, σvμμετέXα.ιν με lιατοΒολη χρηυοτιια')ς εισφορος διότογμα. που εκδίδεται μc προτσση του Υπουργού

στην οντιμετώπιση της δaπόνης γιο τ/ν κοτοσκευή των ncpιBόMoI/Tac. Χωροτσξίας κο\ ΔημόOlων 'ΕΡΥων, μετά

βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έογων. Η ειοφορα από σχετική ενημtpωση ή rt;)otaoη τοο οικείαι δήμου

σε χρήμα ορίζεται οε ποσοστά επί της αξίας του ή κοινότητος. Ο καθορισμός ουτός μποοεί νο γίνει και

οκιν'ήτου. ως αKOλoιjθως: με την πολεοδομική μελέτη:

α) Γιο τμημο ιδιοκτηοιας εμβαδου μέ:χρ; 500 τ.μ.. 2. Με το προεδρικο διΙ::ταγμα με το οπρίο καθορίζεται

ποσοστό 10"10 της αξίας τω\· αl\ινητων. 2.Ε.Ε. unopti νο ορίζεrol για Π', ζώνη αι..'τ/ συντελεστής

13) Γιο τμήμα ιδιοκτησίος εμΒοδού "άνω από 500 τ.μ. δόurισης μεyαλύτε~ας από τον ΠQQβλεπoμενc στην

μέχρι 1.000 τ.μ., "οσοοτο 15% της aΕίας των ακινήτων. "ολεοδοι.ιlκl') ενότ/τα. αναλογο. με τ/ χρηση τοο κτιρίου,

γ) rιo η.ιημα ιδιοκτηοίας εμ!3aδσu από 1,000 τ.μ. μέxρ~ χωρίς όμως υπερβαση των ανωτατων οοίων που προ-

10.αxJ Τ,μ., ποσοστό 20% της αξίας των οκινήτων. βλέnοντQl στο άρθσο 1S πορ. 1 του ΠODοντος νόμου.

δ) Γιο τμήμα ιδιοκτηοίaς tμβοδοίι πάνω από 10.000 Αν η 2.Ε.Ε. κοθοοίζ<:τοl με την παλεοδοuιl\ή μελέτη. ο

τ.μ., ποσοστό 25% της αξίας των OtIινl')των. .... αυξημένος αι.;τας συντελεCΤΉς δόμησης ορίζετα: με τη

2, ΚαΤ" εΕοφεσΓΊ. γιο τους ιδιοκτήτες των ακινήτω... μελέτη αυ'τ/ν. Σε ncoir;TWD:'"; αυξημένου αυvτελεστη

τα οποίο πε;:ιtΛoμβόνoνταl σε περιοχές επέκτσσης 01- Ι(ατό τ/ν παρούσα παρ-όγραφο, εφαpμόζoντo~ το aνα-

Ι(ιομών με "ληθuσμo μέχρι 2.000 Ι(ατοίκοι.ις, ",οτό το φερόμεva στα τέτορτο 1\0Ι .-;εμπτο εδάφια της ποο. 2
όρθρο 19 του παρόντος. η εισφoρc σε :χρήμα υπολο- του όρθρου 18 του π.::ιpovτoς.

Υ!ζετΟ1 κατά τον ακόλουθο τροπο.: 3. Με προεδρικό διάτογμα. r.ou ε",δίδι::τοι ΚΟΤC τη

α) Για Tμr'JJa lδlοκτησίος εμβαδού μέχρι 500 τ.μ.. διαδικασία της nap. 1, μΠΟΩε: να προβλε:lοντοι ειδll(ά-

ποαοοτο 5% T"I)C; αξίας τω ... QI\Iνl')TWV. τερα μέτρα Ο1l\ανομu<ής ενισxυcης nQV IΟχυουν στην

β) Για T1Jημο ιδιο",τησ!ας εμβοδοίι πόνω από 500 Τ.μ. καθοριζό\.ΙC\lη ζωνη. όΠως ι::πιδοτηση cτcγαστικών δο-

μέχρι 1.000 τ.μ., "οσοστα 10'%, της αξίας των OKIVΗτων. νείων. οικονομική ενίσχιισ:-, του οικείου οργανισμού το-

γ) Γιο τμήμα ιδι()ι(τ/σίας εμβαδού οπό 1.000 τ.μ. μέχρι πικής αυτoδιαίιι;~ς ή ολ/ου αρμόδιου φορcc για την

10.000 τ.μ.. ποσοστό t2% της οξίας των ακινητων. εκτέλεση των βοσικών έργων στους >lO!νόxpηcίoυς

δ) Γιο τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πόviιJ οπό 10.000 χώΡΟυς. Ι(αθώς και ερνω,,· αναπλαΟΤ'!ς r, οικιστικης α-

τ μ .. ποσοστό 15% της αξιας τω... ακινήτων. νCπτufης. επιδότ/σr. σuu(!.accων που ouvantc: Ο ορ-

3. Για την r"I,:)OyUQrOnOITjoη της (ισφορός σι:: χρημο yOVlC1lJOC: ΤΟr'\lο<ης συ~οδ\οl~ηcnς η ολλος ωυΟδιος φο-

- -
Ι

Ι
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ρέος με ΤOΙ,Otις γιο την ( ...τέλεση των πcροΠΟνω έργων

ι(.ΟΙ ",αθοριζονται o~ nPOt;noetoct, εφαρμογής των μέ

τρων ουτών. ΤΟ μέτρο ουτό μπορεί να πρoβλtπoντoι

και με το διάταγμα. ~ε το οποίο καθορίζετοι η Ζ.Ε.Ε..
Αν μεταξύ των μέτρων περιλαμβόνεΤα/ η επιδότηση

δανείων, το διοτογμο ειtδίδετaι με προτοση και του

ΥπουργoU ΕθΥιχης Οικονομίας.

4. ΟΙ nο.ρc.γΡοφοι 1 έως 3 του παρόντος όρθρου

Ιχουν ανάλογη εφοριιογη 1(01 γιο τις KOθQριζόμενες

κατά το άρθρο' Ι πορ. 5 του ν. 1337/1983 ζώνες

ειδικών ιι:1VΙ;τρων (Ζ.Ε.Κ.).

Άρθρα 23
Ρυθμίσeις σε ζώνες ενερνού πoλεαδoμlσς

J(Q αΟ1'1ιι;ού αναδασμού

1 ΟΙ ποράγραφοl 1 _ 4 του ορθρου 10 του ν. 13371
1983 OνΤΙKOθίCΤOVΤOΙ ως OKOλoιjθως:

"1. Οι (ώνr.ς cvεpyou πολεοδομιος (Ζ.ε.π.) ΚΟΙ οοτιιωίι

αναδασμού ΙΖ.Α.Α) περιλαιιβανονται πάντοτε μΙσα στην

ττεριοχή Γ Π.Σ. ή Σ.Χ.ο.ο.Α.Π. και κοθορίζοντοι με τη

διοικηηκΙ; ΤΤΡαξη έγllρισης των σχεδίων ουτών. Σε

TIεpίrττωση μη καθορισμοίι με την πρόξη ουττΊ ως Ζ.Ε.Π.

ή Ζ.Α.Α. .. ο καθορισμός αυτός μπορεί να γίνα με ττροε·

δρικό διοταγμc. τιου εκδίδετοι ιιε πρότοση του Υπouργοίι

Περι(3όλλον,ος. Χωροταξίας κοι Δημόσιων 'Ε;ιγων. μετό

γνώμη των οικείων δημοηκών η κοινοnιιών συμ!3ouλiων

ή με το nDοεcοικό διοτaΥμα εγκρισης της πολ!:οδομιιιr;ς

μελετης.

2. Η κίνηα: "11ς δtοοu<ασίος για τον κοθορισιιο ττε

ριοχ:;ς ως z.:;.n. r; lAA. μπορεί να γινει είτε με

ηρωτοβουλίc του Υπουργου Πε:;>ι!3cλλoντας. Χωροτα

ξίας και .c.ημCσιων 'Εογων είτε με προταση των οικείων

δήμων ή ιι:οιvοτ/των Γ': των ονσδοχων φορεων της πορ.

1 του άοθ(:!ο'.; 27 του ν. 9':';/1979. όπως 1'; τιοΟΟγραφος

αυτή QVTIKOciotaTOI με το β' εδαφιο της πορ. 5 του

πορόντος αρθ:::ου.

3. Η QLOOLIlCCίo ουΠ! κοθορισμού της περιοχής ως

Ζ.Ε.Π. η Ζ.Α.Α. μπορεί να αοχίοεl μαζί με την εKπόV'Γ\OI1

τοο Γ.Π.Σ. η ΤΟΙ.Ι Σ.Χ.ο.ο.Α.Π. η κοι ιιετανενεστερα.

Στην πρώτη περίπτωση το περίγpαιr,;α της Ζ.Ε.Π. r;
της Ζ.Α.Α. σι.1Jπεριλομβανε'ΟΙ στην προταστι τοο r.n.I.
ή TQ!.J Σ.Χ.ο.Ο.Α.Π ..

4. Η σνor;τυξη. αναπλαση ή ανομορφωση περιοχής

με CVt;)VCI ~Ολεοδομια ή :;ισπl<ο αναδασμό γίνεται σι)μ

φωνα με τα οοθρc 23-34 και 35-50 aνnQTolxo του ν.

947/1979 -:"1COI olΚιι;mKών περιοχών-, 'Οπου στις δια

τάξεις αυτες μνημονεύετοι προεδρικό διάταγμα για το

XαραKτηΡΙΣUό περιοχής ως οικισηκής. νocira:. για την

εφοομογη ΤΟυ άρθοου ουτού. η διOΙKηTιr:η πρόξrι ττα.ι

XOΡOKτ/Pι~ει τ/ν ττεριοχη ως Z.E.n. η Ζ.Α.Α.. σύιιφωνα

με τ/ν ποο, 1 του παοόντος. Σης Ζ.Ε.Π. κοι Ζ.λΑ

εΦQΡιIόζOνTOΙ επίσης και 0\ διοτάξεις των άρθρων 55

και 59 του ν, 947/1979:
2. ο) ΤΟ rtOr.iJTO εδάφιο της πορ, 5 του όρθρου 10

του ν. :337.'1983 οντικαθίσταται ως οκολούθως:

'5. Οι διατάξcις των όρθρων 23-34 και 35-50 του ν.

947/1979 μτιορεί νσ εφορυόζονταιοι:αι χωaις την tlO;δοση

των προεδOlκών διατογμCίων ι; κονονισηιιών πρόξεων

που προβλέττοντοι σε ουίές:

β) ΤΟ τελευτοίο εδ6φlο της ΠΟΟΟΥροφου oUΤΤ;ς 1(0
ταο"ο:ιτοι.
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3. Η ττσρ. 7 του ορ13ρου 10 του ν 133ί i 1983. όπcuς

ανT\l(οτσστόθηκε με το όρθρο 8 του ν. 15\2.'1965.
OVT\l(oGioτoτaL ως εξης'

"7. Το ττoσoσro των κοινόχρηστων και κσινωφελών

χώρων καθορίζεται με τ/ σι;μ!30ση ονοθεσης των έργων

της Z.E.n. κοι δεν μπορεί '0'0 ciνaL μικρότερο του τριόντο

ntvrc τοις εκατό (35%) της εκτοσης. Το ως όνω

ττοσοστό εξoσφoλiζα ο ανόδοχος φορtος ιι:αι καλύπτει

τ/V κοτό το όρθρο Β του πσρόντος νομΟυ υποχρέωσή

TOU ασφορ6ς σε γη. Η εισφορό σε γη γιο ης ιδιοκτησίες

που περιλομβόνοντα αε Ζ.λ.Α. ορίζεται σύμφωνο με

την πορ. 4 του όρθρου 8:
4. Για το ύψος τ/ς εισφοΡόςσε ΧΡ1'Ιμο των ιδιοκτησιών

τιου περιλαμβόνοντοισης Ζ.ε.Π. και Ζ.λΑ εφορμόζετοl

το όρθρο 21 του νόμου aυτoύ. Είναι δuνα,ός ο σuμ

ιJιηφισμός των υποχρεώσεων cc χρημα με !tς υΠΟχΡεώ

σι:ις τοο ονάδοχοιι φορΙο cκτέλεσης των εργων υπο

δομής κοτά τα οριζόμενα στη σ:χεηκη σί:μβοση οναθεσης

του έργου τ/ς Z.E.n. ή Ζ.Α.Α ..
5. ΟΙ nοράγραφοl 1 ΚΟI 3 του άρθρου 25 του ν.

947/1979 εξaκολouθοuν νο ισχuOlN. όπως επονήλθαν

σε ισχύ μετά τ/ν κοτάργηση των πορ. 8 κοι 9 του

όρθρου 10 ΤΟυ ν. 1337/1983 με την ΠΟΡ. Ε του όρθρου

98 του ν. 189211990. Η παρ. \ του άρθροο 27 τα; ως

~νω ν. 947/1979. όnως είχε ΟνΤΙ",αίοστοθείμε την παρ.

10 TOU άρθρου 10 τοι: ως άνω ν. 1337/1983 κο! όπως

εnoVΗλθε σε ισχύ μετό την κατάΡΥΤΊση της τελε:JTαίος

ouτής παρογροφου με την ως QVW ποο. 6 ,οι: όρθρου

98 του ως άνω ν. 1892/1990. ovτuι.oθiCTO"OL ως οκο

λούθως:

Ί. Η διαχείριση του προγρόμυοτος που πρoBλtπει

το άρθρο 23 του παρόντος vouou μπορεί να ανσλaμ

Qόνετaι σοιο το δήμο ή την ι<οινότητ::! ή δημοnllές r;
KOlνoτuι.ές cntXaOrjOCLC η τη Δ.Ε.nC.Σ. μaζ: ή χωριστc

ή να ανατίθείαι οε ετolρίc lJ!κτης οιιcονομιος rι ονώνwη

ετοιρία η εταιρία περιορισυενης ει,ιSwης τοο όDθpαι

25 ή 24 oντiστoΙXα:

Άρθρο 24
Περιοχές ειδικό ρυθμιζόμενηςnολεοδόμηO'lς

(Π.Ε.Ρ.ΠΟ.)

\. Εδαφική ΙKT:;Icη. r:ou βρίσκετα! εκτος σχεδίου

;,όλεως ιιοι εκτός οικισμών προ το!,) 1523. >::αθώς κσι

εκτος ΟΙΚΙQjJών μέχρι 2.000 κατοίκους KCTC το άρθρο

19 του παρόντος, η οποίο ανηκει I(O,C o<Uοιότητο σε

ίνο ή περισσότερο εξ οδιοισετου Qυσι",ά η V01Jιr:Q

προσωπσ ιδιωτικού ή δημοσίου δlκοίου και περιλaμBό

νCTOI στο όριο Ι.Π.Σ. εγκcκρluένου υε βaση το ορθοο

4 του rτopόνToς νόμου ή r.X.O.O.A.n.. μτιορεί 'να

καθορίζεται ως ncolox., ειδικό ρu6uιζόμενηc: πολεοδό

μrισης (n.E.p.no.) προς εξυr:ηρΙτ/ση μιας ή πεΡισσό

TεDWV κα;ηγοριών χρήσεων γης. όπως CVTt~ κοθορί

ζοντοι με το Π.δ. οπό 2~.2.!967 (ΦΕ!< 166 Δ'Ι με

εΕ.:οιοεση τις χρηcεις του :ιοθοοι.: 6 ουτου. όπως ισχύει.

ή προς ε.!;υrτηρέτ/OΓj της δεύτερης KOTOIKIGC: του Π.διτος

της 16.8.1985 (ΦΕΚ 416 Δ). cπως ,.::ιοnc::nοιηθηκε κσι

oLιtπλrιρωBrtι<ε με το ν. 2242.'1994 (Φθ< 162 ΑΊ KOI
να πσλεοδouειτοl συμφωνσ με πς διcτάξ!:ις τα.. παρό

ντος όρθρου.

2. Η εδαφική CKTOOrj 'Ίου ΜοθοoiΙετοl ως r:.E,f' πο
ποεπει να είνοι Ι:Vισιο. να έχεl ε"'Οχ,οΤ"", επιφάνεια tl(OT6
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(100) GTPtuua~o 1(01 να UTIOQC.I να οποτελεσει μία του·

λόχιστον πολεοδομlltΙ; ενοτ/τα. Η tl\τοση που διακό

nTCTQ! οπό τυχόν uφιoτόμενες εντος ουτής εγκεκρι

μένες oδoUς ιεΘVυι;ές - επορχιοκες, δημΟΊ'ΊκΙς η κοι

νοτικές) δcν θεωρείται ενιαιο Εάν εντός !'Ι"Κ έκτασης

υπόρχουν ρέυΙJστα. κο6ως 1(01 εκτάσεις που σύμφωνο

με την ιoχύouσo νομοθεοιο aπαγορεύετοι να χρησψο

ποιηθούν γιο Ο\ΚlστικoUς σκοπούς (δασικές εκτόσεις,

αρχαιολογικοί χώροι. βιοτοποl Ι(.λπ.). η εntφόvcιο των

ε",τόσεων ουτών δεν OιNuπoλoγiΙετoι στην cπιφόνεια

της εδοφιι<ής έ",τσσης που "oBOpKCΤOI ως n.E.p.no..
ΟΙ ε",τόσεις δε ouTtc ποοομένοι"ιν ειιτος σχεδίou. Εόν

εvτoς της έκτασης υrtό.pxoυν μη εγl(cιιριμενες οδοί. η

εnιφάνειc ουτών επίσης δεν συνυποΛογίζετοl στην ε

πιφόνεια της εδαφικής έκτασης που καθορίζεται ως

Π.Ε.Ρ.ΠΟ..
3. rΙQ τον καθορισμο Π Ε.Ρ.ΠΟ. μέχρι την εγκριση

του κατ6 το ανωτέρω r.n.I. ή Σ.χ.ο.ο.Α.Π.. απαιτείται

η προηγούμενΙ") σύ~'τσξη και έγκριση γενll(ών κατευθύν

σεων ειδιι(ό PυθΙH~6μεvης πολεοδομιι(ης δροστηριότη

τος ιδιοκτητών γης, σύμφωνο με το όρθρο 1 πορ. ,
του ποροντος, ΟΙ οπoiεο::: κολύπτΟ\Ν τουλαχιατον την

περιφε;χιο ενος νομού η νομαρχιοlιoU διαμερίσμοτος,

Οι κοτευθύνοας οιιτές εγκρίνονται με αnοφαση TO\.l
Υπουργοί' Πε.:::ιιβόλλοντας. Χωροταξίας Ι(οι Δημόοιων

Εργων. που ειιδίδεταl ίoc-Tcpo σπο γνώμη τοι: οικείου

νσμOPXΙOKOίJ ow6ouλiou κο: TO\.l Κεντριιιού Συμβουλίου

Χωροτοξίας. Οιl(ισμσύ και Περιβόλ/οντος.

Η γνώμη του νομσρχιακοι.; συμβουλίΟυ εl(δίδετσι Ι(ΟΙ

κοινοποιc:τοι στε γπουργείο σε προθεσμίσ δύο (2)
μηνών από τοτε που nεplέι:xετOI στο Ol;uBOuλIo η

πρόταση γεVΙKων κατωθίινσεων Εάν παοέλθα όπραιι:τη

η προθεσυίο ΟI.Jίή. δίινοτοl νσ εγκΡινονται γενικές κο

τεuθWσtlς ιι:ο: χωρίς τη γνωμ., ται.ι νοι.ισρχιοκού συμ

βουλίου.

Ειδιl(ά Ύ\Ο ης περιοχές των pUΘμιστll(ών σχεδίων

Αθηνας ι<οι Θεσoaλovtι<ης, oν"Ti γιο τη γνώιJη ΤΟυ Κε

ντρικou Σψβσuλίoυ Χωροτοξιος, Οlι<ιομού Κο: Περιβάλw

λοντος. γνωμοδοτει ., Εκτελεστιι<η Εrtιτροπη του Ορ

γoνισuoιJ Αθηνας η Θι::σσσλονίl(ης, αντιστοιχο.

,. Q; Κ010 τ/ν r:ροηγοwεvη πορόγροφο γεVlι<ες

κοτευθύνσεις τιεριέχουν τουλάχιστον c-χεδιάγΡΟLlμο με

την οριοθέτηση των περιοχuν που ,πιτρέπετοlι<οτορχην

νο κοθοοισ;ουν ως σΙΚIΟ,"1κα I(ατ~λληλες γιο n.E.p.no..
το μέγιστο επlτρεΠουενο ε;.:βαδον εδΟΨιι<ών εl<τάσεων

που. uto:;! στο OPIO των ποοaπaνω περιοχών, μπορούν

να κοθορlατΟΟν ως Π.Ε.Ρ.Πο. κοι νο πολεοδομηθούν

με βάση το noc;ov οοθρο. ι<οθώς KOI χρονοδιάγραμμο

πολεοδομησης. το οποίο κολύπτεl διόοτηυο δει<σ (10)
ετών και ορίζει το μέγιστο εμβαδόν εδοφικων εκτόοεων

που cmTpcncta: να πολεοδομοίιντοlως π.ε.ρ.πο. ανά

πεντοεΤΙΩ. i ο ΟΤΟ1χε:ιο ουτό προοδιοοίζοντοι, ύστερο

σπο με:λCτη. με GόσrΊ τον OΙK~στιι<c ιστό Του νομού. ης

ΠΡΟΟΠΤΙΜ;ες δημογροφιι<ής εξέλιξης κοι γενικότερης 0
νόπτυξης του, τ/ δlόΤΩξrι τω\' λοιπών. πορογωγικών

Ι(αl μ.,. δοαΟΤ/Ριοmτων στον ευρυτερο χώοο, τις nε

pιβαλλoντ~ι<ές κο! εδοφομορφολογικες ουνθήκες. το

σuστ/ι.lO!o επlκοινων;ος, ':ην ισορροπίο των χοησεων

γης 1(01 lδιως το ονωτατο όριο δυνοτ/ς ανόπτυΕης των

πεpιoxω~ χωPlς αλλOIWΣΗ τ/ς φυσιογWι.!υiος της πε

PIOXrK n unoβQeuloη της πOlοτητος ζωηc (όοιο κορε

σμοι.:) :::IC!I,t {l::: I(c9CDιcμc nEPIC'XWV δtuτερης ΚΟΤΟΙ-

Μ;ίας εχουν ονόλογη εφσρμογη οι δlατoEε~ς τοο όρθρου

1 παρ. 2 του ν. 22~2/1994.

5. Η πoλcoδόμηoη των Π.Ε.Ρ.ΠΟ γινετοι μι: βόση

πολεοδομlκή μελετ/. η cnoia εκπονείταιμε rtρι,noβoυλιε.

των προσώπων της Π3Ρ. 1. Η πολεοδομική μελετη

cylcoiVCTOl 1(0ι TponOTtoιεiTQI με προι.δΡιι<Ο διΟτογμο.

που εκδίδεται μετό οπό προταση του γπουργου ΠεΡι

βόλλovτoς. Χωροτοξίας ΚΟΙ ~ημoσlων ·Εργων. μετο οπό

γνώμη του ΚεντρικOU Συυβουλίου Χωροτοξίος, ΟικlσμΟΟ

ΚΟI ΠεPlβόλλοντος KOI γνώμη του 011(είου δημοτικού ή

KOIνoτu<oύ σuμβoυλίoυ. η O:1oic ει<δίδεΤα/ και Ι(οlνο

ποιι:iται στο γΠOUΡ'ι'είο σε προθεσμία δύο (2) ;Jηνών

από τότε ποι.ι πε::ιιερxετo~ στο δημο η ι<οινοτητσ η

σχεΤΙΧή μελετη. Εάν πο=ιέλθει ό11ΡΟI,:τ/ η προθεσμio

ουτή, δύνατοι να εγκρίνετοιη πολεοδΟ:.IΙΜ;:,μελtτη χωρίς

τ/ γνώμη του δημοτικού ή "οινοτικοίι σι..:ι;βουλίου. Η

ηoλεoδoμlK~μελέτrl συνoδεύετ~:cnc nολεοδΟLlιι<όσχε

διο ουντο:ισόμενο σε ΟΡι[ονi10γΟ:1φιι<C' ι<c.ι ι.Ψομετρlκο

τοπογοc.φικο διcγρο;.ιι:c κοι εχει τις συνέπειες έγκ;)ισηο:::

σχεδίου Γοόλεως ι(οτο τις διcτcf:Ι;~ς τοι.: ν.δrτος της

1;.7.1923 ΤooπorιoίηOT', της πολεοδομlκης μελετης ανο:

δυνοτή μετο πaροδc διετίo~ τοιιλόχιστον. χωοις ούξηση

του l(α50σισθεν"':"Ο μι: oVτ/ν ουντελεστl1 δouησης.

Η πολεοδομική μελέΠΊ συντάσοεταl σύμφωνο με ης

προδιογροφέ::; που θο Ορl::ιθOUν υε ':ην π:::.ι::. ~2 τοι.ι

ποροντος I(~I "ι:Ριεχεl ιδίως. :::J; Τι::; χρποεις γης Κ:1; ης

τυχόν προ:;θετc::; οnογο;ι<:ί:~ει,: η ur.:::χρεωοεις. ω το

διογΡ:::Jυuοτο ,ων δll(τ-.Jων υ:-ιοδομής. γΙ τους κοινόχρη

στους ι<0( Ι(οινωφελείς χώρ:::υς πα. ποέ:-:εl να ανέρ

XOνTOI οε "0=οστ6 .0uλόχιC~=>ν '0% της Ουνολιι<ης

έΚΤΟO\lς της n.E.p,na κοι δ: ,ους YCVIr<.OtJc 1t0: ειδι

κούς ΟΡους ι<οι πε~looι:::μoυς Cόμησης. ο. οποιοι unopc:
να o::ιiζoνται ονσ οικοδΟ'.Ιιl(ο τι:τρόγωνc η 1μήΜC οιι<ο

δοιιll(οι.ι τcτρcγώνοu, εφοσον οι.:τc επι3:::JλλtΤ:::J1 οπό 'Π"

διΟμόρφωση TOl.; εδόιrιoυς ή την cνCγι<η προστοοιος

του φU:"J~ι<οί' ή πoλ~τlσηKOΙ; πε.:Jι3άλiιοντος η αλλες

ειδικές πολεοδομικές ονcνι<εc Ο κοθοοιζοι,ιενος μεοος

συντελtcτης δουησης στο cuνoλo των Ο,r<.οδομηaιμων

χώρων τηι:: nE.p.nD. δεν επlτρέπετ::!1 να υ:-:tο!3aίνt.ι

το 0.6 1(01 εlδlκα γιο πεοlοχές nοροθε::>ιοτιιtης κοτοικιος

το 0,4. Ξ\' πσσr; r;εΡιπτωσ~ι ο συν-:-ελεστης δομl1σης

κάθε οικοδ=>ι.:ησιμου χώρα/; δε\' IJr.OOCt νο ur:c~:3aivcl

το 0,5 κο; [13\KC για 1':ε::-cxι:~ δι:uτε::ης Κ~Τ()jΙ<Ι::ΙΟ::: το 0.6.
6. rιο την πολεοδΟ:Jη=η ':"ων Π.Ε ρ.πσ anCITεiT:::J1

προηγοuμενιι.>ς η xoo~γησr, βεβαίωσης cno ':11\' o~μόδιc
υ'τ/ρεσιc roι.ι ΥnουC!vειου Πε;:ιωλλοντος, Χωροταξίας

KOI ΔημΟΟΙ(ΙJν 'Epγuν ό':"! η σl.'γι<εκρlμεVΗ CKTOar" βρί

σκετοι εντος των ΚΟίό την πορ. ί Γ.ηΣ. r; Σ.Χ.Ο.Ο.ΑΠ.

ή του ι<οτc την nol=. 4 σχεδίου γενlκώ\' Ι(οτευθύνσεων

και πληροί τις προυποθέσεlς του ποροντος οσθρου. Το

χρονικο διαστ/μσ μετaξu της oνωτΙ;>ι.ι.i 3cB:::Jiwoηc ιι:οl

της tγκρισης της :-ιολεαδοUlκης μελεΤr'!ς δεν δύν:::ιτοι

να είνο: μι::γολί:τερο της τριετίος. Μι:: οποι.;ιa(τ/ του

Υπουργού ncpIβόMoVToc, Χωροτοζιaς ",οι Δημοοιων

Έργων δύνοται νο Ι(οθορίζονται το ονΟ'iΚΟΙC διι<οlολο

γηπκα που cno~roύvrol για τη χορηγηστ; της σχε-:-ιl(ης

βεβaiωσης, l(ο6ώς I(:::J! κ06ε cλλ:-ι σχετιι<η λε:-:τομε.?ι:ιο

7. Π;:ια:πόθε=:,\ γιο ':ην εvιtcιση της ηολεοδομιιtήc:

μελέτης οπ:::τι:.λεί ~ υπox~εωση των lδι{)l(~τών της

εΟΟφIΚΓ\<:: ι::t:,οοnς που πoλεOOOι;<:ίTCΙ ιuς Γl.Ξ.Ρ.nσ νο

Ι(οτοβάλουν στο Ε Τ.Ε.Ρ i1.:: ειδική χοη;.:.ΟΤΙIΙI'j cισφο::ιο

ίση με το c.ι:o<c τοις εο<;οτο (10"0! της o~ίoς της r:poc::
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πολεοδομηση έΜ;τaσης "'Οι η οποίο δεν μπορεί να είναι

μιl<ρότερη των 20.000.000 δραχμών, ανaπροσσΡμοζο

μtνων ανά διετία με αποφaση Tou Υπουργού ΠεpιfJόλ

λΟντος, Χωροταξίας ΚΟι ΔημOOlων "Εργων. Η cιδιιι;η

εισφορά οποτελεί έσοδο ΤΟυ Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ .. δεν επιστρέ

φεται (εν όλω ή εν μέρει) σε περίπτωση μη εξάντλησης

του καθοριζόμενου με την πολεοδομική μελέτη 01NTC
λεστη δόμησης κοι δεν οφείλεται εκ νέου σε περίπτωση

τροποnοiησης της πολεοδομικής μελtτης.

Β. Η ειδικη χρημοηκή ειaφορό υπoλoγiζεται με βόση

την ayopeia αξία γης l<οτ6 το χρόνο της κατά την παρ.

6 χορήγησης βεΒαlωσης. Η εχτiμΓΊCτ/ mς αγοραίος οξίας

γης ανε(όρττησ οπό το UΨoς συτής γίνεται:

ο} γιο τις περιοχές που καλύπτοντοι οπό το ΟίΙστημσ

οντικειμενικοίι npoa&opIO\Jou των οκινήτων, ΟίΙμφωνα

με τον τρόπο του συστ/μοτος αυτού. τ/ς αξίας γης

λαμβονομενης απο τοιις σxCTll\OUC; πίνοι<ες του Υπομρ

γείου Οlι<ονομικών.

β) για ης λοιπές περιοχές, οπό ης αρμοδιες οικο

νομlι<ές υπηρεσίι:ς τ/ς περιοχής, σίιUφωνo με ης διο_

ταξεις περί φορολογίας μετοβιβόσεως α..:ινητων, που

επιλαμβάνονται ι<ατόnιν αιτ/σεως του Υπουργείου Πε

ριβάλλοντος, Χωροταξίας ι<οι Δημόσιων ·Εργων.

Η εΙΙ;Τιμηση γίνετσι οπό τον αρμόδιο ελεγκτή ":01
θεωρειτcl οπό τον οΙι<ΟνΟμlι<C έφορο.

Η κοτά τα ανωτέρω εκτιμηθείσα oyopaio αξ!α είvo:

ανακοινώσιμη σε τρίτους, μπoρtί δε νο τύχει και δη

μοσιοτ/τας. Η ει<,Ιμηση πρεπει νο έχει γίνει οε χρόνο

όχι μεγCΛυτερo των έξι (6) lJTlνώll προ της εγι<ρισης

της rιoλεoδoμlι<ής μελέτης.

9. Το 20% του συνόλου της ειδικής εισφοράς χρήματος

καταβόλ/εται από τον σιτούντα στο Ε.ϊ.Ε.Ρ.Π.Σ. προ

της υπογραφής αrιό τον Υπουαγα Περιβάλλοντος, Χω

ροταξ:ος ..:αl Δημόσιων Έργων ταυ σχεδίου πρσεδρι

ι<ού διατάγματας έγκρισης πολεοδομlκης μελετης. ο

μοίως rJ::Jo της υπογραφιΊς τοι: ως άνω σχεδίου rιρoε

δPlΚΟίι διατάγματας Koτατiθεται από τον αιτούντα στο

Ε.Τ.Ε.?Π.:::. εγγυrιτική εrιlστoλη μιας των αναγνωρι

σμένων 7ραπεζών της χώρος ίση με το υπόλοιπο 80%
της <:ισφορας. ΤΟ υπόλοιπο αυτο πρέπει να καταβληθεί

το αογοτερο εντός διετiας στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ .. το οποίο

κσι επιcτρέφει τ/ν CYYUrjTLl<Ji επιστολή. Αλλιώς, μετά

την ncpoδo της διετίας, η cΥγι:ητική επιστολή καταΠίπτει

οριστιιια υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ,Π.Σ., χωρίς οποιαδήποτε

OLl<OVOIJIΚ:'i r'!; όλλrι διειιδιιιηση του αιτούντος εll μέρους

τοιι ~ημoσίoυ.

10. Ar:o την έγκριση ;ης πολεοδομικιΊς μελέτης οι

κοινόχρηστοι χώραι θεωρούνται ότι ncottPXOIlTOΙ σε

κοινή χρηση. CiTt γίνεται παραίτηση των κατό την παρ.

1 προσωπων από την κυριατητα, νομή κα: ιιατοχή των

κοινόχρηστωll χώρων εΙτε όχι Η έγκριση της πολεο

δομικης μελετης έχει ως αναγ>:αία. κατ· αμάχητο τε..:

μή,α/Ο. επακαλούθημα την καΤ'ά την ελεύθερη βούληση

ουτών παραίτηση τους από την κυριότητα. νομή και

κοτοχή των κοινόχσηστων χώρων.

11. Η εφορμογη της ΠΟλεαδομι,ι;ής μελέτης γ!νεταl

με πρωτοβουλία κοι ευθuνη των προσώπων της πςο

r:QVW πορ. 1 του παρ::Ιντος Ι(αι τον έλεγχο της αομόδιας

κατα ταπο πολcοδομιι<ης υΠηΡεσιας κατά τις κείμενες

διοτοΕειc. Αμεσως μετά την εγιφιση της πολεαδομικής

μελετ/ς. ο ιδιοκτήτης της 6nασης πρQβαινεl ~ν

εΚΤΓλεση τω" έργων διαμόρφωσης του χώρου, καθώς
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ΚΟΙ στην εκΤ'έλεση των έργων υποδομής. όπως ουτό

προβλέΠονται από την πολεοδO\Jl..:η μελtτη. Στη οιι

νέχεlα προβαΙνει στη σύνταξη των κτ:ριοιιών μελετων

και την ε..:τtλεση των αLl<οδαμι..:ών έργων στους διο

μορφούμενους ακοδαιι'!αιμους χωρους, οuμφωνο με

την πολεοδομική μελετ/. Διοτόξεις που πρol)λtηotιν

τ/ν υποχρέωση εισφοράς σε γη κο! σε χΡημα δεν έχουν

εφoρμo'τ"'l στις περιπτώσεις πολεοδόμησης με Βάση το

παρόν όDθρo.

t2. Η δοπόνη της μελtτης ι<οταOkει.ιής κοι εKτtλεσης

των έργων υπoδoμΓjς της Π.Ε.Ρ.ΠΟ. βαρύνει τα rtpό

οωπα της ma nόνω παρ, 1 ταυ όΡθρου aυτoύ. Η

εκτέλεση των βασικών ι<οινόχρηστων έργων υποδομής

αrtό τους ενδιαφερομtνους μπορεί:

σ) να ανατεθεί μετό απο συμφωνίο στοιις αρμόδιouς

οργανισμους (Ο.Τ.Ε .. ~.E.H .. Ε.Υ.Δ.Α.Π. κ,λπ.).

β) να αναληφθε: απα τους ενδιαφερομένους μετα

από ιkώρηση των σχε11Κών μελετών από τους αρμό

διους οργανΙΟ',Jούς,

γ) νο αναληφθε: από τους ενδιαφερομένους με βάση

r,σοδιαγραφες που θα τους παραδοθοίιν από την αρμό

δια υπηρεσία του γ ποιιργείαυ Πεpι(J<:λλoντoς, Χωρατα

ξίας κα! Δημόσιων ·Εργων κα: που εχουν OIJVΤDXecI από

-::ους οικείους cPYOvtO\Javc; ΙΟ.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Ε,γ,Δ.Α.Π.),

nPOKctIJCVW βόσει αυτών να εκτελεστούν τα αντισταιχα

έργο uπoδouι'lς.

13. Anc τη χαι:::ιΊvnση της !ιατά την παρ. 6 βεβαίωσης,

η προς τρίτους μεταβίβαση της KUΡΙότ/ΤOς οικοδομή

οψωll ή IJ!") τμημάτων ιΊ κτιρίων η διOlρεutνης ιδιOKτησiaς

μέσο στις οu<είες εκτcσεις ':"ης Π.Ε.Ρ.ΠΟ. cnLTptnCTcL
μόνο μετα την εγκριση της πολεοδομικής μελετης και

;ην ολοκλήρωση των Gocικών κοινόχρηστων έργων

υποδομής /ύδρευσης, Ο:10χετευση:;:. ηλεκτρι.ιςής ενέρ

γειας. τηλεπu<οινωνιων. φυσικού αερίοιι πολης. εQόσoν

υπάρχει στ/ν περιοχή).

Η ολοκλΓ\Ρωαη των έργων αυτών πιοτοπOlαται με

απόφαση του γποιιργcύ Περιβόλλοντος. Χωροταξίας

και Δημόσιων ·Ξργων. μετά αl1ό εισήγηση της αρμόδιας

διείιθυνσης Υ\α την έγKoισn τ/ς πολεαδομικής μελέτης,

η οποία αναφερετοι υποχρεωηκό στο σχετικό συμβόλαια

με-::αβίβασ:"\ς.

Στους ποραβcτες των διαταξ.!:ων ;ης παραγρ6.Φου

αυτ/ς κα! εισιι<οτεσι:: στους δLl<αιοπ.:ιακτούντες. στους

oυvτόσσoντες rcxvLII:O σχέδιο. c'1'ouc; μεσίτες. στους

σuμ(3αλoιoγpόφOUς παυ cι;vτ::Ισσοuν m..ιυβ6λαια κατά

παΡόβοcr; της δι:J.ταξης αυτ/ς, στους δΙKηγOΡovς που

παρίσταντοι και στους υπαθηι<οφύλακες που μετογρό

<Ρουν τέτοια m..ιμβόλαlCi, ε:1ιΒόλλεται διοικητική ποινή

προοτiμου υπε;:: του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ .. ϊο πρόοτψο ουτο

οΡίζε70Ι γιο τα καθένα από ,α ανωτέρω προσωπα ίσο

με την αξΊC της σUΝOλΙΙΙ!)ς cπιφόνειας της έκτασης της

οποΙας εγκρίνεται η πολεοδομική μελtτη. υπoλoγi{ετσι

προς 10.000 δρχ. ανά τετραγωνικό μέτρο γης κοι

δύναται νc αναπροσαουόζεται με απόφαση των Υπαυρ

γων Οικονομικών ιιαl Περιβάλλοντος. Χωροταξίας κοι

Δημόσιων 'Εργων. Με ονάλογη απόΦαση KαθooiζεTΌΙ η

διαδιιιοσια ..οι ο τρόπος επιβολής. είσπραξης Ι(αι από

δοσης του Γ!poστiμoυ ιιοι ιιό9ε αναγκαΙα λε:τ:-ουέ:ιειο.

14. Με απόφαση του Ynoupyou Περι(3όλ/οντ,;>ς. Χω

Ροταξiας και Δl1JόσlωνΕργων που δημοσιεύετα Οτ/ν

Εφημερ(δο Της ΚuOcσνησεως. ..:oθoρiζoντo\ οι "οοδιο

γραφες c",rιovησης των κοτα τις πορ 2 ~aι 3 γενικών
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κοτευθύνσεων, οι ειδικές nροδΙΟΥροφtς εκπόνησης της

πQλε:oδoμικής μ.ε.λtτης της Π.Ε.Ρ.ΠΟ. και ι<όθε σχετική

λεπτoμtρεια.

, 5. Σε nεp(πτωση εκτόσεων εΤlΙφόνειος μεγαλύτερης

ή Ισης των διακοσίων (200) στρεμμότων. εΙνοl δυνατόν

να nρq3,λtnεtOt στην οικείο πολεοδομική μελtτη και '010
αναφέΡεΤΟι στη σχετική rφόξη έlf8tρισής της ο χρόνος

oλoιtλήρωσης των βασικών κοινόχρηστων tpywv υπο

δομής κατό φάσεις, που οντιστοιχούν σε τμήματο έ

KΤO(JT)ς επιφάνειας ίσης ή μεγαλύτερης των εκατό (100)

στΡε.....ότων ι'κaστσ, Στην περίπτωση αιπήν ΟΙ &οτόξεις

της παρ. 13 ισχύΟυν γιο κόθε: φάση χωριστό.

16. Ει<κρεμεlς διαδικασίες για την πολεοδόμηση ε

κτάσεων με τις διοτόξεις του όρθρου 29 του ν. 1947/
1991 συνεΧίζονται με βάση τις προιοχίιουσες δ,στόξc.ις.

σν κατά τη δημοσicuση του παρόντος νόμου έχει u
ποβληθεί στην aρμόδιo υΠTlPcσiα του νπουργεΙou ηε

ρι/3άλ/οντος,XwρoTofjac:και Δη.ιόσιων'Εργων φόκελος

με τα δικαιολογητικό γιο την έκδοση απόφααης αικι

ατικής καταλληλότητας της εΙ<ΤΟOl1ς.

Εκκρεμείς διαδlKoσίες εγιφισης παλεoδoμ~Kης μελε

της σε εκτάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί μεχο\ τη

δημοαίευση του παρόντος οπόφαση OΙK~στικής καταλ

ληλότητας. σύμφωνα με τα όρθρο 29 πορ. 2 του ν.

1947/1991. συνεχίζανται με τις nρOlσ)(ίιoυσες διατόξεl<:

γιο μίο διετιο onc τη δημοσίευση του πσρόντcx;:.

17. ΤΟ όρθρο 69 μέχρ: 75 του ν, 1θ9211990 ΚΟΙ 28
και 29 Τα/! ν. 1947/1991, όπως τραποποιήΕιηκαν κοι

ovμπληoώθηKαν μεταγενέστερα, Koτcιργoύνται.

18. Γιο τη χωpoθtτ/OTi εκτόοεων τω\' οικοδομικών

συνετoιpιcη.ιών έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατόΕεις

των πορ. 3 κΟι t του παρόντος. EKKρεμε~ς διαδικασίες

χωροθtτησης εκτόσεων OΙKoδoμ~Kών σuνετo~~oμών συ

νεΧΙΙοντο: με τις προιοχύουσες διατόξεις. εφοσον IJtXPI
τη δημooίεuση τοι' πcιρ6ντoς έχει υποβληθεί στις 00
μόδες διευθύνσεις του γπουργε!ου nεΡιβάλλοντοc:,

Χωροτοξίας και Δημόσιων 'Εργων φάκελος γιο οποδοχτ':

της κατό τα όρθρο 4 πορ. Ι, του Π.δ/τος 9311987 (ΦΕΚ

52 Α'). έκθεσης σκοπιμότητας. Γιc την πολεοδόμηση

των εκτάαεων ouτών εφαρμόζονται οι διοτάξεις που

τους διέπουν.

"ΑρΒρο 25
Τροποποιοψι:νι:ς- ΚΟΤΟΡΥοψενι:ς δ~oτόξεlς

1. Η παρ. 6 του όρθοου 6 του ν. 1337/'983. όπως

τροποπαιήθηκε κα συυπλπρώθηκε με το ορθρο 8 ταυ

ν 1512/1983, καταργείται

2. Η παρ. 7 του όρθρου ί του ν. 1337/1983, όπως

σψπληPώ~Kε με την παρ. 2 ταυ όρθραυ 5 ταυ ν

2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'). καταργείται

3. Στο τtλoς τοο όρθραυ θ του ν. 1337/1983 προ

σήθετοι παρόγραφος 13 ως εξής:

'13. Στις περιπτώσεις κατάτμησης οικοπέδων μετά

την έγκριση της πολtοδOjJlκής μελtτης κα\ πριν την

κψωση τrις πράξης εφορμονης, επιΒάλλεται, πέρο από

το ελάχιστα 6ριc εμβαδού και διαστόσεων,η εξασφάλιση

στη μεταβιβαζόμενηκαι στην εναπομένουσαέκτοση ΤOlJ

oνoλoγoUντας σε KOΘC τμήμα ποσοστού της εισφοράς

οε γη ~O\1 προκύπτει βάαει των διατόξεων του όρθρOlJ

συτού Κάθε l>tKOtonιxιξlo (εν ζωή ή σιτία θσνότου) ηοο

έχει C"!,I\~.:,·~·!:' ucταβίβα::ιη,'JΡιότ/~οC' καΤό πσρόβαση

των ανωτέρω είναι ouτoδ~Koiως ΚΟI εξ υπαρχής όκι.ρη,"

4. ο) Κοταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του

ν. 1337/1983 .αl η πορόγροφος 4 τοο ίδιου όρθρου

αριθμείται ως 3, Το πρώτο εδόφιο της νcoς naραγpόφoυ

3 ανπκαθιστοται ωc:; εξής:

'3. Η ειοφορό σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβοδόν

της ιδιοκτησίας, όπως aυtή διομορφώνεTOlμε τ/ν πρόξη

ι:φορμογης και στην OtΚOπεδΙKή αξlο που έχει κόθε

ιδιοκτησία κατό το χρονο κύρωσης της πράf,ης εφαρ

μογής,'

β) Ο, παρ. 5 και 6 του Ιδιου όρθοου ~ του ν. 1337/1983
opιθμoύντcι ως 4 και 5 κοι προστίθετοι νέα παράγραφος

6 ως εξής:

"6. Οι ορvoνισιΙΟΙ κοινής ωφΙλειας KQI τα λοιπό νσμικό

πρόσωπο. δημοσίου ή ιδιωτικού δOlαίου δεν απαλλόσ

σονται της εισφορσς σε χρήμα γιο τους προβλεπόμενους

απο την πολεοδουlκΓ ι μελtτη κοινωφελείς x~oυς 0;1

μοδΙΟΠΊτας τους, Η κοταβολή τ/ι:: ειοφορός αυτής

γίνεται μετά την αποκτ/ση του χωραυ από το φορεc,

σύμφωνο με τις κείμενες διοτόΕεlς:

5. Μέχρι την tγιφloη Γ.Π,Σ. η !.χ.O.O,A.n. κατά τον

ΓΙαραντa νοLJO. εφαομόΙοντσ οι διστόΕεις το!.! όDθ::ιoυ

29 τοο ν. 1337/1983.
6. Η ~oo. (, του oo!Wou 1.( ταυ ν.δ'τος Τ/Ι: 17.7/

16.8.1923 δεν εχει εφαρμοY!i σε οικισμούς. τω\' οποιω\'

τα ΟΡΙΩ πpoα!>ιoOίc-ιηKαν κατ' εφορμαγή του από 21.,4·

3.5 ~985 rι.δ'Τιχ (ΦΕΚ 18', Δ).

7. Η παρ. 3 του ό"θοotJ 33 του \'. 1337/1983 ανΤ,

καθίστοται ωι: ακολούθως:

'3. Με πι:ιocδρικC διοτόγματα πο\) εκδίδονται με πpo~

ταση των Υπουργώ\, Εσωτερικω\" Δημοσιος Διοίκη(r.)<:

κοι Αποκένταιισης και Περιβάλλοντος. ΧωοοταΕιας KQt
L:ιημόσιων Έpγω~', μπορε: νο μεταβtBαστoύ\' στους δή

μους και τις κοινάτητες πα.: απoδεδεΙΓUένo διoθtτoυ~'

ο::ιγανωμένη vπηpεαίc πολεοδομικού ΟjlεδιΟQμοί: όλCC'

οι ορμοδιότητες που αφοσούν την UΛoπαηση κα! εξει

δίκευση των στόχων 1(01 κατειθύνσεων του γενικο(ι

πολεοδομικού σχεδίοl' και κυρίως τι εκπόνηση και έ

-vκρlση της Γοολεοδομικής μελtτης και α καθορισμός

των Xol'\ocwv γης κοι των όοων KOt περιορισμών δό

μησης. Η έ-vκOΙOfl κοι ο KαθOPIΣUάς ουτός γίνεται με

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού σuμβουλίov ~oυ

δηJ,Jοοlεύεται στην ΕφημερΙδο της Κυβερνήσεως μα~:

με τκ: σμικρύνσεις των σχετικών διογραμμστων με

ποραγγελία του δημάρχου Γι του πραtδροι της κοινό

τηΤΟ::;. Με οπόφοση του γπουργού ΠεpιβΔλ/O~'Toς.

Χωροταειας και Δημόσιων 'Εργων καθορίζονται οι π::ιου

πoθtσεις που Ττρεπει νο ouVTptxouv για τη διαπίστωση.

οι "'όθε ΣUYΚCKPlIJtvη περίπτωση. της ύπαρξης της

ΟΡγaνιψtvης υπηρεσίας πολεοδομικαί: σχεδιασμού"

8, Οι διοτάΕεις της πορ. 10 του όρθρου 43 του v.
1337/1983. όπ(ι)ς ισχύει, κοθ(ι)ς και όλες οι διατάξεις

του ν. 1337/1983 που αναφέροντοl οε διόκριΟΙ"ι ΠVKνO

δΟIJl)Jένων, οραιο50μημέ,νων κοι αδόμητων περιοχών.

εψαομOCοντοι υόνο σε εκιφεμείς διαδι"'ασίες πολεοδΟω

μησης, που διέποντOl οπό τον παΡοπόvω νόμο 13371
1983. Επίσης, εφαρμόζοντοι uovo αε εκκοει.ιείς 6105\
κααίες πολεοδόμησης οι δlατόΙεις 1ων fu>€ιρων 1 ΚΟι

2 της παρ. 7 του όρθρου 6. 'Των παρ. 1 κοι 2 'TOU

όρθρου 6, των πορ. 1 κοι 2 του όρθ;:ι:χ.ι 9 και 10f,J
όοθρου 13 τοι; ν. 1337.'1983. όπως ισχύουν.

9 ο Οι ρυθμί,αεις που nοοβλtπο~'ΤΟI από την παρ
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1 του όρθρου 3 του ν. 2242/1994 γίνοντα με aηόφΟοη

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. μετά οπό γνώμη

του Περιφερεl(ll(ού Σ.χ.απ ..
Εχκρεμεlς διαδικασίες Ύ\Ο ρυθμισεις κατά τα ονωτέρω

ouvcxlζovtOl με ης προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον

κοτό τη δημoσiεUΣΗ του παρόντος έχει γνωμοδοτήσει

γι' αυτtς το Κεντρικό Σ.Χ.Ο.Π ..
β. Ειδικό ο καθορισμός των oρlων ΚΟΙ των όρων κοι

περιορισμων δόμησης, καθώς ΚΟΙ η ΙΥι<ριση ή τροπο

πolηση σχεδlων πόλεων ΚΟι πολεοδομικών μελετώιι

χορο.Κτ/Ρισμέvων ως πσρσδοοιοκων, γΙνετοι με προε

δρικό διάτογμα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Πε_

ριβόλ/οντος, Χωροταξίας και Δημόσιων "Εργων, μετά

από γνωμοδότηση του Κεντρικού Σ.χ.σπ .. Πρoιιειμtνou
VJO παραδοσιακούς οικισμούς περιοχών αρμοδιότ/ιος
Υπouργων Μακεδονίας _ Θρόκης κΟΙ ΑιγοΙou. σι ονω

l'έρω Ρυθμίσεις οσκούντα οπό τους Υπουργους αυτούς,

αντίστοιχα. Κατό τα λοιπό εφαρμόζονται οι KElμενες

διατόξεις.

Άρθρο 26
Κωδιιιοποίηση ηολεοδομιιιής νoμoθεσiα<;

1. Με κοινή οπόφοση των Υπουργών Δικαιοσύνης,

Οικονομικών και Περιβόλλοντος, Χωροτοξίας ι«lI Δη

μόσιων 'Εργων, μπορεί να συσταθεί στο γπουργείο

Περιβόλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων ειδική

νομοπαρασκεωοτική επιτροπή της οποίος τα μtλη δεν

επιτρέπεται να υπερβolνουν τα εννέα, γιΟ τη σύντοξη

κώδικο χωροτοξίος και πολεοδομίας, Με την lδιο οπό

φοση κοθορlζοντοι το ποσό κοι ο τρόπος κοταβολής

της αποζημίωσης των μελών ιης επιτροπής, των ειδικών

εισηγητών που τυχόν ορίζονται σύμφωνο με την παρ.

2 και των γραμμοτέων κοι ρυθμίζετοι κόθε σχετική

λεπτομέρειο.

2. Η επιτροπή που προβλέπετοι Οτ/ν προηγούμενη

πορόγραφο συγlφοτεΙται οπό διχαστικούς λειτουργούς,

καθηγητές ονώτατων εκπαιδευτικών lδρυμότων και δη

μοσίους υπαλλήλους, εν ενεργείο κοι σvνταξιoύxoυς,

καθώς KOI οπό ιδιώτες επιστήμονες ειδικευμtνoυς αε

·θέματα της πολεοδομίος. Ο πρόεδρος κοι το μέλη της

εnιτρoπής ορίζονται με απόφοση του Υπουργού Περl

βόλλοντος, Χωροταξiας και Δημόσιων Έργων, με την

οποίο και τόσσετοι ο χρόνος περοτωσης του έργου

της. Με την Ιδια οπόφαση ορΙζονται έως τρεις υπόλληλοl

του γπουργείου nεριβόλλοντος, ΧωΡοτοξΙΟς 1\01 Δη

μόσιων Έργων, οι οποίοι ασκούν κοθήκοντα γρσμμοτέο

της επιτροπής. Με την απόφοση αυτή μπορεί επισης

νa οριοτοιΝ ως ElδIKoi εισηγητές έως τρεις υπόλληλοl

του ποραπ6νω ΥπουργΕίοι.ι κατηγορίας ΠΕ.

3. Ο κατό την πορ, 1 κωδlκας θα περιλομβόνεl ης

ισχύουσες διοτόξεις νόμων ΚΟI κονΟνlστικών πράξεων,

που αφορούν το ρυθμιστικό σχέδια, Τον πολεοδομικό

σχεδιασμό, την ανόπτυξη, επέκτοση, ονόπλαση και δια

μόρφωση των οικισμών, την εφαρμογή των ρυμοτομικών

οχεδίων και πολεοδομικών μελετών, τους γενικούς ΚΟ

νόνες δόμησης εντός 1\01 εκτός oxcδiou και αικισμών,

τη διαδικασία απαλλοτριωσης, ΤOKΤOπotησης κα προ

σκύρωσης οκινήτων κο. έκδασης οικοδομικών αδαών,

την oUΘoiρtl", δόμηση. τη μετοφορό α.ιντελεσΤή και

κόθε όλλη διόταξη που εντόQσετOI στη ροσ..:1"Ι πολ.εσ

δομική νομοθεαία

ΚαΤΔ τη σιιντιιξη 10U l\ω~lIσ. εI1lτρέ:πετο,η κατάργηση
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διατόξεων πσυ IψlvoνrOI ατελtσφoρες γιο την εΠlτΕUΞΗ

πρακτικών αποτελεσμότων, η απόλι:ιψη διοτόξεων Που

έχουν KOΤOρΎT\θεJ σιωπηρώς, καθώς ΚΟΙ των μετaβaτlΚών

διοτόξεων πσυ δεν έχσυν πλtoν πεδίο εφaρμοvfις, η

πρασαρμοvfl διατόξεων προς το ισχUoν ΣUντoγμσ, η

αναδιστύπωση διοτόξεων χόριν απλουστεύσεως ή άρ

σεως ερμηνευτικών αμφιβολιών ι'1 συσχετισμού προς

πopεμφερε:lς διατόξεις, ο κοθορισμός των ορμόδιων

οργΙΙνων οε συνόρτηΟ11 με το uφιστόμενo οργανωΤ1Κό

σχήμο των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών

και των οργόνων της αuτoδ101ιιησης. η ενοπaηση και

η ανσδtόρθρωση νομοθeτημότων. η μετογλώπιαη του

κειμένου στη δι1μoTtl(ή και κόθε όλ/η μετC1βoλι'l α"ο

ρalτητη για την ενότητο της ρυθμίσεως.

Ο Kώδu<ας επιτρέπεται να περιέχει εξοUOlοδοτήσεις

γιο τη μεταγενέστερη τρoπoπoiηση συγKcκριμένων η,ιη

μότων αυτού με προεδρικό διότογμο ή όλλη ιιανονιστική

πρόξη,

4. Ο κώδικος χωροταξίας και πoλεoδoμloς, που θα

κοταρτιοθεΙ ιι:ατό τις nρσηγοuμενες nσρoγρόφoυς, θα

υποβληθεί στην Oλoμtλεια της Βουλής προς ιιυΡωση

κοτό τη διαδικασία τΟυ όρθρου 75 παρ. 6 του Συvrάγ

ματος.

Άρθρο 21

Κυρώνεται και έχει ισχύ νομou, από τη δημοσίευσή

της στην Εφημερίδc της κιβερV!'lσεως, το τμήμα της

Σύμβασης, αποτελαψενοαπό τα τΙσσερα πρώτο Qρθρα

ουτής, πσυ υπογρόφηκι. στην Αθηνο σΤις 16.4,1989
μετοξύ του Eλλr!νικoύ Δημοσίου σφ ενός κα της Α

νώwμης ΕταιρεΙας Μικτής Οικονομίας με την επωνυμlα

·ΔΗΜΟTlΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓογ ΠΟΛΕΟΔΟΜIΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ - Δ.Εn.Ε.ΠΟ.Κ: αφ' εΤέΡου, -νιο το έργο

Άνόπτυξη της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης·.

ΤΟ τμΓΊμα της Σίιμβασης, που κυρώνεται και Ιχεl ισχίJ

νόμου, έ:χει ως εξtις:

-Σίιμβοση ονόθεσης του έργσυ Ανάmυξης

της Ζώνης Ενεργού nολεοδσμΙος Κοζόνης

Σήμερα, 16 Απριλίου 1969. μετοξύ:

1. Του Ελ/ηνικού Δrw.ιooloυ, καλοψένου στο εξΓΊς το

'Δημόσιο", που εκπροσωπεΙτοι στη Σψβαση αυτή οπό

τον γ πουργό Χωροταξίας, Οικισμού Περιl3όλλοντος και

Δημoσiων 'Εργων Μονώλη nοποστεφονόκη, σίιIJφωνo

με τις διστόξεις του ν. 1337/1983 του ν, 1512/1985
και του ν. 947/1979,

2. Της Ανώνψης Ετοιρείας Μικτής OlΚανoμίας υπό

την επωνψο 'ΔΗΜ0ΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟ

ΛΕΟΔΟΜIΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - Δ.ΕΠ.Ε.Πο.κ. Α.Ε:, που έχει

συστοθεί με την 965/9.6.1988 nρόξη της συμβολαιο

....Ράφου Κοζόνης Boσιλ.ικtις Δ. Τσιτσtλη κοι εγιφίθηκε

με την 1766/20.6.1988 απόφαση του Νομόρχη Κοζόνης,

περίληψη του κατσοτατιιιου της αποΙος δημοσιεύθηιιε

στο 2j09/4,7,1988 ΦΕΚ <ΤεύΧος Α.Ε. KOI E.n.E.!, κα

λούμενη ως ε(tις ως "Δ,Εn,Ε.nο.Κ. Α,Ε:, εκτφοσω

πotJμενη από τον πρόεδρο του δlοικητικoU ~!43oUΛΙoυ

Ιωόννη Ν Πογούνη, Δήμαρχο Κοζόνης, σv.ιφωνσ με

την οπόφαση ταυ δημοτικού oψβoυλlou που περιλσμ·

βόνεται 010 υπ' οΡ 1 πρακτικό. ovτΙγροφο του ΟΠolου

επισυνόπτετOl οτην παρouσa ΣιJμβoση.
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συμφωνηθl)oι:oν ΚΟ! έγιναν onobcKTQ τα εξης.

Αρθρο 1
Πλαίσια διατοΕ.cων

Η Σύμβοση aυτή ΙCQToρri(crot ΣWφωνα με το τελεuτCΊo

Σ.δόφιa της πορ. 4 ΤΟΟ ορθροιι 27 του ν. 947/1979 κοι

αφου έλοΒον υπόΨη:

1. ΤΟ ν 947/1979. όπως aυτός τροποποιήθτ)ι<ε. ισχύει

απο τους νoμouς 1337/1983 1(01 1512/1985,
2. Την 7, 79/423/12.2.1986 αποφαση του Υπουργού

ΠεριΒάλλοντος, Χωροταξίας KOI Δημοσιων "Εργων "Ε

γκριση rcvll(OU nολεοδομιιιοu Σχεδίου Δημov KoζoVΗς

(Ν. Κοζανης)" (φΕΚ 65 Δ").

3. ic 0"0 16.2.1989 προεδρικο διαταγμc που δημσ

σιcίιθηιιε OTC Φ!ΞΚ 138ilgeS 7,!.. με το οποίο Μ,οθορί

σθηιι.ε ζωνη CVC;JYOU nολεοδομιος IZ.E,n.J στ/ν περιοχή

"noLoμnoρo' τα; Δημου KoζoVΗO:: (Ν, Κοζσνης) εγχoiθφn;

η πολεοδομικη μελtτ/ συτ/ς.

Αρ&οο2

Αντικείμενα της Iw~αoηc:;

1. Μι: ης δι.:::τοξεις mc:; n:.:::oucoo;: ZιJL,IBcισει..:ς και

σψφωνc με το !1λοlσιο τω Γi:x>ηyOVIJ~vα.o ό:l€ρou. ;0
ΔημΟC10 CVCeεTt! και η l:..Ξίι.c. πο κ Α..Ε O\':::AauΒCVCI

τ/ μεΛCτ/ K~ ΚΟ10σκ!:VI'j n•.lv ε~νωy τεXV\ιtη::: κο! KOI
yωVΙKΗC υΓιoδouης ΚΟΙ διωο:>φωσης 101.: ncOΙβoAAOV1oς.

τ/'" KOΤC:::ΙKε~ ετοψων KOΤOΙΙΙIω\·. τ/ δ!09εση o!Kortέδωy

σε ιρ"ouς γιο oνOIKoδCιJrισrι κοι τη ... Ko'!"aσκεt;η των

προβλε<10μενων κΤιριων επογγι;λμστικης X~ηCΗς - 0
νoΨJxης κλπ. ό<1ως r:pooδIOPίtov10! C"TD εnόμε\r.}

όΡθΡο. του OIKIVo1KOO nοογΡΟ~lJοτcς cτην περιοχη τη:::

Ζ.Ε.Π. Ποιόυπορο Δήμου Κοζάνης. σuνOλΙKης εκΤ::lοεως

Soo πεοιπou cιpεμμότων. όπως περτγΡοφονΤΟ: στη ...
noAtoocUlll.1"', μελέm πoς"J εγκρίθηκε.

rlD τ;Ί" ε-φαΡμογη της z.:..r,. εll.πονη9ηκε σχετικη

μελετ/ cnc ην ·Αναπτυξlοκή Κοζονης Α.Ε· την οποίο.

το σuμGoλλόμενo μερη εχουν υπO\LΠ1 τοιχ: κα! θο ono
.ελεl naCJc.:JTηua τ/ς Σί.\ιΒΟOllς ας"Jτης

Η οvοr:.υξη της Ζ.Ε.Π. θα εχε: σαν οκσ!"(ούς·

α) Την εruλιιση του οτεγα::-τικού πρoBλημcτας της

περιοχης τ~ Δrv.ιoι.: Koζ:::νrις υε ~ν UΛoπoιηση ολο·

lI.λΓ'.Pω!Jεvol.ό O\IUσT\KOC:Ι πpoγρa:.ιμστoς που ec περιλαμ

Βάνει 11' ucΛcTη Ι(οι καταοκευι: των κC!νόχρηστων κο:

1(00νωΦελων εργω\·, τ/ με~ και II.CITQOΚtUIl τωv έ

τοιμα/\. ο(οτΟ\oaών κο; τη διοθεση ToUς σε τOlτouς. τη

διάθεση οικοπέδων γιο OνOlKoδόUηCΠ\. τη μελέτ/ !ιοl

I(01αOKει.ιr χωρων oν01Wx:rιc. 05λf\σης. ει:πορικών ιιέ

ντρων κ.λπ..
β) Την ουτοναμη oνόπτuςη της l".cρIOXΓIC με βασικούς

QιΚΟΥομιιισύς πoρouς που θα ε(οσφαλιστούν με τ/

διαδικοσία της εφορμΟΥης της Ζ.Ξ.Π κοι υε τη διόθεση

έτσψrκ ~OToι.Kϊoc υιιηλού trdπcδou κοι οικοπέδου σε

προοιτες ιι.α. ΟΥτογωνιστικεc τιμεc οε τρlτouς.

γΙ Την tvcp.,.onotΓICΠ\ της τοπικηc ouτοδιοιι<ησης που

μέοο οπό τ/ δημοτική cnlXct.;)noη 11.01 με ένο ολοκλη

pωμtvo r,ρaypojJIJO Ζ.Ε.Π. θα αποτελέσει f1POTvno 01
κισTlι<ης ι<01 cπιχεlοηυοττκής ανοπτυΕης γlΩ ολόκληρη

τ/ χωοC

2. Η {;..Ξ!'Ί.Ε.ΠC Κ Ονσλσμ(lανε\ νο κοτοακcυαοει ολο

-

τα εργο υπoδσμηc (εκτος οπό το εογο της Δ.Ε_Η κο:

Ο Τ.Ε.) κοι ίΟ έργο τωΥ περloxων αμιyoUς ΚCΤOΙKIOς.

πoλι::oδoι.ιΙKoιJ KέVΤΡOU. cλι:ύθι:σων XωσlιJ\· οσΤ1ΚOU πρα

σίνου ..οι το έργο τoupιoμoίι ονοψ..ιχης. Α.ναλU1lJ(οτερa:

ο] ΤΟ Ιργο υπaδouf1ς. δηλcδη ίΟ οδικα δiκτuo. πε

ζοδρόμων, τη δl::ιμQρφωση των καvoχ:)ης;τω'" ελεύθε

ρων χώρων (κι:ντοlκη πλστειc, χώροι cίT"άσης κοι ποι·

χνιδιou). τ/ δι.aμoρφωσ:η των χώρων στοθμευσης, τη

φίπι:uση nρaoIVou. το δiKT\.D ύδoεuσης - πυpOO'3εCΠ\ς

KOI οποχέτι:υσης ομ!3ΡίωΥ και OKσ~P1ων. τ/ σίιΥδεση

του δΙKΤίιΣU ΟΓοοχέτευσης τ/ς πσλης Π'\( ΚΟΙ::ινη::, το

δίκτυο διονο:.της (εατοίι Υ(ρού 6έρμcνσης 0<01 οικιοκής

χρησης (δΙΚΤυΟ ΠΊΛC5c~μOνσης,l. το δ!κτυο ΚCvτρlκης

κεραίος ληψης mλCΟΠΤΙκών Ka: ρoδl::ιφ~νικων προ

γραμμότων κοι τη:: εγκ::ιτοστοσης οnaγι..:γηc; cπο;)ριμ_

μάτων. ΤΟ KOlνoxp;')OΤ~ Ιχω.::ισ. κο: c;ιγοί μετο ':ην

ολοκληρωcή τους θc. παpcδ,δΟ\.'"ΤQΙ 0:0 ~:'1ι.:o I\o~cyηc

σΤΟν οποια σο ανηκΟυ',' σιJ.ιφ....νo :.ιc ::ς κεα/ενες διο

τόΕ.cις.

Σημειώνεται όττ τμή!.:c: των εργων unoδOlJflC: δί.ινcτο,

να [πεκτ05ει KOI εκτoc των σοιων :cu ε\·Κi:~ριμενου

ρψοτομικοι.: σχεδίου. εφοοον α/J1c- επιΒόλλι;ΤΩ: ΟΠ"

λoγouς Τi:ΧV1ltής ~;ΙOΤ-ICC ~IΚΟν':);.r.'<ΟΤ:-,τcς ιt::ι, ολο_

ιι.λιΊρωση::; ι:ιυτων. ..:[ την :1:κ>uπ~εcr.Ί 0<: '1 επtK.ασr

our.'\ θα zturηpcτc: :.:CΛΛC\'''I.t':f'! ε:1έκ.ο;;, 7::ιt; [γKειr.:pι

μενοι.: W,J010IJlKOt. cχc5ιοι.

Βί ::1 ,;:τφΙOιr.:::' και ά,',λ;. (:;lYC της π;:.::ι::ιχr.::;- α.;:γΟί.ς

ο<ΟΤΟlκίος Ιoιo<oδQulιιό π,,:>~γω~~ 21. 2:Ζ. ~;. :2_ 25. 29
30. :!~.:2. ~5 4€. ':'2. ::ι:. κ:ι; r:CIK.:o.c.:::: ",,:ρ:ο ΚΩ'!":>!κ:ω\'

ιισ. εμηο:;ιικώ", Kcτ:::~,μ:::ω ...· r.c, !1::1M'I~.ιιΙ: ""::4C,
κο&ως <οι των r:tPI0Xι,i;,· ;;ολt::ι;5Ο'..tlκ::ιt: Ki: ..i'Tpai.!. ελε:.ι

θcοων χώ:::ων - αCT1ΙCOU προ:::τ..·οι. ...c: T01..f.)tcr;;::IU 
ον(JJι'Jχης iοlιι.οδΟιJιο;ό τ&"ρc.γων::!! 10. :~. ':'". Ε 1,~.

::, 4) 0<0, C:~KCη;::JC κτίΡιc KCTO:KIloJ\·, γοοφεl(..)\.'". Tpaioi:_
ζών. ασφαλειών, KolνωΦC:-.."' ..... αcγcνισ~ω\· διοU<ηC':'1ς.

σvνόecο,σης κοινού, C;J:10PIKt.ί'I: Κ::Ι'1Όστ/;.:C7ω\·, CσTt::J

τορίων κο: oνO:J,ιι.ιo<τ/Plων πολ'.Τιστικ:: Κ1ίρι,=- επαγγελ

ματικό εΟΥ:3σ:Ί1ΡIΟ. κ;ίοιι: 'OυPιC;ΤΙKΔ\' εγκaτσ.::τcσcω\',

οθλr,τικω\· cγΚΟΤΟ::Τ.:Jcι:.ω\' ΙCCl C1'6&μεucης,

γ} ΤΟ οιl(όηεδc ~O\.; Σc μ[n:GιΒ::ισ:-::ύv σε τρίτους γιο

ονεγ&οση O<::lTOIΚίa:: eσ !3QICKO\'TCI :-7::1 O:KOΔC;.:ιKO τε·

τραγωνο 23, 2'-. 25 κο: 2~.

3. Η εΙC1ελε::::; TOl..: 0IKIQ1"1.<oU i10:>0γ:::οU"_'Cτος Τ/~

ΣΎUBoσης οι;n;ς f!,:: ΠΟΟV\Jcτc:"lOlη5ει σε :εocc:::o C"!όαc.

οπω:;: npo6J.,::nCl,:)~ κο: ~::="ypj~c:a. :'1σ::ιοκατ,,: ,;:α/ fιc

nεΡιλaμβ(:νOV\' τις :3VΤ1cr.:ι:χc:;: εργοσιες. i-i Ο:.ΝολιΚΓ'

δι:)οκεl0 [Κ7ελεση:;: το;,,) π.::ι:;lνDC.;μ::JTΟ::; ac εί ... :): σ:,r..·ολIΚC

οιιτώ Ιθ) xpcvιc or.c σημ.::j)C.

1. Η ισχύς της Σ:.ιμΒοση, OQXj~CI cr::: "ij'J unογΡοC}ΓΊ

τ/ς.

2. ΤΟ όημόσlQ Qνολre$::Ινει την ι:π::χ.::ιCωση ΥΟ δr!

μοοιεύσει τη !ψβοση ουτή C"mv Eφημι:pίΔC m-:;: Ι(ι.ο

(kCJvηocwc. σ\ιμφωνc μι: .0 aρθρc: 3C πο" 2 ΤQΙJ ν

94711979
3. Αν ΤΊ::ιρελθεl τρίμΙίνο χωρίς vc ε,;:,ληρω9εί η ΚΟΤ:

την nΡοnγούμcνr, rιopόγρoφc unOXOC;ιjor,το" ΔημοαΙου.

η ό.ΕΠ Ξ Π:::'.Κ Α Ε δ,ιι;::ιlούΤα/ γc πcοα";:.νε, ονάλογα

ης oUlJ3c:'oιcc nocΘCclJ!CC
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"Αρθρο 4

Ι Η έκταση που περιλσμβόνετal οτ/ Ζ.ε.π. Κοζάνης,

εκτάσεως 500 περίπου στρεμμοτων, όπως Ωl,Jτη περι

γράφεται κοι οποτυπώνεται στο προεδρικό διάταγμα

εγκρίσεως της πολεοδομιχης μελέτης. οποτελεΙ ιδιο

κτηοία του Δήμου Κοζάνης που θα μετaOιβαοτεΙ κατά

πλt1pη κυριότ/τα στη -Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε:,

2. Τ Ο Δημοσια - πέρα σπα τα κ τiριa εκπαίδευσης 
το Ν.Π.Δ.Δ, και σι κοινωφελείς οργανισμοί δύναται να

οποιι.:τ/οουιι χώροιις (αδόμητους ή δομημένους) στην

περιοχή του πολεοδομικού κέντρου γιο τη στέγαση των

uπηρεcιών που πιθανόν 60 αποιτ/θαιν γιο την εξunη

ρετηCΗ της Ζ.Ε.Π.. ΟΓ.ως Π.χ. ΔΕΗ .. Ο.Τ.Ε .. ΕΛ-:Α.

Ελ/ηνlκη AσΤU1/0μιo. Πuροσβεοτικο Σώμα Κ.λΤΊ .•
;-IC: την οποιnηση των QVOYK:Jiwv ικ,όcεων οπό το

Δημo~o. το Ν.r:,Δ.Δ. 1(01 τους κοινωφελείς ooγcνι~oύς.

ώστε να ιC:αταcοιευόσοvν σε Ουτές oιTlcta "οι έργο παυ

θο ιιaλVIj,IΟΙ)V ης λε1ΤQυρ)'lιιες Ονο'{κες TOLoς, nocr:c! να

εlδar1αlf16εί :') :'.Εί1.Ε.ΠΟΚ μεcα οε εξι (6Ι μήνες οπό

1'1) δf1ι.:οσιεuση Τ/Ι::: Σύμl3ασης αυτης.

Στ/ν εlδΟΠΟ!l"Ίση θο Ι(αθοoiζονται r; XPI"ΊCί1, οι απαl

τουυενες εΠlφανειει::: σε τεΤΡαγωνικο :.ιετρα "αι οι πι

θονες ειδικές ΚΩτασκευαστικές ΟΠCΙT1jcεlς. ι<,ceως και

το ΧΡονοδιaγρcι.:μα χ;ατασι(ευΓΙς των κτιρίων και Ι::ΡΥων,

εντcγμt:JΟ με:::ο στο χρονικο ()O\C KσΤOσKεUΗς π;ς

z.::.n .. "~ ποcl3λεr:οvτοι ::το αρθΡΩ. Η Δ.ΕΠ.Ε.Πο.κ.

6σ ;-ιροcδιοςΗσε; την ακριβ" 5εcη των εκτοσεων που

θσ :-.ωλη500ν ~o Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ,Δ. KQ! στους

... οινωφελείς oι::γcνισμoίJς Cτ/ν πε::ιιοχη r:ολε:')δΟuιlCου

Ktv7POL'. οwοίι λάβε! υπoιι.~ ης avawcoouc'/CC; στ/ν

ειδoη0ίηcη ο:-ιοιτησεις τους >(0\ την πολεοοουικι1 μελετ/

:ης Ζ.Ε.Π .
Το Δ:-:μCcιο. το Ν.Π.Δ.Δ., κοι ΟΙ οογονιcμοί ι<οινής

ωφελi,ιας οφειλουν να OKOAOUΘr;Couν στ/ν ΚQτασl<ευή

των κτιοίων '<οι των ε::>νων τις ειδικές r:coeιaypoφtc;

<01 -:ον ~c·Ac:::COL!!I{O ι(QνΟνιCUΟ :ης Ζ.Ξ.Π. (~OΡΦOλoγία

ι<-:ιοιω\·. εΕ.ι:.ι:,εclι(;: υλικσ ιe:.λπ.!.

!-: ...;..Eiί Ξ.ncχ. υποχρεουτΟι νc πα;αχωcηα;:: δωΡεάν

τις cνανιι;c~::: ~K~::JOtIc στον Q.:.K .. Γ.Γ.Α .. YIΊouργείσ

νγε:ος κο: Π:;::ονOlας. Yr:ovoYGic Δ!ΚCtΟσΙ::;"1ς για την

",c:c.:::ι<ε:.:η Κ7\;;\ων vOUCPXICI<T'\C XQI :!.:::ιι:;ε;:;<:Ι'JΚΓ1ς &οι

KIlCO::;. Η :-::::ι::cχώΟ1'1CT] των εl<":"αct~:.Ν ~c γινε~ ;.ιε ,ον

ooc -:ης Ο,lεγε:::cης Κ7φιων ::υυιοωνc ;.ιε το χρονσδιC

γοσ;ι:.;ο Π.ς r,,;u:!Cc:"lC ::JU~C; ico:?oo 5) ΚΟΙ, cποι; δεν

r:~οUλι::-:ε":":::. ~ε -:'ΓΙ" 1ίooι:rιc€ε::η να Cλcιι:ληρωtlοuν το

XΤΙOlCl<c <:;:ινο (Ί70C :ιεντ:ιε:ια::;.

'.~ρθρo 28

Το γ ;ιουcγείο nε:>I(3aλ/οvτος. Χωοοταξίας KOI
όημοσιων '!ΞΡΥων μΠΟΡεί να εr;\χορηγει. σπο τις ΠΙ

στώσεις τoo, ro Ν.Π.ι.Δ. με Τ/" επωνυμίc 'ΜΟυσεlο

Γουλονδρη ΦυC\ιιr'!ς Ιστορίας' ΙΜ.Γ.φυ. γ1α τ/ν εκτέ

λεση ouvllt>(PIμtvotJ εογου η προγραμματος που συμ

βάλλει ΟΤ/ν ncotl3aλAOVTIKIΊ. οιιιολογικη κΟ! ΠO'\'ιτισtΙKη

avonτuIΞr) τ/ς χώοας κοι εντοοοεται στο πλαίοιο της

πολιτικης KOI των προτεΡQlοτήτων TQu YnouPYClOU
ουτου. εφαρμοίουενης κατο τα λοιπα της δlCΙταξllς της

noo. 1 του aoi!oou 26 του ν 1262.'1982
Με οποφαση των γπουργών Εθνικής Οιιιονομίας.

σl"";,ιομιχων και :"Ιεριβό .....ι\σντcς. Χωροταξίος l<αl Δη-

-
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μόσιων Έργων ορίζετα: το συγKεΙΙ;Pι-.:εIιO ε:::γο ή rtρό_

ypoμUQ που Πληροί τις προυποθέσι:ις γιο την εφορμΟΥΊ

της πορούσας διόταξης.

2. Επίσης από τις Γiιστώσεις του Υπουργείου Περι

βόλ/οντος. Χωροταξίας κο! Δημόσιων Έργων μπορεί

να εmχορηγούνται ιδρψατα και λαιπά Ν.n.I.Δ .. με κοι_

νωφελη ή με μη κερδοοκοπικό QI<OnO για Την εκτέλεση

αUΓKεKPlμένoυ έργου ή προγράμμρτος, που Oυμβόλλc.1

στ/ν πεμl6αλλονηκη, οικολογικη, πολιτιστικ:ι πολεο

δoμlΚι'; και χωροταξική ανόπτuξη της χώcος ι<αι εντόσ

σεταl στο πλαίcιο της πολιηκης και των προτεραιοτ/των

του γ:-ιουργείOLi Περιβάλλοντος, Χωροταξιας ΚΟΙ Δη

μοσιων Εργων εΦΟρμοζοι,.ιενης >(CT6 το λοιπc της διC·

τοε.ης της nac. ~ του όοσΡου 26 του ν 1262/1982.
Με cnάocoη των Υποοογών Εθνικης Οικονοι..:ίας. Οι_

κονομι>(ών και ΠεΡι3άλ/οντος, Xωoατ:::ξiας ~cι .Δημόοιων

Έργων. Kcθoρι~oντσι l<σ6ε 1:006 το VCutl<O π::)οσωπο

και το αl.fγKεKΡlμενO έργο r'! r:οόγραuι..:c. noι: πληροίιν

τις npcvnoBcoctc για την εφαρμογη της r;ccούσας

δlότοΕης:.

3. Η :-:00. 4 ταυ όοθαου 16 :Όυ v. 23C8/1995 ίΦiΞK

114 A'j .ι;Ο":"cργείτ::u 1101 η π::)ρ. 1 του ορθcοι; 18 τοο ν.

2052.'1992 (ΦΕ;( 94 A'j, όπως ανTlKQTC~.a~Kt.με την

παρ. 10 ΤΟυ αρθροι; J του ν 22.:.2/1994 (Φ€ΞK 162 Α),

σuμπληpωνετoι ως εξης:

Σ,ο δεύτερο ε::όφιο τ/ς ως Cινω IΊCpoypoιDCU ; στ/ν

ΤCιι.τ/ σειρο ;.ιε"':'α nc; λεΕ.!:lς '><οι δ,οτιθεται" nρασr.σενταl

ΟΙ λtEεις ·σwφωνc lJt ης οι>(ε,ες ><cτc ncoinrwoη

διατοξεις' ι<σι στην πεμτr.η σειΡά με7j τις λέΞεις 'την

eκπόνηση μελετων' npCC'TlEcroι " λεξ, 'διεξο:::γωγηΌ

Στr, 5έκοτ/ ΤΡΙτ/ σε!ΟΟ του ως ανω εόcιιllCU, μετι:

τη λtζ~ 'εKΓ:oίδεuσηΌ προστιθετοι Ί ψραση 'τη λει

τουργία φορεων διαχείρισης βιοτοπων, ~α€ώς .~oι μετρων

Που σuμ.βόλ/oυν στην ηροοτααιc KCI Cιοχειριση των

περιοχών αυτών'-

Στην ~ItOr.l Tpir., και δtKα:η ":"C":"~7:Ί αε:οσ :ου ίδιου

ως ανω εδαφίου διαγραφοντcι οι ,\c,ξcις 'καθώς ιι.οι'.

Στο -:έλος τα; εδaφίcυ ουτού Ί'1 τε,\.ε:α '{!vc"':':lt >(ομμα

κα, ΠΙ;:Oστί6ενTCΙ τα κοτωθι:

'τr, υελε~ ιe:σ~ εκτει\.!:...-η έρνων ανσπΛCCΠlς ι<οινόχρη

στων χΙΙ:DWν. την οπαλλοτcίιι.:ση ελει..θε;:ιων χώοων και

τ/ με":";)τOofτ/ τους ~ε xωoCVC: ο:;":"ΊI<οι: «οι -τε'::lαστιιι:ου

,::!CQIVOlj, >(ρ5ως "'ο: 1';'Ίν ο:-:ακ:ηση ~:::; ~r:οι<c~στ::ιση

διcτr-,ρητtων r.n::iwv >(c, ~'τ':ϊλG.ΙWV ~σι :n δ:α;,.:6cφωση

7ων ελεί:€εpων χιι.:οων τους.

E!1ισrς. :;ε cr.owcσrι rou νncuο"{cύ Γlε~ι:!ά.\λoνToς,

Xωoo':'αE~:ις >(QI Δημοσιων Ξ::'{W·... 0;-:0 το ως ανω

ποααστο 50% που αποδίδετ::!Ι Ο!1ευΕείας στα

Ε.Τ,Ξ.Ρ.Π.:.. μ:;ορεί νc δ\oτι9εντcl υε ::Ί ;.ιοοοη cm
xoρηγη~ς ΧΡημαηκο τιοσσ σε σΤ.λ. λοιπσ Ν.Π.Δ.Δ.

κοι Ν.Π.:.Δ. με ι<οινωφελεις C'ιι:οπούς r: uc χαροκτήΡο

τ;η >(εοδοοI<ΟΠΙΚΟ. για CUYKCKQWCVCc δoc=ε:ς που σuμ

βάλλουν στ/ν ε~υΠl10ε7:Ίση ή rιρoγμα7::ηoιηση των

ανοφ,ε;.::ιόμενων cτo ncοηγοuμενο εόαφιο α/(OΠΩV

Άρ&ρο 29

l.α, Με απόΦoCΗ του voιιaPXlQJ(Qι; ouμBoυ;"(oι;. μετά

ar.o γνώμη του οικείου cημοτιl<ούη >(Ο\νοτικου ~3au

λίου. δύvοτCl να uειωιιετοι η οποσΤQcη 1Wll ,δρυοιιενων
η επε"Tεινouενων ΙΙ;Otι:llτηPlων "ου OQ'cmll(; με την

πορ Ι του ορθρου 1 το\.. Τ! ::Ι/τος: :25. '980 (Φ€,K 284
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Α'Ι εφόcον η uciωoη αυτή δεν cπιφΙοεl cπιπτώσε1ς

ΟΤΟ οιl(ιστιιιό περι,βόλ/ον και οτ/ν προστασια της δη

μόσιος υγείας «σι πάντως σε κομία περίπτωση 1'1 οπό
σταση ουτή να μην είναι μιιι;ροτερη των ε!ιοτόν nεVΉνro

(150) μέτρων οπό το ά",ρο του εγκεκριμένου σχεδίου

πόλης Κα/ εβδομήντα πέντε (7S} μέτρων οπό μcμονω

μtvες vOjJiμως υφιστάμενες ΚQΤΟlf<lες.

Οι οποστάσεις των κοιμητηρίων οπό τα φρέατα ιΊ ης

πηγες πόσιμου ύδατος, οπως ορίζονται στην ouτ/ ως

όνω ΠΟpQγροφο του π.δ!τC>ς 1128/1980 εφορμόζονταl

εφόσον aποδει.ι<νύετοι οπό UΔpoγcωτεΧVιι<ή μελtτη που

εγκρίνετοι οπό την αρμόδιο υπηρεσία του Υπουργείου

Υγείας κοι Πρόνοιος ότι δεν δημιcκ.ιργoΙΙνται ",ίνδυvoι

ρύl'lσνσης η μόλυ....σης του υδροφοοου ορίζοντο που

τροφοδοτοί!ν ΤΟ cv λόγω φρέατα r', πηγές,

β. Οι ρVΘμίσεις της ονωτέρω πε;:>ίmωσης εφαρμό

ζονται Ι(αl για αποατάσεις Ιγκρισης VCOI,.' ή επέκτασης

\.ΙΦΙατόμενου αχεδίου πόλεως 1(01 αναρυξηο:: φρέατοο::

πόοωou (ιδοτος από τα υφιστά;Jενα Ι(αιμητηρια,

Κατ εξαιρε~. ΠΡοl(ε:μένου για πολεοδόμηση βιομη

xαvιl(ων πε::Ηοχών, αwφωνc με 1'Ις διατάξεις τov ν.

4458/1965 (ΦΕΚ 27 Α'). απως τ>,οποποιή&ηl(ί: Ι(οι σι..ι

μπλη,σώt-ηl(ε ut το ν. 7.:2/19i7 (ΦΕΚ 319 Α'). Ι';αθως

Ι';αι βlαμηXCνιl(ών-βιOτεXνικώ~'παρκων. σΊΙUΦωνo με ης

διατάεεις ΤΟι' ν. 1337/1983 ΙΦΕΚ 3 Α'), οπαγορεύετα\

η οnσ::l:::ιοη των εγκεl(σιυενων σχεδίων αυτών εκ των

LιCιcτόμενων Ι';οιμητησιων νο εινοι μΙΚΡοτερη των πε

νήντα (50) μετρων.

γ. Η Ι(ατc τα ανωτέσω ..,δ. 1128:1980 απόστοση

των διακοσιων πενήντο (250) μεΤDα/ν νια τ/ν εγχριση

νέov ή επέκταση σχεδιαυ πόλεωο:: οπό uφισταμtνσ μέχρι

τη δημoσιεuση ΤΟΙ; παρόντος Ι';οιμητ/ρια. δυνατοι νο

μειωθεί μεχρι πενήντc (50) μέτρο. με την πσουπόθεση

6n μεταξι; ταυ πσος επέI,;τoσr, ι:χεδίοι.: πόλεως ΚΟ\ του

KOlLΠ1τηΡΙOυυπαρχouν1Ι00νόχρηστοι χώροι ή χώροι ΠDα

Οίνου Ι(αι εmπλέον δεν ΠΡσκύπτει Ι(ίνδυνος ρύπανσης

ή μόλυνCΠ1ς του uπόγειοι; ιιδροφορου cτρώ\.Jστoς, Q

ποδεικνυouεναυ απο υδρογεωτεχνlκη μελtτη, που ε

γιφίνεταl οπό την αοι.ιόδια υπηρεσια του Υπουργείου

γγειος κοι ΠΡόνοιας.

Η ανωτέρω απόσταση των nενηvτο (50) μέτρων

δύναται να υειωθεί στο εικοσι (20) IJC"':PC με αΓΙόφαση

του νομ::ΟΧl0κού σwβουλίOOJ. uctc α!ΊC γνώ;.ιη του

οι1';εΙου δ:-,υοηκΟΟ Γj 1(0ινοΤ\κου ouμβoUΛίou,

Με α;,,;οιοοση των γπουσγών γγειος και Προνοιας 1(01
ΠεριΒ6λλοντος. Χωροτοξίος κο! Δημοσιω\' Έργων ρυθ·

μiζo~'"TOι οι λεπτομέρειες των οvωτερω

2. Στc τέλος της πο>,. 1 του όσ6Dou 3 του ν.

2242.'199;: !ΦΕΚ 182 Α') προστίθεντοl τα Ι';στωθι εδάφισ:

ΈκΙ';ρευείς διαδικασίες ιιοθορισμού των οριων Ι(Ο! των

όρων κσl "εσΙοΡισμών δόυησης. κοθώς κΟι Γι έγι<οιση

η τροποπο:ηση σχεδίων πόλεων KOI πολεοδομικών με

λετών των ανωτέρω ΟΙl,;ισμών. σuνεχίίονται με βόση

ης πρOUΦlσTαυενες Του παρόντος διατόξεις, εφόσον

μέχρι ης 3 10.199':. ημέρα δημοσίευσης του παρόντος

να/ou, ειχε γνωμοδοΤήοει το οικείο δηUΟτlιιό ή l(οινοτικΟ

σιιιΒούλιο η είχε παρέλθει όΠΡΟl,;τ/ η σχετιιιη προθεσμία.

Σχετικές οποφόσεις νομορχών, που δημοσιεύθηκον

στ/ν Εφημερίδα της ΚυΒεΡvT10cως μετο τη δημοοiευση

τοο παρο\'Τος νCnιOυ. θεωρα)ντοι έγl(uoε:;: εφόσον συ

ντρέχει ~ >:ατ::: τ/ν τ/ρηση τ/ς σχετιιιης δισδιl(οσίος

ονωτέρω -::Φ',πόθεση'

-

3.0. Η πao 2 του άρθρου 1 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ

114 Α') αντικαθίσταται ως εξής'

'2. Η οπόφαση για την l(Ι;ρUΞη nεpιoχης υπό κτημο

τoγρόφηaη δημοσιεύετοι σε μίο ημερήσιο εφημερίδα

πανελ/οδικής Ι';υκλοφαρίας Ι(αι σε δύο εφημερίδες τοο

νομού ή της περιφέρειος. Η αποφοση QIJTή I(QlνOΓIOlεiται

στο ΥπουργεΙο Εξωτεριl(ών.στους οιιιείους οργανισμαις

τοπικής αυΤΌδιoiιι:ησης, νoι.:oΡXiες, ΣUμBOλOIOγραφlKOUς

συλλόγους. Ι';οθώς 1(01 στο Σιμβολοιογροφικό Σύλλογο

Εφετείων Αθηνών, ΠεlΡαιώς, Αιγαίου και Δωδεκανηοou'

β. Mcrc το πρώτο εδοφιο της παρ, 1 του eισθρoυ

2 του ίδιou νόμαυ nρoσTίθcVT:lI τα Kότωθl εδόφιο:

Ή απόΦσση αυτή δημοσιεύεται οε μίο ημερήσια ε

φημερίδα πονελλαδιιιήc: κυι<;λοφορίaς 1,;01 σε δuο τα:

νομού ή της πεσιφCρεlος Koιν~πolείτ::ιι επίσης στο

γπouργείο Εξωτcρικών. C'T~Uc: Ο1l,;είouς ΟDνcνισμov.:;

ΤΟΠIl,;ης O\Jτοδιοίl(ησrιc: Ι(α: Cτ/ νcμοσχ:ο:

γ. Η :ΊΟΟ. 2 Του ως OV(;,) όοθΡοι: 2 αvτιιιοθισ:-.:ιτοl

ως εξης:

-2. ΤΟ Ελληνικc Δημόσιο δcν εχει unoxctwCΗ υπο

βολής της Ι';οτό την πρoηνoωεVΗ ~c:ιαγ::ΙQφο δηλωσnς:

δ. Η :1ac. /. του οο&σου 2 OVTIl,;OEICTCtOt ως ε~ης:

.". Η δηλωση υποΒcλλc:aι C;;J ο,:ιμοδιο :σοφειο K~

μστολΟΥίοι.: η C:TC OIl,;ci::: 1(0\v':>TIt<;:: r: δη:.ιο:ικό I(CTCcc:ΊIJc

ή οπου ::ιλλού ο::>(ζετο; Cτ/\' cnαpoc:T! π;ς πo~. i'
ε. :. Η ποο 5:ou ίδιου άc.6:::ιοu 2 a\'TI,l(~eiCTCΤcl ως

εξης:

"5. Ο: δπλώοεις υπσβoλλoντ~' μέοο σε nooeccri.JIC
τρών {3: μηνώ.... η ένο:=ιξΓ: Τ/~ onoioc: c;::ί~tTo! με η;ν

οπόφαση της :ΊΟΡ. : του π::ι~o~·τoς ά::ιe~οιJ. ~ QVTiCi;'OIXΗ

προθεσμίο γι::: του::: κοτοίκο:..ις της aλλο&:':'τ/(' ει\lο; έξι

(6) μήνες, ΟΙ προθεσυίες ο:,:τες ;Jno::)t( νc ttο;::cτ<;ίνcντcι

γιο χΡόνο ::ΗΝολικά εως "rOtlt:: ~3ί unvcc: i.J( Ο:ΊΟΦόσει::;

τοο Ο.Κ.χ.Ε .. που δημοσlcUαντα. KCTC τ/~. r:a;:: 1 τοι.

πορόνΤος οΡ/3ρου-

u. ΤΟ δεύ'Τι:ρο εδαφι::- :':1:;: "'::ι:.. 6 τΟ\; ίδιοι; :):::6"01,.
2 οντικαθίοταται ως ε:'l'!ς:

ΎΠΟΧΡεωση υπoβoλnc δt:λωσης γία τα δlκαιώμΟΤC

Τ/ς πο::: 3 έχουν I(Q! οσ::;: αποιο;;τούν ΤC:DΙC δικοίωυα

μέσα 01"0 παραπάνω XPoνlΚ:: διά:;τημc. Οι δηλώσεις

αuτές, γιο τι~ or:oIεC: IaXVOL'\' KCTO το λοιπ:: οι ρυ9',Jίσεις

του παοόντοc o:::~oι.:, ur,:ο!3::ιλλ:::ιντc~ μι:::::ο σε ;,\006εομιο

ενός (1; μηνο ΟΠΟ τη.... Kτη~ η τη uc"':030>'ή του

εγγραΓ,τέou δικαιώυοτος. (;κτοc 0\' δεν εχει λήςεl cKouc
ΓΙ προθεσυιο r.")c: πα::>. :S ::;,,;οτε η CI",λωe:η :.!πο:3όλλεΤCt

εντός αυτής'

στ. Στο δεί:ΤCDC εδόφιc :0.... οσ6σοι. .4 το:.: ονωτέοω

ν 2308.ι19'?S ~ φρόσr, 'KOI σε δυο ημερησιες εu>ηuε;ι;δες

των A9ηνώ~' Ι(α: κο\νΟ1"10Ι!;.!ΤΟΙ στο γπουργειο Εξωτε

ρικών' αν,,:"\κοθίcτcταl με Π'; ΦΟόOJ1,:

'οε μία ημεΡήmc εφημεοίοο πονελλοοιl';ης κυκλοφοw

ριος Ι(αι αε δύο εφημεοίδες τ:ιυ VOlJOU η mς πεpιφcρεlας,

Ι(οlνοποιείτοι δε στο Υπουργείο Εξωτερικών. crou::;
οιl(είους οργανισμούς τοπικης αυταδιοll(ησης. σΤις νο

μαρχιακές αutοδιοll(ήσεl'.:;.. '
ζ. Στο τέλος του άρθσου t i'1ροστίθεντοι το εεής'

"Σης περιπτώσεις Που ο Ο Κ.Χ.Ε. t<;civt: ο" υπαρχα.ιν

ή μπορούν vc σuμηληρω60υν κτημοτολογικό διαvρcμ

μΌΤΟ και Πlνοκες για τμημα δημοu ή κοινότητος. τοτε

η άcδιlιασlΟ ΔVΝOΤOI vc C\ινCχιcτ:-ε1 μι:τ;:Ι την Ι(ήουξη

της περιοχης υπc ι(τ/μστ;:ιyρόCΙ'1σr). με τnν ηοώΠ]

ανάρτηση όπως οu-:η nο03λεnι::~οl οτ/ν πορ. 1
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4.0. Στο τελος της παρσγροφου 1 του όρθρου 5 του

ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α) προστίθενται το Εξής:

-Οι χώροι που nPOOpiCOVTQI από τ/ν πολεοδομική

μελtτη των ονωτέρω ΒΚ 2115 και ΒΚ 2116 Ι<τ/ματων

που εγKpίeηKε με το π.δ. 4.8.1993 (ΦΕΚ 1062 11') )'\0
κοινόχρηστες και κοινωφελεις χρήσεις, θεωρούνται ου

τοδίκαια εισφtρoμενOl για τους σκοπούς της αρμοδιό_

τητας του φορέα '{ΙΩ τον οποίο προοΡίζονται από το

χρόνο ποροχωρησης '("ων εκτάσεων ουτών στο δήμο

κοι δεν υπόι<ειντοι σε απαλλοτρίωση. ΟΙ διατάξας των

άρθρων 8. 9 ,;αι 12 Του ν. 1337/1963, όπως ισχύουν.

δεν έχουν εφαρμογή στ/ν nacoύco pίrθ\.uση. Σπς "0
paχωpouι.:ενεςειοόσεις επιβάλλεταιχρηματικήεισφορά,

η οποία βεβaιώνcτοl από το δημο και ανέρχετοl στο

δtxο τοις ε:-.:cτό (1m... ) της αντι",ειμενι",ης οξίας που

εχει η πooαχωooιJμενη έκταση Kα7Cι το χρόνο τ/ς

παραχώρησης. Τα χΟljμcτα αυτα διαηθε'lτα: Qr:ό το

δημο για Π:'ι KOτασKEUΉ των βασικών 1(0lVOxpIjQTWV
πολεοδομιl(ων <:~ywv'

~. Η ποο 2 70υ όρΘρσυ 5 70υ ν 22~2:~99.ι (ΦΕΚ

162 Α) σντικοθίστατσι ως Ι(οτωθι:

'2. Ο Δημος ncpaμotoc υποχρεούται νσ σuντόξει Ι(σl

νο unol3cAε: για εγιtρlση στον Υπouoγό Οlκcνομικων

ειδικό Kτ/μα,cλoγιιtό δ!αΥρομμο κα πινσιtσ, στα οποίο

θα ανοΦέοcντοι τα OVOlJOTC των φερομενων ως δι

Ι(οιούχων κα: θc QnorunOιJνTCI οι προς πoocχώρησrι

εκτασεις κατο 9εση, εμβσδον ΚΟΙ διοστcσε:c, καθώς Ι(σι

πρόΥΡαuuc πραγματοποιησης τ/ς ΠODOXώOIjCΗς. Τυχον

7ΡΟΠΟΠΟί1",0Τ'; ;ου α,lω,ερω κτ/μα,ολογιιωί: clσyp6jJlJQ

τος κΟι του :ltVOKC θα υποβάλλετοι στον Υπο\.'ργό

Οικονομικών για 'ιέc έγKPΙσr,.·

γ. ι. Οι μέχρι :η δημοσιευC!1 του r:oPO,lTOC JCυcιuθεισες

προΕ:::ις εφαcμογης τ/ς πολεοοοu[l(ης μελετ/ς Περο

ματος, nε"ιοχnς Ί<cτω των γpcυυώ'l', πο\.' εγκοίθηκε

με τc r..c. 2~.5. 1555 {ΦΕΚ 255 Δ,'Ι -<αι -:!:ΟΓiOnοιήθηκε

με το Π.δ. 4.5. !%7 (ΦΕ;<: .197 Δ'), παιJoι.ιν ....α ισχύουν.

ιι. :ια -:τ>ν ανω-:εο1Υ: πε:>ιοχ:'Ί cμντcσσε-:ι:::.ι vtc ποόξr,

ε~cι::μoγης~ν οποίο γιο τοv υπολογΙO\Jό;';ΊςΕισφορος

σε vι: KC! χρημα, σί:uφωνα με ,α αοθοο 8 'Ισι 9 το\,; ν.

1337/1963. ω~ εμΒοδά ;ων ιδιοl(τ/σιών λοuβaνοντα( το

εμβοCα -:ου ι:χοι.:ν οι ιδlοκτ/&.ες -<ατσ τ/ν ημΟΟurl....ία
κύρωσης 7.lC r.::οανοφε::·QuεVl1C νεας nOC;:1C εφooμo~

γης.

ιιι. Τυχο\' .~c-::cgληθcιcες ι.:ποχρεώσεις. που ;"Iooέ-<υΨCν

::ιπό rlc r:"C-ΞC!C εΙ::CΟt.:ΟΥηC που O'JCQCOCVTQl στ/ν

πεοιmωcη Υ _: r'ις ~σσoύσσς :-τοοογροφou, σuμιJ.r!φί

ζοvτοl cναλογωc με ης ιιrιoxpεώσεις που θα ";;OK:JΨouν

σπο τη Ο\.Ιντο;η ;ης νεος πcοξης εφαρμ"γης.

5. Η με C"I'?:.ι6 73254:5655/δJ30.5.199~ αποφαοη

του Υπουcνσι.: Περιβαλ/οντος. Χωοοταείος και ΔΤ',μό

σιων Έργωv ΥιΟ or;tuBcicc ανάθεση ε",τύnωσης ι;:νΤUπων

γιο τον εορτασμό της Ημέρος ΤΟυ Πεοιβόλλοντος και

η οε aιτέλε~ OUτ/ς συναφθείσα με aoι9μο 3911994
σwβcση<: ClVOI εγκυρες. νομιμες κοι σύμφωνες με τις

διατοξεις της ποο 20 του όρθρου 3 τομ 'Ι' 1797/1988.
Είνοι νομιι.οη ~nίσrις η εντελΛoμενr; με το με oρl~ό

649/1~9~ έvτc'\uο δaπoνης για την πλΓΟρωμη τ/ς ε

KΤUπωσης ,ων εvτύπων αυτώv κοι ο ι:πολογος της

OUΜβooης cυτης οπαλλάσσετοι οπό ",όθε ευθύνr,.

6. Ξπιτρέτιεται η εκτελεοη επείγοντος στεγασ1[ΚoU

"ρογΡσ:.ιματος της Δημόοιος ΕnlχείDησης nολεaδο

;JlOC 0(01 !.':-εγcσης (~.E.ΠO!) π:::ιος δημιουργίο 01-

",ιομοίι Ήλειαχό Χωριό" σε εκ:αση 950 σΤρε:.:μάτων

που βρίσιι;εταl στις Θίνι::ς ΒαρθολομιOU Νομou Ηλε!ας,

η οποίο αποτελει το υη δοσικό ιιΤΊ')μα ευρύτερης πε

ριοχής, όπως η ειιταCΗ ουτή ορίζι:τσι και (DOtvcrQI με

σταχεία ΑΒrΔΕlΗΘIΚΑ στο Tcnoyρaφll(O διόγρeι.ιuσ

που σuνοδεuεl την 2701/1994 (ΦΕΚ 1229 Δ) απoφaση

του NoμόQXΓI Ηλdoς.

Η Ιγxριaη του ΡΨΟΤΟLJΙlιoV σχεδίου Ι(οι των άρωv

K~ :-τεριορισμών δαμησης της έι<τοσης γιο την ε",τα/ση

τομ επείγοντος aτεγοσTlκού ΠΡOYPόμμα~oς της

Δ.ΕΠΟ.Σ. γίνετοι με τις διοτάξε:ς του όρθρου 26 του

ν, 1337/1983, όπως lοχίιεl.

7. Η orιόφoση τοο Ynσυργoίι Περιβόλ/οντος, Χωρο

ταξίας ΚΟΙ Δημόσιωv ·Εργων. με την orτoίo <!ροοδιορί

ζονται ΟΙ oδII(Oi όξονες TQt; 600ΙΚοίι Οδικού Διιηίιου

Αθήνας κΟI Θεaσολοvί",ης, σύμφωνο με τηv ποο. 4 Του

οcθρου 99 !ου ν 1892.'1990. ΔUνarar νσ ,;:.οποποιε:ται

0'16 πεντοετια με την ίδια διοδικοσία.

8. ο. Ε",ταcεις "'tJριότητας του Δημou ΠολίΧVl1ς !Θεσ

σαλονίκης), nou βρίcκονται εντός εγl(εtφιμένου ρυμο

τομικού cχεδίoμ και κα,-εχοντοι οι;6a:.οετο απο δημοτες

ή I(OToillouc του δήμου ου:-ου τη\! τελευταία επταετία

κοι CTlc οποίες c.χει ;:Jvtytp&c; ::ιηό συτοΙ:'ς Kτiσι.ιo μέχρι

1(01 τις 31,12.1990 γιο χρηση απOl\:λεισΤlJ(α κύοιος κα

TQtl(iCC, μποοεΙ με cποφαcm του δπματι",οι: σu.ι!30μλίoμ,

να ΠΟΡοχωρη6ετ σε αυτούς εl(,ασ."', ενός ορ':'ίου OII(O
πεδου, ύστερο α11ό αίτ/ΟΤ1 τους που υποβάλλετοι στο

δήμο μέσα σε cnO",ACIσTIKr') ηρο6εσυίο ενος (1) ετOUς

σπό την εναι::Ε.η ισχίιος .ου r,0:>6vToc, Γ\Ο τα ClKOnCQO
στο οποίο δεν έχει KUDω8ti η προΕη εφοcuογηc: C;Χεδiol,.1.

Γ! ονωτεοω ετ/σιο ~poθεσμIO υπσβσλής τ/ς :::ι:τ/οης

αρχε,:::.ι οπο <ην κίιοωση ΟΤΊc το νo:.ιopx~ ;ης ποόξΤΊ<:

εφΟ;::UΟY!'lς του oxctiou.
Τc τιμΓtμc των (I(TOoεwV αυτών κcθο:::ίζετcι οπο την

cmΤPOrϊη της ποο. 6 -:'οι.: σοθοου 24.8 του Δ.Κ.Κ. ItOI

urτολcγίlcταl οπο αυτή ως ε~:'K

Γιο oιι<orτεΔC με Σ.Δ 0.8 το τiιJημo ορίζετ:χ γιο το

πcώτc 2CC 7.~. στc 1/3 π;ς rpcxcuoac α~icι::. γιο το

tmnλL:ov Τ.μ. κοι μέχρι τα 300 τ.:..:. οτα 3/4 ~ς σξίας.

Εφόσον το οικόπεδο ciVOI μεναΛίι:-εοο ~ων 300 !,μ ..
γιο ΤΟ ntOC'J τούτ'.ι!" Τ.μ.. ΤΟ T1lJη:.ιο ορiζε-:::ι cτΗ"

τρέχουσα τιμΓ,.

Για σ[l(οr;εδc υε Σ.~. 1,6 1(0; ονω το τιμημα οoiζετοι

στο 1/3 της τοεχουσας αθος ,ους νια ,c :--:ρ:.ίJτα 100
'.μ. τα υπόλοιπο !.μ. υπο';"cγιζσν,ο; ι.:ε t'ηV -:ρεχοοοα

οξίc.

Στο ανωτερω 1'iμIΊμo δεv υπ:>λογiζi:7Ot Ι'! cEio των

κτισμοτων.

Η ειcφcοό σε X.cIΊuc, όπου ε:νοl εr;IΒεβλημεv':j. KQ
,οΒόλ/ετοι οπο τ::: δικσιούχο oγooac;π;

ΤΟ ονωτέρω 'Ψημα ",οτοl3ό.λλετο! σο: έΕI (6) ατοκες

ε;ήoι.eς δόσεις Ι(σι διοτίθετο; απ:;: το δήμο κυρίως ΚΟΙ

Ι(οτά προτεροιοτ/τα γιο την εKτελεCΗ έ::ιγων εφooμOvιiς

TOU οχεδίου στην περιοχή που παcαχωρσύντοι το οι

κόπεδο. Η πρώτη δoaη 1(0ToBaλλετol εντος ;.ιnνός από

την αποφοση του δημοπκού συμβoυλioυ γιο τ/" ΠοΡα

χώρηση, Σε ntpinTWcn εΦόπα~ ",0-:ο!30ληςτου nL:r,IJaτoς

μέχΡΙ τ/ λήξr, της πρώτης δόσης, παctΧΣΤCI στον

KOTal3OλλOvroέκπτωση εικοσι τοις ε",ατο (20%). l:φooov
πληρωθεi η πσώτη δόση ΚΟι Kατoβλrι6ε~ εφ<:πCΞ το

υπόλοιπο τμημο μέ"χΡι τη ληξη της δευτl:οης δόσης,

ποοέχετοl έKI":ΤΙUση στον "'οταβόλ,l.ο....τc btl(or:C'JTC ΤΟΗ:;
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Ι

Ι
ειιιοτό f 15%) κοι εόν I'tληρωθoίιν οι δίιο δ6σεtς κοι το

υπόλοιπο τμι'ι.lo ltστο6ληθεί εφόnα( μ.εχΡι ΠΙ λήξη της

τρίτης δοσης. η έιι:πτωση ανcpxt:τoι σε δυο τοις ειtατό

Ι 10%,).

Κοτ' cξσIDεση. όσοι D( των σνωτcοω δtKOΙoίιχων είναι

πολι,ίτα:νOl ή άτομο με εlδuιες σνά~ες. δίινστcι 10
δl}Jοnιιό σψβούλιο με αποφοση του να οριοο ΟΠ το

ονωτίοω τΨrμσ ιwταβόλλcτοι σε δtKα (10) ότοιι:ες

ετήσιες δόσεις.

Αν ΟΙ κοτοχοι Των ως (Ινω tJ(rQOcwv εxouν στην

ιδιο.πηοίο τους άλλο ακίνητο της ίδlOς προς το ιιιοτε

χόμενσ χΡΤΊΟΤΙς στο όριο του πολεοδομικού σι.ιγκροτ/

μστος Θεσσολονίιιης ή στον τόπο yΙνVΗσής τους KOI
εφόσον συτος βΡιΟΙΙ.ετσι οε δήμο η Ι\οινότητο πov

UnCpβaLVCL τους πεντε χιλιάδες (5.000) κοτο(κους. το

τWημσ της παραχωρούμενης Ιοςτσσης υπολογίζετοl οπό

την ανωτέρω επιτροπη στο σuνολσ της τρέχουσας

o(ioc:: 1\0: καταβάλλετοl 01: εξ: (6) άτοκες ετήσιες δόσεις.

β. Ο Κ::1ΤΟΧος έιι:τοσηι:;: μεΥσλύΤΙ:Ρης τou ενος ορτίΟυ

οιltοπΙδou οφείλει r,",III την ποροχώΡηση νο οποδώσει

στο δημο την εnιnλl:oν cιc.τσση, εφοΟΟν είναι δυνατόν

να δημιovργηθε: Itοι aλλo οιιtοπεδο έοτω Itοι Itοτο

παocιtκλιση αρτιο.

Το ΔΗUσΤΙltό συμβούλιο UΠOXΡεO:'TOΙ νο c.:ιvηθd την

nQPQxωefΊ(r.1 1t0l ΤΟIi ενός oιltorιεδou πρι\' την τοιιτο

nOOlC'r1 τ/:: rnc πάνω ευ;Ρεμοτ/τας, που δ~mΟΤ:;)lJ1ΌΙ

με πρόξη nοοαcοσεως 1(0! πcXΛo5r)ς το", επιnλE.oν

oικαrιεδσu.

Av α I(CTOXOΙ civ:1: nc::l'tOOC':1::>Di οπο (llOIl η ον

nPόΚttT:J: για πε.ρισ::;;'I~ouςιtληρoνoμouςτων α~Xιιc.ων

καlόχων :"! uε.τc:]ίS::ιση ytllC10t ποος ο"'ους owuc~pως

1'1. εΦΟΟ;,ν πρόΚΙ:Ι7::Ι VIC Kληρoνoμovς, ιt:::ΤC το λcγο

της ",λτΊρονα\.!lκης τους μερίδας.

Το ΟΡΙΟ"71.",ο σι.ιu!3oλoιo μεταβίβασης των ως ανω

εl(τάοεων KαΤO=ΙT\[~Τ::::Ι μετC την cξοι.:ιληση του ημημσ

τος.

γ. Η Πα,:JαXώρηCΗ των σνιι,ιτερω εl(τόοεων γίιιεται

αφού προηγουμένως οι Itατοχοι αυτών δηλώσου" με

δήλωση του ν. 1599/1986 οτι αποδεχοντοι ανεπιφύλοκτο

την εΦαΟ:JογrΊ τοιι ρυυοτομικoU σXεδioυ,

Με αποφαση του δημοτικου οuμ60uλiou καθορίζονται

το δΙKαΙOλOγητtllo rΊ άλλο στO!XεΙC που OnOITOUVTOt να

υπoβληi!oιίν στο δl')l.ιO με τηιι OίτηCΗ ποραχώρησης. η

διoδlΚOOΙo πορaχώσηστις κο: κοθε αIICV!lO~α λεΓοτομΟεια.

δ, Ειιτοοεις της ποο. 1 που μένουν στο δrμo μετο

την, ποιχ:χωPl1orι. εφοοον μπο.,α:.ν νι: οποτελέοοιΝ

άρno κο: oυcoδoμη::1Iμα οικοπεδα, μΓΙορεί να nιιooxω

ρηθoύV οπο το δrιιo με τ/ν ίδια ως άνω διαδικοσία

στους ItOΤO)ΌUς εK~oσεων που με το (Υ"εκρψι:νο σχέδιο

xaooκ'11"\Pίi:ovτoι ..οινΟχΡηστοι xωe:ιoι η ρvμoτopoύνToι

κοθ oιovδι'lnorc τρόπο, εξίoou με τους παλαιΟύς δι

..αιoύXouς. Επισης, μπορεί να πoρaxωoηθoίιν γιο στε

Υοστιιιες cvόγιιες σε αηopouς και οιιtΟVQμιιιο oΌVΝoτouς

δ!'JΙότες του ..cro τη διοδι.οιο.σιο του σρβΡοι.ι 249 του

Δ.Κ,Κ, Il νο Dlnoιrιθoύv σύμφωνα με τις διοτοξεις τοιι

οΡθρου 248 πορ. 6 του Α.Κ.Κ.

Άρθρο 30

Η παρ 6 του άρθρου 30 του ν, 165ΟΙ,1986 'Γιο την

npoσTαOIC του πεPι[30λλovτoς' (ΦΕΚ 160 A'J οντιιιοθί·

OTOiOI ως ε!,ης.

'6 ΠΡΟκεψΙνου γιο εγι<ΟΤΟ:l100ας, 11010 ;ην έννοιο

ταυ όPθcou 1 περίπτωση σ'1 του '01 ί.:3J1SΠ. ηου

punaivOUV τ/ θόλοσσο. η επιΒολη nρoσ1iJau που υ

περβojνεl τα ονωΤΟlα OΡΙC TOI.J OPθaαυ 13 nap. 1
lIoτηYOΡicι Υ πι:ριπτωση ι' του ιδιου παροπονω νόμω,

όπως οι;τό ειιόστοτε ισχύουν. 1101 μεχΡι είιι::οσι cxo,Qμ

μύρια Ι20.000.0α:)) δΡχ., γίνεται από τον 0!.1ΙΕ10 vouορχη.

Σε περίπτωση εξοιρετικ!l σG'βαρης ρύnανσης η uno
βόθμιοης του θαλάσοιοι: rτι:pι;3όλλovτoς οπό ης ως

άνω εΥ",οταστόocις ..οι ιδίως σε πtριπτω<Π'! που αΠό

το ε!δος ή την ποσότητα των ,ύπων ή οπο τ/" ε"ταση

1101 τ/ σημoσio της υηοβσθμισης Του θολσσοιou πεΡι

βόλ/ΟV10ς unόPXCI κίνδυνος eovoTOΙ; Γj βοριός σωμο

τικής βλάβης ή ευρείας οικaλαγικης διοτόρ::ιξΓΙς ή κα

τοστροφής. ο νομάρχης ΠΟΡοπεμπει τη ... urιoacoη οτον

Υπουργό Πε~ιDάλ)'o ....τo::;, ΧW:JΟ"i"οξIQς IIQ! ΔηuόΟtωv Έρ

γων, ο οποίος oπ~ ΚΟl'Jού μc τον ΥπουΡΥό :;μποοικής

Nσυηλiaς επιβάλλει πρ:)στιμο utX'ot διο.ιιοοιc πενήντα

C1I010<,.1uV::>ιa 1250.000 000) ΟΟοχι.ιες:

'At:ιθρo 31

1. !70" ιι;οινόχρηοτο XωpC' "ου $o;or.cT'α/ ε\'Τος του

εγκεις:ρwενoυ ρι.uCΤα/ικ::ιύ cxtάoυ Θεc:ιCΛ::ινIκης 1Ια/

οπο':ελεπαl οπό τc δΤ)'...οσ.c. IITηLJQTC SΚ 2':'13. BK1sa.
ΒΚ 25 110: sκ 22 κcθoρi!!:τc: -~~iγp=..1J:: 7σιι ICΠDιOU

eccroou ('!. Sο:=--J.ικC Θέ:JΤΟΟ) ~o: O"Πλl0σ7::::Ι:O~ ::>.';'6.,

IIOΤCΡγι:ίτo: πε!'.:οδοouος ΙΙ:::Ι. ltoE::wCcrc; χώ:::ιoc ~ασ.

νου, οπω::; cOΙ'o'CTQI στ.:: Ο\:νδ1UοCtCUOIJενο 'ο;:.:ιγιχJφικC

διαγρομμο ~ι;. KλiU::Jltc ~ :5:1::
Ο, όocr. r.a: :;U\toPIo:Jc' E:::μηCΗ:: τ~!; nc::::ι.:::ι)';:,;: r.nDioLι

..οθο;:)ίζο\'''Τc: ω::; Cζής:

α. !uντι:λcσ:ης δόμησ:γ;: τ;lιc ςc: ε~'::ι Εέιι::ιτο (3. ί Ι

υπoλoyι.;:όμtνoςC'τ/ν εΠ1φο\'ειc του ς::ι6:κ>ι!.ο;.:ι:ΥΟ\,.:"\C

ΡΙΥΡΟμματος.

β, naacC'To ι<όλι.'ΨΓ!ς· ~oo% 100 κοιιςινοι; :οεριγρόμ

μaτοc:,

γ. Mέγιcιτo cπ,τ.::::ct1όμι:vο:Jι1ι::ι::; τ::ιυ oνεγεpeησόμcνoι,;

",τιρίou: δεκ.οπε\'Τε με"1"οε KQ: :;ε ....,ντι: ε..α':Όcτά (~5,5a

μ.).

2. Εντός ΤOLι κοινόχρ:,σΤΟ\,; χώ.::::ου ποι.' rιι:=ιικλείετoι

οπό τις οδούς Ανδ::>Ο\llΚΟL Nιιcoλooυ ΓεΡμονοι.: KO~

βσσιλέω:: ,εωoγioυ τω cv"t"~~:Jc\'c-J Ρt.iμ:)τc~κοί; oxl;
δϊouΔημou Θι:οσαλον:κ:ης,1.:ι:C::>γc,':";),~ "οο9λε:1ΟΟεν,::::;

χωρος 6C::M\'OU θεστσ::>ι.: IICI ιtO;oρι.i:cTQ~ χώο:: ιmoiS::ΙIQς:

BC~TQO\:. όπως φα/lIετCΙ μΣ cτOΙXεia :z~eIΚΛMNΞO

ΠΡΙΕ 01C σuνδημOα/ευ~.;ενc διoy~σ οε κλi;.ιCII'.:,

1:500.
Εντός τοο πορaπονω x~ lt:Jθccίίcτσι 9ι:σr: ΚΟΙ

διαταξ~ των ποροιιοτω ",τιριωv'

α. Γραφείο - KOUDpjvte, όπως φσινετ:::ιl με σTOΙXcic

HGON're Η'Ζ"ΕΏΉ e;to iδIc διoyρOα/.:C. ue μενιοτο ε

ΠIΤΡεπόμ(;ν;: ίΨο::; τρίο μετρa .. οι. οcοόντa ι",:;;τοστο

I3.4Qu,).
β. Γοοφι:ίο - τοι.ιείσ σπως ΦQινε7.:ι; με CΤOIXcιO

KΛ~n('K' ιιαι ΡΡ Π': Ρ στο lδιο διOγρQlψO. με ut:yιoτc

εl'l.τρεπομcvο ίΑ/Κις τ~o μετρc IΙΟι ογδόvτο "εντε t
ιιοτοστό (3.85μ J.

γ. Χώροι VYICIVrιc. οπως φCιινcτοι με στοιχείο ΦΧ

ΙUτ' γ στο ίδιο διόγρaμιιo. με με\IICΊ'O ε:Ύ:~;:ιcnο:.Jtνc

ίιψΟς τρΙσ. μέτρο 1101 ΟΥδο ....το ncvTC ι:ιιοτοοτc (3 85 μ.),

δ Κυλικείο. οπως Φ::JινClal με C101Xtt:: Ζ Ξ Τ~Z στο
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ΦΕΚ 124

ιδια διαγρομμσ. με μεΥ1στο επιτρεπόμενο ύΨος τρία

UΕτpa και OγδόVΤα nέ .... τc. εκατοστό (3.85 μ.Ι,

ε, Θόλαμοl φωnσμού και κινημοτογροφ,ι<ών rφQβo

λών. όnως ΦΟίνετοι με στοιχείο γ- Φ' ΧΨ' γ' στο Ιδια

διόγΡαμμσ, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύΨος οκτώ (Βι.ι.)

μέτρα.

Σε περίπτωση ΚΩτασκευής πέργκολας το UΙΙoς τ/ς

δεν θα υπερΒοίνει το τρΙο μέτρο κσι ογδόντα Πέντε

εκατοστά f3.85 μ.>,

3. Στ/ν εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αγ. Πσίιλοιι

(Ν. Θεσσαλονίκης) κοι ειδικότερα στη μη αναδασωτέο

nεριoxι') του Δaσouς~ΠόΡKoυ που έχει παραχωρηθεί

στον Οργανισμσ Κροτικού Θεάτρου aopεicu Ελ/όδος,

κοθοΡίζε":"οι χώρος υπαίθριου θεάτρου Δόσους. όnως

φι:ίνεται πεσιι<λειφιενος με πράσινη γραμμη στο συν

δημοσιεuμενο διόγρουμσ σε κλίμοκο 1:200,
Εντος του παραπάνω χώρο καθορίζεται θέση ΚΟΙ

διάταξη των εγκαταστάσεων θεατρou και των βοηθη

τικών του κτισματων, όπως φσίνεται με κόκΚΙνη γΡομμή

στο ίδιο δtάγpoμμo,

ΟΙ όρcι και περιορισμοί δόμησης των παραπCνω κα

TaaKεuwv Kal ι(τιοματων καθορίζονται ως εξης:

α. Συντελεστης Δocησης: πέντε δέκατα (0,51 υπο

λογιζόμενος στ/ν ε.,ιφόνεια του καθοριζόυενου χώοου,

β. Μεγιστο ε:"tlτρεπόμενο ύΨος των κτισμάτων; δέκc.

{101 μέ,ρα ι(αι ,ου εντευκτ/ρίου πέν':"ε (51 μt':"ρα.

4. Στον κοινόχρηστο χώρου πρασίνου .,ου βΡιοκετοι

εντός του ζ'(κεκοlμένου PULJOTOUIKCίI σχεδίου ΔήlJoυ

Ι<c.λαμσpιάς (Ν, Θεσσαλoνiιιης) και ειδικότερα Ο'Π',ν

:1LOlοχή Μιιι,οου Εμβόλου στο χώρc του πρώην στρο

,οπέδου KMpc, KαθopίζOντcι χωοος Μουσείου npol
στοριιι,ών ApxcloTηTWvKOI πεΙόδρομοι γύρω οnό ουτόν.

όπως οι ρυθμισεις ουτές φαίνονται στο συνημμένο

ronOyPCqJlKO διαγρομμc σε KλΊUOKo 1:1.000.
ΟΙ οΡοΙ I(C\ πεοιορισμοί δό!JηCT1ς του πaocnόνω χώρου

ι(ο6ccίζονταl ως εξης:

c.. :Σμν,ελεστης Δό!Jησης: Τέσσερσ. δέκcτc ω,4).

β. nccοστό ι(όλυψης; 'Jορόντα ,οις εκοτό (Jm:'1 τ/ς

επtΙjιόνε\ας ,ου χώρου.

~. Acι€μoς ccctOIwv των ονεγερ6ησcμενων κτφίων:

δύο (2).
Το KTlΣUCTC τςυ Mouct:ou ,οποeε,ούν,cι ελεύδερο

Οτον ί1cccπc'/ω ,<οθcριζόυε'/ο χώοο.

5. Z~ν ι.κ,ός :1χεδίου περιοχη ,ου ~r:ι.:ου Τ;ΗανδΡicς

;.t~. ΘεC'ι;c.\cψκης~ /ζαι ειδιιι,οτεcα στην ί1εριcχτ\ ':'ων

πaλσιων Aa,out.wv {Νr,:;,μcpιί. KQa09iZ:!;T~1 χώ;:>ος γιο

mv ανεγε;:;CΊ" ε'{l(αταστοσεων Unot6ptWV μουΟ'!κών και

-πα,ρικω .... ο;κCΓ,λώσεων με ,ους ύΓιaocίτ/τοι:ς βoη€η

:Ίκους χιi.lΟcι;ς >:ο:; δοσορχείου, όπως φαίνεται με στοl

χε!ο ΑΒΓ4. χι;.ιΩ στο σvνδημocιευcμε'/o διάγραμμα

σε κλίμακο : :500 :ο<ΟΙ χώρος στάθμεuσr:ς ουτοκινητων

όπως φαινε,αι με στοlχι.ία Α'ΒΓΔΕΖΑ στο ίσιο διά

γραμμο.

Εντος του παΡοπόνω χώρου κοθοριΙετOl θεΟ!'\ και

διάτοξη υποίθριου θεάΤΡΟu-καμaρινίων-γραφείωv-ο"ο-
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θηκών. κτιΡ{ωιιι χώρων ιl'ι'ιcινής. ονοΨι.ιι:τηΡίΟυ. εKδoτη~

ρίου εloιτηρlων ΚΟΙ δσσoρxείoυ-nopoτηρητ/ρΙOU, βιο

λογικΟύ καθορισμού κοι υποστσθμου ΔΕΗ, - vcWl'j
τριας, όnως φαΙνετσl με κοl(κινες γΡσμμtς KQι την

ένδειξη 1 1\01 8, 4. 3, 9, 14. 10, 11 σντ!bΤOIXα στο Ιδιο

διΌVρσμμo,

Οι όροι ΚΟΙ πεΡΙΟΡιO\Jοί δόμησης των παραπάνω ΚΤ\

ρΙων κσeφζοντοι ως εξής:

ο. Θtατρο_καμαρίνια_γΡαφεio_αποθήκες

α,ο. Σuνολlκr'Ι επιτρεπόμενη δομημένη επιφάνεισ:

3.200 Τ.μ ..
α.β. Ανώτατο επlτρεπό!Jενo ί,ψος καθορίζετοl ως εξής:

η ανώτατη στάθμη οποιουδήποτε σημείου θσ ι.ίνοι ου

λόχιcτcν .,έντε (S} μέτρο χαμηλότερησπό το υψηλότερο

σημείο του παρακείμενου ΠΡσνούς του βΡόχou (ντσμα

ριού) κο: οπωσδήποτε χαμηλότερο από το οπόλυτο

υψόμετρο +125.
β. Χωροι ιryιεινής. οναψυΚτήριο. εκδοτήριο εισιπρίων

β.α, Σuνoλιιι,η ι.ηΤρf;πόμενη δουημένη επιφάνεια του

συνόλου των KT!Dtwv 500 Τ.μ..
β.Ι:Ι Μέγιστο ι.πιτρεΠΟμενα ύψος τρία μέτρο και ο

γδόντα εκατοστό Ι3.ΒΟμ.).

γ. Δασαρχείο

γ.Ο, Συνολικη επιτρι.ηάuενη δομημένη επιφάνεια 1.000
Τ,μ..

Υ.β. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του K~ίOυ επτά

μέτρα κοι μισό (7,5 μ.) Ι(αl του πΙ;Ογου παροτ/ρητηΡίου

δεκατέσσερα (14) \Jtrpa.
6. :Σ,Ον κοινόχρησ-:-ο χώρο πρασίνου που :3Piσw:tTQl

εντός του εγκεκριμένου ΡUΜOΤΙKOι; σχεδίου Δr,μου Κα

λσμσC1cς (Ν. ΘεσσaλOνΙKης) και ειδιι(ότεοα στην περlοX!'l

Μικρού Ε:.ιι3όλου στο χώρο τσu πρώην στ;:!cτοπέδου

Κάδρα, κοθοοΚετcι χώοος ανοικτού θεατρου και αίθου

σας ΠOλΙΤΙQi1Κών εγKαn:ιστασεων. όπως ο χώρος φαί

νε.τοι μι. στοιχεία Α8ΓΔΕΖΗΑ στο σvνημμένo τοπογρο

φll<ό διογρauo σε ι<λίμσκο 1:1.0C(I
Οι όροι και πεPlcρlσμα δόυηΟ\Ίς -:'Ωυ πσροπόνω χώρου

κοθορίζονται ως εξής:

α. Συνtελεστης Δόμησης: Δύο CtXQTO (0.2).
β. Ποσοστό χάλυψης: ΤΡιόντc τας εχα,ό (30%) της

επιφόνι.ιας του χώρου.

Υ. Mεγιcrτo εr.ιτρεπόμενο ίιψος των Κ11σι;ότων επτά

(;' μ.Ι ut':"co οπό TQ πέΟιξ διc:υcρφωυένo έδοφος μη

συμπεριλαμΒανομένης της στέγης,

δ. ncvw από το μtγιστο επιτρεπόμενο UΨoς των

ιπιοιων επιτr;εr.οντcι α κατοcκει.:ές rou aoe::ou 16 τou

ν. 1$7,i 1985 ΚΟΙ οΙ KoΤOσoςεUΕς '(10 !'ΊλΙΟΠΩΩστcσια και

ηxonρcστooία.

ε. ΤΟ Ο(Τισμaτα 1tQ! οι κατασι<ευές εντός του πoponcvw

καθοριζόμενου χώρου τοποθι.τοίΝτcl μετα από σίιμφωνη

γνώμη της aρμόδιoς Eπιτoorτής nολεοδομιιtοίι ΚΟΙ Αρ

χlytκτcνικοLt Ελέγχου (E.n.A.E.). ελείιθεοα σε ελόΧ1στ/

οπόσταση πέντε 15 μ.) μtτρα από το όρια του χώρου

και τη PUΜOΤ<>ιJΙKη γρομυη τ/ς οδοίι Πλοστηρα.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΙΤΕΥΧΟΣ nPDTOI

Ι

ΚΩΗ. ΓΘΤΟΝΑΣ

KQN.MΛΚΠHΣ

ΠOΛmIIoolOY

EVA1'. θΕΝIΖΕΟΣ

Eθt!'t{H!Qι(ONOIoU.I

ΚAlO8CQofO"IΦN~ 

Γ. ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ

Ano το ΕθΝIΚΟτνΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΥΑΓ. ΠΑΝΝοnoΥΛΟΣ

Αθήvo, t31ouvlou 1997

Αθήνα, 1Ι Iouνloυ 1~7

ο ΠΡΟΕΔΡΟ! ΤΗΣ e,HMCMPATIλI

ΚΩΝΠΑΝΤιΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π,ΣΟΥΜΑΚΗΣ

Β.. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΣΤ. TZOYMAΚAt

Αλ. ΠΑΠΑ40ηΟΥΛΟΣ

___ --OIYΓIO'tΡΓOΙ

EΣQTεP8CQH.ωιι.ooΣlo\I

ΔIOOO1ΣIilκ.ιotJ,ΠOΚI!f\lT,"tIIlfΣ

Η lσχύι; του παDόν'roι; νόμου ορχίζει οπό την δημο

σίευσητου στην Εφημερίδατ/!; Kυβερντ'Jσεως.ε1(1ό<; εάν

ορίζεται διαφορετικό στις επί μέρου!; διστόξειι; του.

ΠαPoγγtλ/oμετη δημοσίευση ,ου παρόντοςστηνΕφη

μερίδα της Κυβερνήσεωςκαι την εt<Ttλεσή του ως νόμου

του ΚΡάτοιις.

Άρθρο 32 6. Από τη δημοσίευση του παρόντος νομου o"ovo
ρι:ύcτοι κο! είναι άκυρη η σJCΠOση aUVCpyclOU γιο εργι::.

1. ΤΟ προσωπιιιό που υπηρετεί στους πpωτoβόθμιouς ουτεπιστασίας της r.op. 3 κοι τυχόν οξιώσεις aδιιιοιο

οργανισμούς τοπικής OUΤOδlOίιl:ησης ~ συμβοση εργο- λόγητου πλoιr.τσμO~ ή πcρανόμως Kστ~βληθε.lσες 0
σίος lδιωτιιι:οι) δικαίου ορισμένου χρόνou ή με σWβoση μοιβές βορύΥουν τον. ",στο πε.ριητωση. υπηρεσιακώς

tpyou που οπ νο υηοκρύητει σ4J.βσση εργο- ορμόδιο vnάλληλσ

~:~ ~~άσ~~νς~ε1bό~o~ εξUρ,:ε;;~ό:~Κ~ο;'δ<~;~:--nn';:οσi;;'';~~~~~ο;'::~·ό2;~ηjJ:;:Α~~σ:i1c:;;~:~ni;;;.:~:Q;ΊJUβ';;Q:'~QΡ~~;:;::~.Ο~~'Q;;~F.~~~ωa;λ~~~;;;C~~~ ------
πτεμβοίοu 1994 με έγκριση του Yπouργoίι ΕσωΤΕρικών, v. 2190/1994, wccu~oc ισχύει. ι;κτοςοπό την ο,ωροτ/τc,

(ιστεΡσ οπό εγκριτική πράξη του YΠOΨγJKoύ ΣψΡοο- 11 οποία διcnιCίωνcται KC\ ιtr,ρύσαεται οπ.:::: το Α.Σ.Ε.Π .
λίOlJ. δύνοτοι νο κατατάσσεται οε προσωρινές nρoσω- αυνεπάγσνται βεΙΧΙίωση ItG: e:on::>oξ'l τσιc ποσOl::. Τυχόν

πonαγείς θέσεις ιδιωτικού διιtαίoυ αορίστου χρόνου. KατoOληθείσaς αμοιβης η cποζημίωσης. εις !3άρος Τ01J,

πou συνιστώντοι με την oπόφaση κοτάταξης. Τη σuν- κατά πε~πτωση. υπηρεOlOιtΙ::ς aρuαδlOU υncλλήλο\:.

δρομή των πρouποθέσεων αυτών βεβαιώνει το αιιo:.clo Β. Το Α.Σ.Ξ.Π ελtγxει ΟΠΟΥεδήποτε τη\! τ/ρηση των

σlAJβoύλια ιtαι την ύπαρξη των απαιτούμενωνεγκρΙσεων, προυποθεaεων των π:ιρ. 1. 2. 3. 4 ιtσ! 5 του πσ::>οντος

καθώς κοι τον οληθή XOPOιtτ/po των μετατοεπάμενων άρθρου ,,;οι κινεί τη διαδικοσίc επιΒολης των προβλε

οψβόσεων έργου δύνοται να ελέγξει το h.!.E.n. ου- πόμενων ποινlκων ΚΟΙ διοικηΤικών κυ::ιώσεων οπό τα

τεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτηματος το; Υπουργού αρμόδια οργσνa Κ01 υlτ/ρεσίες του KpcTΑVς.
Εσωτερικών. Δημοσιας ΔIOUι.ησης και ΑποκέΥίρωσης, 9. ΥπόλληλΟ! σ.Τ.Α. δεν εφcρμόζouν οποφασεις των

2, Πρoσωπuι.o ποωτοβάθμιωνoργoνισμώ~'τοπικήςσυ- αιρετών OOYCvwv της ouτoδ10ίKησης πCVΤας βαΘUoύ,
τoδιoiκησης με συνoλlιto χρόνο υπηρεοιος. εως τη εφόσον πρόδηλα παΡQβιο(cυν το ν. 2190/1994 KQL
δrμoσίευση τοο παρόντος. δώδCKO~( 12) μηνων. το ΟποιΟ απευθύνουν σχετικό εοώτ/μα :πο Α.Σ.Ε.Π.. η γνώμη
προσελήφθη μετά οπό εγκριση του ΥΠΟΙ;ΡΥειου ΕΟω- του οποίου είναι δεσμειιτικη. εκιός ι;:όν υπορξει διόφορη

τερικών. Δημόσιας ΔIOίKηCΗς κοι Αποκέντρωσης και οπόφαση cρμOδlOυ δικοστηρiου

ύστερα από CγJIPIΤΙKή πράξη του ΥπουΟΥIΚΟΙ:- ΣuμBoUΛίou 'Αρθρο 33
ή Τ/ς τpι~cλoύς εξ γπou~γών ε",τooΠή~ με σύμβαι;η

εργασίσς ιδ!ωηκ.σύ δlκαιοο OCHoμcvov χρονου Γι με ·EνQl)ξη ισχύος
σί4Jβαση έργΟ!.' που υ"OK;ιυ~τι:ι oίJ'.ιOoση εσγοσία::; 0

ριομένου χ;ιόνου κοι αποδεδειγμένα οnοσχολειταl σε

αδιάκοπη συνέχεια με τη συλλο-τή. διαλογη Κ()Ι μετοφορά

α"ορρψμCτων ιtoι noοιάντω_ν της επ~ξε::lγQσια=: αυ.J!ί,l\l,

πε.ριλαμ50νομένωνKOI TW\' οδηγών κοι συνοδών απορ

ριμματοφόρων οχημάΤων. ιtα6ώς κσι μι: ι:::ιγοΟίες κο

80;:ιιοτ/τος δημοτικών χώρων και ΚΜίων. ανοπτυξης

ΚΟI OUVτ/pησηc: πρασίνου σε κοιμητηρια και δ~OTlKoύς

χώΡσυς ΚΟι σε εργοσιες καθοοιομου οδων. πλατειών

και υπονουων. μπορεί να,καταταγεί σε ποοσωρlνές _
προσωποπαγείς θtσεις !διωτικού διιο:.οιου οοοίστοο χρό

νου πou συνιστώντοι με την οπόφαση τ/ς κατάταξης.

3. Προσ:ι:πικο πρωτοβόθμιων στΑ. αΓoασxoλo~ενo

σε Έ;Jyα OUTcmσrcoiςlC που έχει ouμrtληpώσεl κοΊ'ό τη

μέχρι τη δημοσίwση Του παρόντος τpιι:τιc συνολικό

χρόνο εργασίας είκοOl τεσcόοων (24) μηνων, κατατάσ

οεται σε προσωρινές προσωποπογι:ίς θέσεις ιδιωτικού

διιο:.οίov αορίσ:του χρόνου. με οποφcση του οικείου συμ

βουλίου που βέβαlώνειτη αυνδρομητων σχετικώνπρου

ποθέσεων. εφόσo~ απασχολείτοl οποδεδειγμένα κοι σε

αδιόKOIτ/ συνέχεια στα έργο που αναφέρονται στην

παρ. 2 του παρόντος

4. Η συνδρομη των nρoυπoθέσεων των παρογράφων

2 και 3 του 1!ορόντος βεβαιώνε1αι oιτιoλoγημtνα από

το οlκι:ιο σw60ύλιο και η σχετική απόφαση εr1ίi<υριί,;Ύετol
και κηρύσσετοι εκτελεστη .οπό -το Γενικό Γραμματέο

Περιφέρειος. ή επιστρέφετοl με την υπόδειξη των κατά

το νό\Jo ανογκαίων ΤΡοποποιήσεων.

S. Προσωπικό πpωτo~θμιων ό.ϊ.Α. κοτοτοσσόμενο
οε οργονικΙς θέσεις κατά τις πορ. 2 κοl 3 του παρόντος θε~pήlhfκr:_Κ9Ι rtθη~ η Μεγάλη Σφραγίδα rocι Κptrroυς

άρθρου ούτε οποσπάται Οίιτc μετοΤόσσετο·ι ΌUτε 6ιΌ=

11θετοl σε άλλα έργο επΙ μία πεντoετio από την έ~oση

της αποφασης της παρ. 4 Αποσχόληση προσωπικού

των ποο 2 και 3 οε εργοσί:::ι γΡ..Q.φείοu αποκλείεται_

ΠοΡάΒοση της ΠΟΟΟυσας nQ:)oyOowou tXtl τις συνέ

παες -:ης παι:: 6 clc; βαροc των υηηοι:σιοκως οομοδ,ων

υπαλληλων .-
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Mtγιθoς Γρομμότων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM lT SERVICES)

γΑ 163//1998 (Υλ 16374/369(; ΦΕΚ Β Tl) 1998): Mύ.tττς γΕωλοΥlκίιι;κστολληλότητοςσnς Προ( noλtoδ.nφιoxtς(2660Ι9)

Αρθρο :0

AρIB.16374/3996 ΦΕΚθ724 15/7/98

Εγκριαη προδιαγροφών'110 την εκπόνηση μελετών

γεωλογικής καταλληλότητας σTlς προς πoλεcιδόμηoη

nεριαxές.

Ο vnOYPΓOI ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙλΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

'EXOVfOζ υπ"όψη.

1 . Τις διoτδξtις της πορ.β ιου ορθρou 1 του ν.2508l91 • βιώσιμη

οlκιστιιι.ή ανδπτυξη των πόλεων ΚΟΙ οικισι.ιών της χώρος ΚΟΙ όλλες

διατόξεις" (Α' 124).

2. Τις διοτόξεις του όρθρου 29Α του ν.1558/1985 'Κυβέρνηση 1(01

ΚυβΕρνητικό Οργανο"(Α 'Ι37),όπως ουτό προστέθηκε με το όρθρο 27 του

"'.2081/1992 (Α' 154) κοι τροποποιήθηκε με το όρθρο Ι παρ.ΖΩ του

.... 2469/1997 (Α' 38).

3. ΤΟ γεγοιιός σTl σπα τις κονονlστlκές όlQτδξεις της οπόφαοης συτής

δεν πρoKoλεiτol δaπόνη σε βόρος του lφσTll<ού προϋπολογισμού,

οποφασίζουμε:

Αρθρο :ΜΟΝΟΝ

Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1

ι. Γιο την noλεοδόι.ιηση των περιοχών Α' κοι β' KOΤOIKiσς..OIKlσμών

κότω των 2000 κοτοίκων, ονοθεώρηση σχεδiων πόλεων κοι Otκισμών, ειδικών

noλ~IKώνχρήσεων. (όnως βlOμηχονlκό, βιοτεχνικό κοl τεχνολογικό

nόΡKO), οlκΟόΟμικών συνετοιρισμών, πολεοδόμησηςπφιοχών σύμφωνο με

το ν.1947/1991KCΙI περπο KOI nερlO}(ών ολοκληρωμένης τouριonκής

cινόπτuξης κcιl ζωνών ταuριο,ισύ-οναψυχής επιβόλλετcιl η σύντcιξη μελέ-

της γεωλογικής KCΙταλληλότητα<; με ΤΙ<; πcιρoκότω προδιαγραφές:

Ι. ΣΚΟΟΟΣ ΜΕΛΕΤΉΣ

Η μελtτη γεωλογικής κατολληλότητας έχει Ο!\οοό τον ιtcιθορl<η.ιό της



γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών στις οποίες εκπονείται πολεοδομ'ι<ή

μελέτη για τη διασφάλιση του δομημένου περιβ6λλοντος σπό φυσικούς

κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους οπό ανθρώπινες επεμβάσεις και

δραστηριότητες.

11. ΑΝΤΙΚΕ!ΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι:

· Ο εντοπισμός κοι διαχωρισμός οπό οπόψεως εδαφικών συνθηκών,

περιοχών ως κατ6λληλων, οκατ6λληλων κοι κατάλληλων υπό προϋποθέσεις γιο

δόμηση.

· Η σοφής περιγραφή των πρotίπoθέσεων ή κοι των αναγκαίων μέτρων

βελτίωσης των εδαφών ή 6λλων μέτρων προστασίας που σπαlτούντοι ούτως

ώστε στις κατ6λληλες υπό προϋποθέσΕις περιοχές να καταστεί δυνατή η

οικοδόμηση καθώς επίσης κ(ι1 η κατ' αρχήν Εκτίμηση του κόστους λήψης των

τυχόν μέτρων προστασίας σε σχέση προς την κλίμοκα του κόθε έργου.

· Η υποβολή προτ6σεων για το είδος των περαιτέρω μελετών και ερευνών

που απαιτούνται για την αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας των

προς πολεοδόμηση περιοχών στο βαθμό που τα στοιχεία της μελέτης

γεωλογικής καταλληλότητας δεν επαρκούν ή γιά τον αποχορακτηρισμό

ακαταλλήλων για δόμηση περιοχών.

111 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ο αρμόδιος φορέας οριοθετεί το χώρο που θα ερευνηθεί κο. που η έκτασή

του δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από την προς πολεοδόμηση

περιοχή. Οι επί τόπου παρατηρήσεις θα αφορούν ευρύτερη ζώνη, η έκταση

της οποίας εξαρτ6ται οπό το βαθμό που οι γεωλογικές συνθήκες της ζώνης

αυτής επηρεάζουν 6μεοα την προς πολεοδόμηση περιοχή.

lν. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕι\ΕΣΗ

Για την επίτευξη των στόχων της μελέτης απαιτούνται κατ' ελόχιστο οι

παρακ6τω εργααlες:

· Συγκέντρωση των υπαρχουσών πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν

την περιοχή μελέτης και την ευρύτερη περιοχή από κάθε εlδους

γεωλογικές, υδρογεωλογικές, σεισμολογικές, εδaφOτεχνΙKές μελέτες και

έρευνες που έχουν εκπονηθεί από διόφορους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς

και επιστημονικές δημοσιεύσεις από την ελληνική κοι διεθνή

βιβλιογραφία, Η συγκέντρωση και οξιολόγηση αεροφωτογραφιών γιο τις

περιοχές ενδιαφέροντος και την ευρύτερη περιοχή KPIVεTaI επίσης

απαραlτητη.

• Αξιολόγηση των παραπ6νω στοι)(είων ανάλογα με τη συμβολή τους στους

άμεσους στό)(ους της μελέτης.
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· Ερει,ινQ πεδίου για τη ΥΕα/λογιοι;ή χαρτογράφηση της προς ηολεοδ4!ηση

περιοχής.

· Enεξιpyooio KOI αξιολόγηση του ΣUνόλOl.l των δεδομένων κοι με βόση

σuτ", σύνταξη χόρτη ΥεωλογικΓκ Koτoλληλ6τητClζ.

· Σύνταξη της σχετικής τεχνικής έκθεσης.

V. ΠΕΡIΕΧΟΗΕΝλ ΤΕΥΧΟΥΙ ΤΗΣ ΗΕΛΕΤΗΣ

Το τώχος της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας πρέπει να

περιλαμβάνει:

• Τq(νlΚoγεωλoγlKή ΕκβεαΊ

- Χάρτες

- ΣχέδIO - ΦωΤοΥροφlες

νι. ΤεχνlΚΟΥεωλογική έκθεση

Στην τεχνlκογεωλογική έιι:θεση θα περιληφθούν όλο το οτοιχεlo που έχει

στη δl6θεσή ΤΟΙ.' ο μελnητής κοι που έχουν σχέση με το σντικείμενο της

μιλt:τηζ, σφού τύχουν Ι(στόλληλης εnεξερyoσiσς.

ΑνσλυΤικότερα θο περιλαμβάνει:

Ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

· Θα περιλαμβάνει το ιστορικό ον6θεσης, το aντιKείμενo 1(0, το σκοπό

της μελέτηζ, τη μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης, τη γεωγραφική θέση

της b;rooηC'" περιγραφή της έκτασης γιο οll(lοτική ανάπτυξη, βασικό

πολtoόομlκ6 στolxεio της περιοχής.

· θα περιλαμβόνετσι υποχρεωτικό OπόσnOσμO χόρτη κλίμακος 1:5.000 ή

1: 10.000 στο οποίο &0 οπεικονίζετοι η θέση της προς πολεοδόμηση έκτοσης

στην ευρύτερη περιοχή.

· Εφόσον δ!oπκ:πωθεi στο χόρτη ουτό ότι η προς πολεοδόμηση περlOχή

βρiOKεTOI οε γειτονίο Γι δ!OΣXiζεtOI οπό υδοτορέμοτο τότε σημειώνοντοι

το όριο TΩV λεκOllών οπορροής τους.

β. ΓΕΟΜΟΡΦΟΛΟΠΑ

· θο γlνεΤΟΙ κοτ' ορχήν γενική περιγραφή της γει.ψορφολογίος ,ης προς

πολεοδόμηση περιοχής κοι η σύνδεσή της με γεωμορφολογικές όΟμές της

εuρι,ίτφης περlOχής.



· θα ηεριγρόφοντοι ΟΙ ενότητες του γεωμορφωλογlκού αναγλύφου οπό τις

οποίες σπσρτiζε:rOI η περιοχή με ποσοτικό στοιχείο όπου είναι δι,ινοτόν

(εδαφικές κλίσεις κ.λπ.).

· Θα nεριγρόφoVΤO' το χαρακτηριστικό του υδΡΟΥροφικΟΟ δ,κτuO\,l κο, οι

τεχνητές τρonoη04r'tσvς noo έχει τυχόν υποστεί.

· θα ovoAiJoνTCΙI όλες εκείνες ΟΙ yεωμoρφoλoγιlCiς διερyoσiες noυ

καθορίζουν την ύπαρξη σroθερι'κ ή δlOJ(pOΥllcό μετoβaλόμΕVης τonoyρoφiσς.

Ιδιαίτερα βa ΕΚΤιμηθεί κοτό nόσoν η γεωμορφολοΥίο της περιοχής

υπδκnτol ot. μετσβoλtςΟΙ οποίες οφείλοντοl οε γεωδυναμικέςδιερΥοσίες

κοι aνθρώπινεςπορε:μβόοΕιςή σε συνδuoσμόouτών όπως έλλειψη ΙUOΤόθειoς

φuoIKών προνών, ερnuoμoίιι:; εδαφών, κατολισθήσειςκλrτUων. φorνόμεvo

onoσόθρωση<;• διόβρωσης (εrιενέργtlες της θάλοσοος κο, των χειμόιφων 

ποταμών), ΚΟρσΤ1κοnolησης καθώς κο, σνeρώnινες~ όπως

δoνDOληψlες, λοτομείο, οπορρίψεις μnόζων, επιχωματώσεις Κ.Ο.

Υ. ΓΕΩΛΟΠΑ

Γιωλογlo της ευρVτφης nερfOXl'lς

· θα γ!νεroι aνoφoρό στη γεωλογία 1«1, την ΤΕΚΤονική της ωρUτερrις

περlOXής κοι θο σνoφtρoντoι οι γεωλογικές ouνθήιιει:; που εnl,φOToύν [κει

1<01 εnηρεόφυν όμ[οα την προς πολεοδόμηση ηΕρlOχή.

· θσ συσχΕΤίζονται τα χαρακτηριστικό των γεωλογικών ενατήτων ηαυ

αναπτύσσονται στην ευρύτερη ηΕριαχή με ταυς επί μέρους λιθαλαγικαύς

σχημαησμαύς παυ συνοντώντοι στην προς πολεοδόμηση περιοχή.

· Θο ερευνόται επίσης η σχέση μεταξύ των λεπτομερέστερων τεκτονικών

δομών (ασυνέχειες, ρήγματο, μιlφαπτυχές, ~.λπ,) ηου τυχόν συναντώνται

στην ηρος πολεοδόμηοη ηεριοχή με ης μοκροόομές που εμφανίζοντοι στην

ευρύτερη περιαχή (ρηξιγενείς ζώνες.. μεγόλες ηΊUxώσεις ~.ό.)

Γεωλογία της ηρος ηoλεOδόμΓtCΠ1 ηΕριοχής.

· θσ ,φοσδιορίζονταl κοι θα οριοθΕΤούνται στον αντίστοιχο χόρτη, οι

γεωλογικοί σχηματισμοί, r10U συνοντώντοl επιφaνεια~ό στην ηεριοχή.

· θσ ικτιμότοι με βάση τις εnΙΤOOoυ noρατηρήσεις και τα όλλο

ιιnόρxoντα στοιχείο, η λιθολογική σύσταση μέχρι το βάθος των 20 μέ'rρων.

Μου τσίιτο είναι δuνστό και όrtως συνάγεται οηό τη yεωλoyι~ή δομή της

εuρύτερης ηΕΡlοχής. Ιδιοτφωςθα ειmμό'τoι το βάθος του γεωλσγι~oύ

""""'θρou.

· θα nρoσδισρiζovται το σπουδαιότερο τιχτονlκό χαροκτηριστικό της

ηΕριοχής και θο εκτιμάτοι ο βαθμός εniδρσσής τους στην οικιστική

nεP+Qχή·
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, θα ['(Τιμάταl ο βαθμός εξολλοΙωσης, διογtvεσης. σποσόθρω<;ιης,

διόρρηξης 1101 ΚΕρμοτισμού των διαφόρων λιθολογlκών σχηματισμών.

Γενικότερο θο ειcημότσl η φυσική κοτδστοση των ΕΠιφανειακών βροχω6ών

κοι dxJφlκών οχημαTlσμών κοι η σνσμενό!Jενη συμπερ,φορό τους γιο το

σνTlκείμενο της μελέτης.

δ. YΔPOΛOΓlλ • YΔPOΓEΩΛQΓlA

· θα δlδoντol το βOOlκό στοιχείο που αφορούν στο κλίμα κοι σης

u6ρ0μετεωρoλoγιιdς συνθήκες της ευρύτερης I1εΡlOχής.

· θο ΕΞUόζετol οε γενιΙCΈς Υρσμμές η δlorτσ των ΕΠιφονειοκών Υφών

όnωc; η λιιcόνη aπoρρoής. η κοτεύβυνση, η σuyΚΈVΤρωση, η onoρρόφr}Oη, η

εκβολή των [1\lφσνειoιcών νερών κοι θο ΚΟΤι;ιΥρόφοντσι nIBovtI:; ΠηΥές.

Kυρlως οε nόόες ή πλευρές πρανών.

· θα γίνονται με βόοη το διοβέσιμσ στοιχείο, ιωτ' ορχήν [lCTιμήσος

ylo το πλεόνασμα νερού το onolo αναμένετοl \/0 KOΤειoi)ύει στο ι.ιnlδoφoς

κοθώς κο' το ποσοστό το οποίο θα απορρέει επιφανειοκό. Εφόσον υnόΡXouν

δlOθtσιμσ σTOIXεlα οπό προηγούμενες μελέτες θο δ!νονΤΟI ΟΙ UOρouλlKtς

πορόμετροl των UΔΡOλιθOλOγlKών ενοτήτων.

· θα γίνεται γενική κοι συνοπτική περιγραφή της υδρογεωλογία<; της

ευρύτερης περιοχής με βόση στοιχείο, οπό προηγούμενες μελέτες κοι όλλο

βιβλιογραφικό δεδομένα ή οπό υφιστάμενα έργο (tιeμετάλλευση γεωτρι')σεων,

κολλιφγεlO πηγών κ.λπ.)

· Θα γίνεται εκτίμηση της υδροπε.ροτότητας των λιθολογικών σχημοτισμών

της υπό μελέτη περιοχής με βόση τις επιτόπου μοκροσκοπικές ποροτηρήσεις

κοι τα υπόρχαντο oτaIXt1a κοι βιβλιογροφικά δεδομένο.

· Θα εκτιμάτοι το βόθος του υδροφόρου ορlζοντο στην περιοχή του

οικισμού, με βάση oτoIXt1a οπό γεωτρήσεις και φρέατα της περιοχής, ον

υπόρχουν, καθώς και εκτlμηση των πιθανών κατευθύνσεων της υπόγειας ροής

όπου αυτό tlvaI δυνατόν.

· θα δίνεται η ε,.,.ίμηση ταυ υδάτινου δυναμικού της περιοχής όσο και

των δυνατοτήτων υδροδότησης της καθώς κοι πρατάσεις γιο την πληρtστφη

δυvoτή tιeμιτόλλεvoη της ooρoφoρioς της ευρύτερης περιοχής.

· θα επισημοίνοντοl εφόσον αναφέροντοι σε διοθέσιιμες μελέτες •

έρευνα;. ΟΙ UΔρoxημικiς ιδιότητες των εηιφονtlOκών ΚΟΙ υπόγοων uδότων

όnωc; ΡΗ, ολστότητσ, διοβρωTlκή ικονότητο κ.ό., καθώς KOI περιπτώσεις

τυχόν μσλύνoε:ωc; κοι ρunόνσεως των uδρoφόρων οριζόντων οπό την εισδοχή

αχρήστων ouoιών (λύματο - χημικό) στο υπόγειο νερό ή από τη θόλοσσο

στις πορόκτια; πtριo)(ές λόγω υπερσντλήσεων, και θα γίνονται πρoτόσtlς

γκι την διόθεση των οποβλήτων του οικισμού με ΟΟρολιθαλογικό κριτήριο.

ε. ΗΟΙΧΕΙΑ !ΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ! - ΕΔλΦΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚIΝΔΥΝΟΤΗΤΑ!



· 50 σuyιι;εντρωνOνTOI"01 θο παρουσιάζονται σε εντός ΚΕιμένου )(όρτη

πρόσφορης κλlμακος το διαθέσιμο σεισμολογικό - oε\OJJOl'EKTOVIKb στοιχεlo

τα σχετιιe:ό με τη σεισμικότητα της περιοχής.

· 50 nαρouσιόζoνT(lΙσε πίνακα το στστιοτικό - πι6cινσλσγΙKό

οειομολογικό στO'Xεiα το onoio lΟ)(ΟΟυν γιο την υπό μΕλέτη πφιοχή ή ον

δεν υnόρXOUΝ, θα noρovσιόζoVΤOl τα διαθέσιμα nou ισχύουν γιο τον

εγγύτερο με αυτήν οικισμό. Στο στοιχοο ουτό θο περιλoμβόνOVΤσlτα

αναμενόμενομεγέθη, σι OνoμενόμενΕC;ειιΠOxΊιΝΣvςκοι η μεγiστη tvrOoη

που nαρoτηρήθηK[.

· θα tιrnμότOI η εOOφuι:ή σεισμική [11IKIVδιJνότηTO της nεριoXr'κ με βόοη

τα στοιχdo των επιτόπου μoιφoσκonιc:ών nσρστηρήσεων 1(01 άλλων

δtaθέoIμων σχΙΤΙκών πληροφοριών και θα γίνει καταρχήν κατάταξη των

εδοφών σiιμφωνσ με τις ιιστηγορία; του ισχύovτα αντισεισμικού ιι:ονονισμού.

· Eiνo, οπαραίτητο να αναφέρονται στοιχείο ον υπάρχουν onό τη

σuμnεριφoρό των KOΤOOκε!Jών σε προηγο(ιμενους σεισμΟΟς.

στ. ΤΕΧΝΙΚΟΓεΩΛΟΠΚΗ IYMΠEPΙΦQPA ΤΩΝ ΓΕΩΛΟπκΩΝ ΣΧΗΜΑηΙΜΩΝ

· θα ο:τψόταl η τεχΥικογεωλΟΥική συμπεριφορό των γεωλογικών

σχημοτισμών της προς πολεοδόμηση περιοχής με βόοη τις επιτόnou

μοlφοοκοπlκές noροτηρήοεις, το un6pxovro στοιχείο οπό ΠΡΟηΥοίιμενες

έρευνες στην περιοχή κοθώς κοι τη σχετική βιβλιογροφίο.

· Θο γίνετοl οuσχετισμός των τεχνlκογεωλογlκών παρομέτρων των

βραχωδών κοι εδοφlκών σχημοτισμών όπως βαθμού εξολλοίωσης KOI

οποσόθρωσης, βαθμού δlογένεσης, συνεκτικότητος, κοκκομετρικής

διοβόθμιοης, διοβρωοψότητος, βαθμού διόρρηξης και κερματισμού,

κορστlκοποίησης κ.ό, με τη φυσlκομηχονlκή τους ΣUμπερlφOρό. Θο γίνει

ομοδοποίηση των σχημοτισμών οuτών οε σχέση με το ομοειδή

τεχνlκογεωλογlκό χοροκτηριοτικό nOu εμφσνίζοuν.

· Θα γίνετοl εντοπισμός κοι οριοθέτηση στο χόρτη γεωλογικών ΣUνθηKών,

γιο τμήμοτο της προς πoλεtlδόμηση περιοχής οτο οποίο βρίσκοντοl σε

εξέλιξη ή uπόρχει εν δι.ινόμεl κίνδυνος '0'0 εμφoνlQTOVΝ, φυΟ!κό ή

οφειλόμενο σε aνθρωπoγενείς επεμβόσεις γεωλογικό κοταστροφlκό φσινδμενο

όπως Π.χ. οοτοχίο προνών κοι κοτολισθήοειζ, οποκολλήσεις κοι

κστοπτώσος βροχωδών όγκων, ερnuσμOί, κοθιζήσεις λόγω noΡOuσioς χολαρών

εδαφών ή ιιnoγεiων κορστικών εγκοίλων ή όντλησης των unoγεiwν uδ6των,

πλημΜUρει; οπό OΣUνήθεις uψηλtς βροχοπτώσεις οε ΣUνδUOoμό με την

πoΡOUoiα ρεμότων ή οπό πaλιρρoi"Kό κύματα, διογκώσεις και pεuστonoiηoη

εδαφών Κ.ό.

· θα ouσxεήζOVΤOI οι ovνθήKες θεμελϊωσης των κατασκευών με την

τφικογεωλογlκή οιι.ψπεριφοΡό των γεωλογικών οχημα'ΤΙοιιών ,(01 βο

σνOλι:.oVΤOI ΟΙ επιπτώσεις ιων υnoρκτών ή δι.ινηTlκών γεωλογικών κινδύνων
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κοι Ο\Ινσφών καταστροφικών φοlνομένων. Θα αναφέροντοι ο, σuvθήl(Ιζ οι

οποίες ευνοούν την εμφόνιση κο, ονόπτυξη των φαινομένων αυτών καθώς 0:01

εκτιμήσεις με βόση το διαθέσιμο στοιχείο, νιο την ένταση κοι τη

ouχνότητσ φφόνιοής τοι.ιι;.

· θα επι;,ημοίνσντοl ΚΟΤ' ορ)(ήν ενδεχόjJΕVσ nρof!λΨOτo οστόθειος που

μπορεί να εμφανίζονται στο ορύγματα ει<σιcοφών σε σuσxεnσμό με το

τεχνll(ογεωλΟΥικό χοροκτηριστlκό των γεωλογικών σχημαπσμών κοι ΤΟ β6θοι;

του ΟΟροφ6ροu ορίζοντα.

· θο γίνεται εκτίμηση των τuxόν σνσμΕVoμένων σvεn,θυμήτων αλλαγών του

βόθouς Του UΌρoφόρoυ ορίζοντα κοι βο γίνονται προτάσεις γιο την αnoφuγή

τους ιδιoiτεΡO οε σχέση με πιθovtς οσρσές νερού σε εxσκσφl:ς.

· Τέλος θα vivnoI καταγραφή κο, περΙΥραφή ειι:εiνων των φγων,

σνεξόρτητσ κλίμοκος. των οποίων η σημερινή κοτόστσση κοι ΣVΜπεριφoρό

στο πσρύθόν lφϊΥΕΤΟΙ όη εiνOI ενδElltT1κήτux6ν δυσμενών

τεχνlκογεωλΟΥικώνσυνθηκών που επικροτούνστην nεριOxή ή σε τμήμα της.

(60 αναφέροντο, noρoδεiyμστσ).

ζ. ΓΈΩΛΟΠΚΗ ΚΑΤλΜΗΛΟΤΗΤλ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο χοροκτηρισμότων διοφόρων

τμημότωντης προς πολεοόόμησηπεριοχήςως προ<; την γεωλογική τους

καταλληλότητα.

Για το λόγο ουτό θο πρέπει νο γίνετοι πλήρως οιτιολογημένηκοτάτοξη

των τμημάτων της περιοχής ενδιαφέροντοςσε τρεις (κατορχήν) κοτηγορίες

καταλληλότητας:

ο) κατόλληλωνγιο δόμηση,

β) κατάλληλωνγιο δόμηση υπό προϋποθέσεις(π.χ. κοταακευή

προτεινομένωνπρ<στοτευτικώνέργων ή λήψη όλλων μέτρων προστοαίος) κοι

γ) οκοτόλληλων γιο δόμηση.

πόντοτε σύμφωνα με το υπόρχοντα στοιχείο.

Οτον λεinoυν βασικό στοιχείο ώστε νο μην μnoρεi νο γίνει ακριβής

χοροκτηρισμόςενός ή nερισσστέρωντμημότωναπό nλευρόc; γεωλογικής

κοταλληλότητας.αυτό θα επισημαίνεταιστην Τεχνική έκθεση και τα

τμήματο αυτό θο κατατόοοονταιοε μίσ τέταρτη κατηγορίο, της αμφίβολης

κατολληλότητα;γιο δόμηση.

Γιο την κατάταξη μιος περιοχήςστην κατηγορία οκατάλληληςγιο δόμηση,

θα πρέπει νο υnόΡXOUν ιδιoiπρo δυσμενείςσυνθήκες θεμελίωσης

(oνεnOΡKήςΕUΣΤόθεΙO ως προς πιθανές κοτολισθήσεκ;ή μετοκινήσεις

εδοφικών ή βραχωδώνμαζών. υπερβολικό μεγάλες ιι;οθιζήσι:κ; κ.λΠ.) που δεν



μπορούν νο αντιμετωπισθούν ή που η σνTlμετώnιση τους συνεπόγετοl

υπερβολlκό μεγάλη δόπονη.

η. ΠΡΟΤΑ.ΣΕΙΣ

· ΟΙ ηροτόσος θα "ρα/ει να είναι εnoρκώς τειcμηρ~tνες κο,

δlOTυ~tνες με σσφήνεισ ΏcπΕ να μπορεί να γίνει άμεση oξIonoiηoή τσμς

στη φάση της ΠΟλεοδόμησης της περιοχής.

· Ιδιcιiτtρo YIO την περίπτωση των κατάλληλων Unό nρoί)πoθέσεις ή

αμφίβολης καταλληλότητας nερlOχών, θα πρέπει νο εηισημoiνετo, το d6oc;.

η θέση και ενδοιπικό οι nooότητες των προτεινομένων πρόσθετων ΕΡWVών

ΚQΙ μελετών, ή των tργων κοι μέτρων πρoστoσiας που σΠOΙΤoίιvτoι στη

oιινtxoo ώστε να lCoθlστστσl κόθε παρόμοιο περιοχή ασφαλής κο, να

χοροl(τηρ!ζετοι ως ",στόλληλη για OΙK~.

- οι rιρoτόσEις γιο τις noρσπόνω εξειδικευμένα; μελέτες - έρευνες ΚΟΙ

επί μt"ρouς έργο κο, μέτρα πριχπoσioς θα λαμβάνουν υπόψη το είδος της

Ο!κ!ΟΤικής χρήσης (π.χ. λ' ή β' KOΤOΙKiσ. βΙΠλ K,λn) "ΟΙ τη

σnou60lότητσ των προς ανέγερση ΙCστoσκ.ειιών (π.χ. noλ!Jόρoφε:ς ή διόροφες

οlκl)όομές, PIOlJΓ1XOVlΚtc; μονάδες) οε ovνόρτηση nόVΤσΤE με τις

τεxνΙKOγtωλoγ,Kές συνθήκες που επικρατούν κστό nεplnrωoη.

θ. ΠΗΓΕΣ • βΙβΛΙΟΓΡΑΦIΑ

Θα αναφέρονται το βοηθήματα που χρησψοποιήθηκον γιο τη σύνταξη της

μελέτης και συγκεκριμένα:

· ΟΙ ytooAOYIKoi χόρτες, ο εκδότης τους, ο συντάκτης τους KOI ΟΙ

χρονολογiες σύντοξης και έκδοσης.

· ΟΙ αερσφωτογροφϊες.. η πρotλευσή τους η κλiμοκο KOI η XpovoAoyio

οεΡοψωτογρόφησης.

· οι μελέτες κοl έρευνες, οι συντάκτες ΤOuς. οι φορεiς που tiXOV την

ευθύνη εκπόνησής τους κοι οι χρονολογίες κοτό τις οποiες υποβλήθηκον.

· το tι1Ιστημσνlκό σuγyρόμμOΤO KOI όρθρο, ΟΙ Οι.ιΥγρσφε;ς κοι ΟΙ εκδότες

ΤQVς KOI η xρoνoAoγio έκδοσής τσυς.

νι. Χάρτες

Ολο το στοιχείο των ησρστηρήαι)ν της επιτόπου μσΚΡοσις:onlκής έρευνος

της οξιολόγησης των πρσyεvεστtρων εργασιών κοl της οχετ ....ής

βιβλιογραφίας που είνοl δυνοτόν να οποτυπωθούν θα σπεικονίζοντοl σε

σχε1"Ικούς χδρτες της προς πολεοδόμηση πφιοχής.. οι onoioι θο όνοι:

· ο. χόρτης γεωλογικών συνθηκών κοl τεχνlκογεωλσγlκών στoιxεiων
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(Πoρouσίoση Γεωλογικής Χαρτογρόφησης κο! άλλων εργoσlών υπαίθρου)

θα ηεριλομβόνεl τα οποτελέσμοτο της γεωλογικής χαρτογρόφησης, δηλαδή

την οριζόντιο εξάπλωση των γεωλογικών σχηματισμών, τα τεκτονικό τους

)(οροκτηριστll(ό, ΤΟ υδρογεωλογικό στοιχείο της πφοχής. την οριοθέτηση

ηιημότων ή τη σημείωση θέσεων με Ιδιοίτερα τεχνlKOyεωλoγlΚό

χαρακτηριστικό ή εμφόνιση γεωλογικών και άλλων OU\Ioφώv κινδύνων κοι την

οπεικόνιση των στοιχείων του υδρογραφικού δικτύου ΚΟI την oριoθtτηoη με

τη μεγαλύτερη I)uYQTIι οκρίβειι:ι των τμημότων ή των θtσεων οι onoirc; έ)(ουν

unoστεί τεχνητές αλλοιώσεις ή έΧουν επιχωματωθεί.

. β. χόρπκ πληροφόρησης

θα nεριλαμβόνει τις θέαεις nαρατηρήσεων ειδικού ενδlOφέpoVΤoς. T1J)(όY

ooyμσroληψioς ή tnlTόnoU μετρήσεων, γεωτρήσεων, φωτσγρόφησης κοι

μύ..tτών, ερwνών ή στοιχείων που χρηOlμοποlήθηκov γιο την ειmόνηoη της

μελέτης. Επίσης βο oπolWνi(ρvτol ΟΙ θέσεις 1(01 το είδος των

προτεινομένων ερευνών ΚΟΙ μελετών ή ifrywv.

. γ .Χάρτης γεωλογικής κοταλληλότητας

θα OρlOθετoUvτOI με τη μεγαλύτερη δυνατή olφίβεJσ το ηιήμοτα της πpaς

παλεοδόμηαη ΠEρlOXής τα αποία κατατόσσοντοl σε Itόθε μία από τις

κατηγορίες ποο αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της μελέτης. Εόν

υπόρχouν περισσότερα από ένα τμήματα τα οποία χαρακτηρίζονται κατόλληλα

υπό προΟποθέσεις, αμφιβόλου καταλληλότητας ή ακατόλληλα για οικιστική

ανόπτυξη, θα προοδιαρlζανται, εκτός απά το βασικά σχετικό σίιμβαλο και

με αίιξοντα αριθμό ο onoloς θα αντιστοιχεί στους διοφορετικοίις λόγους

χαρακτηριαμοι:. του ι<:όθε τμήματος απά πλευράς γεωλογικής καταλληλότητας.

Η σύνταξη των παραπόνω χαρτών θσ YIVETCII σε κλίμακα 1:5000, 1:2000 ή

Ι: 1000 ή 1:500 κατό περίπτωση ανάλογα με τις ανόγκες. Η λεπτομέρεια των

παρουσιαζόμενωνσταιχείων θα πρέπει να είναι αντίσταιχη της κλίμακας

παρουσίασήςτοος. Για τη σίινταξη των χαρτών θα χρησιμοποιοuνταlσαν

υπόβαθρο τοπογραφικόδιαγράμματααντίστοιχης ι<:λίμακας.

Οι συμβολισμοίτων ncιρaπάνω χαρτών παρουσιάζονταιστο παράρτημα ncιυ

αποτελεί αναnόoncιστατμήμα της παρούοοςαπόφασης και δημασιείιεταlμε

οοτήν.

ν.3. Σχέδιο - Φωτoγρoφiες.

Στα τΕύχος της μελέτης πεptλαμβόνοντοl σχέδια από υnόρxoντα στοιχεία,

όπως εyKόpσlEς γεωλογικές τομές εδάφους οε κλίμοι<:α ανόλογη με την

κλίμακα του γεωλογικού χόρτη. τομές γεωτρήσεων, O1COριφήματα. ΤVCΤOνΙKό

διoyρόμμcιτςι και κόθε άλλη ΟΧE1lκή πληραφoρiσ ή στοαεία ΠClυ κρίνανται

αncιρoiτητα αn6 το μελετfrτή να εrνσιιναφθoύν στη μελέτη γκι την

πληρέστερη τεκμηρiωcnΊ της.



περιλαμβάνοντα, επίσης έγχρωμει:; φωτογραφίες (ή έγχρωμο φωΤOQντlγραφο

τους) σης οποίες θα παρουσιάζεται συνΟΠTlκό τα σύνολο, κατά τα δι,ινστό,

της προς noλεοδόμηση έκτασης καθώς κοι επί μέρους χαρακτηριστικές

θέCΠις ησρστηρήοεων που αναφέροντοι στην τεχνική έχθWΗ.

ΟΙ φωτoyρoφiα; ή τα φωτοαντίγραφά τι:ιuς ηΡΈΙW να ε;να, διoστbσεων

rouλbXIO'1'OV 9 εκ. επί 12 εκ., μεμονωμένες ή σε σίινΘwΗ μεταξύ τouς κοι

ενσωμoτωμtνες cπην τεχνική έΙΙθεση κατά τρόno που νο εντόσσοντοι

αρμονικό (χωρίς προεξοχές) στο σvιiστoιxo τεύχος.

2 ο. Οι ποροπόνω τεχνικές προδιαγραφές εφορι.ιόζι)ντσι σε όλες τις

γεωλογικές μελέτες Koταλλt)λόTητaς γιο ΟΟμηση που ανατίθενται μεrn την

ισχύ της ποροΟΟος σnόφσσης. Η σύνταξη γεωλογικής μελtnκ Koτaλλf\λότητας

εnιβQλλετol γιο τα Γ.Π.Ι. (κοι Ζ.Ο.Ε. ή PuθμlσnKά Σχέδιο), το

Σ.Χ.Ο."".λ.Π κοι ης πoλ.ωόoμ,κtς μελέτες που ονατiθεντοl μετά την ιοχύ

της πoρoύooc; onόφoσης. καθώς κοι YIO τα Γ.Π.Σ. που EκKρεμoVν, σύμφωνο

με την noρ. ι 1 του όρθρου 4 του Ν. 2508/97.

β. Γιο ης nεριmώotιςπολΕΟδ<ψlκώνμελετών nou έχουν ανατεθεί πριν

την ισχύ του Ν. 2508/97, κοθώς ΚΟ, γιο τις nεpιmώoεIζσύνταξης μελετών

τρononoiησηςή αλλογήςχρήσεων γης εντός των εΥκεχριμένωνσχεδiων

ονόπλοσηςπεριοχών, κοτό την κρίση του ορμόδιου γιο την έγκριση των

πoραnόνω μελετών οργόνου μπορεί νο εηιβόλλετο,η εφαρμογή της πορΟΟσος

οπόφασης.

γ. Οι μελέτες γεωλογικήςκοτολληλότητοςγιο δόμηση ειι:.πονοίιντοιοπό

μελετητικό γραφείο που κοτέχουν πτυχίο στην κοτηγορία 20 (Γεωλογικές·

γδρογεωλογικές- Γεωφυοικές μελέτες ΚΟΙ έρευνες) του μητρώου μελετητών

Δημοσίων Εργων.

δ. Γιο τις ομοιβές των γεωλογικών ουτών μελετών εφαρμόζοντοl όοο

ορίζοντοι στην Δ 14Ε/1362/11-3-1993 Απόφαση γπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ

223/812-4-1993) όπως ισχίιει:

- Γιο τη σύντοξη του χόρτη γεωλογικών συνθηκών κοι τε

χνικογεωλογικών στοιχείων (εδόφιο α παραγρ. ν2), εφαρμόζεται η

πορόγραφας 1.2.1 της απόφασηςαυτής. Η αποζημίωση της γεωλογικής

χορτογράφησηςμη συνεχόμενωντμημότων πολεοδομούμενωνπεριοχών θα

υπολογίζεται χωριστό γlό κόθε τμήμα .(αι ότι η αμοιβή για τη σύντοξη του

γεωλογικού χόρτη, V1DδIΊ περιλομβόνει κοι άλλα στοιχείο όnως ορίζΟντοι

στο iδιo εδόφ!ο της noΡοπόνω nopoyPόφouτων πΡοδιιοΥροφών,

oνoπρoσσρμ6ζtταικοι δLν μπορεί να είνοl μικρότερη onό IS.000 λ.

• Γιο τη σίιντοξη των χαρτών των εδαφίων β κοι γ της noΡογρ. ν2

εφoρμόζcrOI η ησράγροφος 1.2.3 της noραπόνωαnόφooης.

• Γιο τη ΣVVΤoξη της τεχνικογεωλογικής έχθεσης (ΠΟροΥΡ. νι)

εφoP'ιJόζεταl η noρόΥροφος 1.2.4 της noροπόνω onόφoσης. με την noροτήρηση

ότι η αμοιβή αναπροοορμόζεταlKOI δεν μnoρεi νο είνοl μικρότερη οπό
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9.000 λ, 1<01 το όρθρο 3.

• Η μέτρηση σημείων ύδατος (εδόφlO δ πσΡόγρ. νι) ομοίβεη;ιι oUμφωνο με

την πορόγρ. 2.10 της ΠΟΡοπόνωοπόφοσης.

• Γιο την ncιρoγρ. ν3, εφόσον σuντσχθoίιY: σ) εγκδΡσιες γεωλογικές

TOΜU; η σμolβι'ι unoλογiζLτσι σύμφωνο με την noΡόγρ. 2.1 11.01 β) τtιeτσνlKό

δlClyρόμμοτσ, η ομοιβή UnoλoγίζετOI σύμφωνο με την noρόγρ. 2.4 της

nαραnόνω onόφooης.

ε. Ο tλεvxoς κοι η έγκριση των μελετών γεωλογικήςκαταλληλότηταςγια

δόμηση, κσθώς κοι η yνωμότwσηγια την καταλληλότητα'ης nιρ1oxι'κ

ylνετol οπό ~τ/μtνoυπάλληλο σντiστoιxηςΕΙδlκότητοr;με το

μtλm'ιτή τικ ooρonόνωnoρσyρόφou2γ, της YrY1pεoίσr;ή fQtJ Φορto nou

ιίνοι αρμόδιοι γlCl την έΥlφlση των πολεοδομικών σχεδiων ή μελtrών. Αν

δεν unόρxouν υnάλληλoι ovτiστOΙXfΊ(; ειδlιcότητoς στις υlYJρεoiες.. σι

μελέτες αυτές μπορούν να διαβιβόζovτOl σε άλλες ι.ιnηρεσiες (που

δlOθtτovν το κατδλληλο προσωπικό) ΥΙΟ tλεyxo και έγκριση, η γνωμότεuση

όμως για την καταλληλότητα της περιοχής ειc:δiδετoι οπό την Υπηρωο ή το

Φoρtσ noιι είvoι ορμόδlOl YIO την έγκριση των αντιστοίχων πoλεoδo!JΙKών

σχεδίων ή μελετών.

3. Η ιoxur; της πορούσος οπόφασης oρxiζε! οπό τη δημoσίωQή της στην

Εφημερlδα της Κυβερνήσεως.

Η nσρoύσσ νο δημOOIEυθεl στην ΕφημΕρlδσ της Κυβερνήσεως.

Αθήνο, 18 Iouvlou 1998

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
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Μέγεθος Γραμμάτων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM ΙΤ SERVICES)

γΑ 3451/1999 (γΑ 34510/7766 ΦΕΚ Β 3S 1999): Προδιαγραφέςυδρογεωλογικώνμελετών προστασίας ιαμaτ.πηγών (267956)

Αρθρο :0

ΦΕΚ Β' 35 26/1/1999 Αριθ.34510{7766

Εγκριση προδιογροφώνγιο την εκπόνηση

υδρογεωλογικώνμελετών γιο την προστασία ιαματικών

πηγών σε πολεοδομούμενεςπεριοχές.

ο νΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ

. Εχοvτος υπόψη:

1. Τις δlοτάξεις της παρ. 8 του όρθρου 1 του Ν. 2508/97" Βιώσιμη

οll(ιστll<ή ανάπτυξη των πόλεων 1(01 οll(ισμών της χώρος κοι άλλες

δlοτάξεις" (Α' 124).

2. ΤΙς δlοτάξεις του όρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Kυβiρνηση KOI

Κυβερνητικό Όργανο·· (Α' 137), όπως ουτό προστέθηκε με το όρθρο 27 του

Ν. 2081/1992 (Α' 154) KOI τροποποιήθηκε με το όρθρο 1 παρ. 20 τ ου Ν.

2469/1997 (Α' 38).

3. Το γεγονός ότι οπό τις κονονιστικές διστόξεις της οπόφοσης ουτής

δεν προκαλείτοι δοπάνη σε βάρος του κροτικού προυπολογΙO\Jού,

αποφοσίζουμε:

Αρθρο :ΜΟΝΟΝ

Για την πολεοδόμηαη οlκιαμών, κύριος ΚΟΙ δεύτερης κοτοικίος, οικισμών

κάτω των 2.000 κοτοίκων, οικοδομικώνσυνεταιρισμών,περιοχών ειδικό

ρυθμιζόμενηςπολεοδόμησης(Π.Ε.Ρ.Π.Ο.), ιδιωτικών εκτάσεων σύμφωνο με

το όρθρο 28 και 29 του Ν. 1947/1991, περιοχών ειδικών πολεοδομικών

χρήσεων, (όπως βιομηχον!κό, βιοτεχνικά κοι τεχνολογικά πάρκο), περιοχών

ολοκληρωμένηςτουριστικήςονόπτυξης(ΠΟΤΑ) κοι ζωνών τουριομού 

ανοψυχής καθώς κοι γιο την ονοθεώρηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων κοι

οικισμών, σε περιοχές γύρω από ιομοτικές πηγές, προστοτευτικές αυτών,

όπως προσδιορίζοντοι από τις διατόξεις του Ν. 4844/30 "περί διοτάξεων

αφορωσώντην εκμετάλλευσητων ιοματικών πηγών" (Α' 268) επιβόλλεταl η

σύνταξη υδρογεωλογικήςμελέτης γιο την προστασίο των ιοματικών πηγών με

τις παρακάτω προδιογροφές .



1. ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η υδρογεωλογική μελέτη έχει σκοπό την εξακρίβωση του τυχόν επηρεασμού

των θερμομετσλλll(ών πηγών οπό την πολεοδόμηση της περιοχήι;. η πρόταση

όρων κοι η χάραξη ζωνών προστασίας των υδροφορέων των πηγών.

2. AJιΠΙΚΕIΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η υδρογεωλογική μελέτη έχει ως οντικείμενο:

2.1. Τη μελέτη των λιθολογll(ών, τεΚΤΟΥll(ών, υδρολογικών και

υδρογεωλογικώνΣVνθηl(ών της λεκάνης τροφοδοσίαςτης κάθε πηγής.

2.2. Τη μελέτη του μηχανισμού λειτουργίας1(01 διαίτης των πηγών,

καθώς κοι της υπάρχουσας σχέσης της θερμομετaλλlκής υδροφορίας 1(01 των

υδροφόρων οριζόντων της λεκάνης τροφοδοσίας 1(01 της πολεοδομούμενης

περιοχής.

2.3. Τη μελέτη του χημισμού των θερμομετσλλll(ώννερών για τον

εντοπισμό τυχόν επιδράσεων ρυπάνσεων οπό διεργασίεςστην εnιφάνειa του

εδάφους ή αντλήσεων.

2.4. Την "ράτοση μέτρων "ροστοσίοςτων 10μΟTll(ών νερών anά Τις

διεργασίεςτου οστll(ού "εριβάλλοντος.

3. ΑΠΑΠΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γιο την υλοnοίηση των σκοnών 1(01 του οντll(εψένου της μελέτης

anοπεiτοl:

3.1. Γεωλογll(ή χορτογράφησητης λεl(άνης τροφοδοσίαςτης Ι(άθε "ηΥής

σε Ι(λiμl(a 1:50.000 ή 1:10.000 (ανολόΥως"ρος την έl(τοση I(ΟI το

χοροl<τηρlοτ,l(άτη "ηΥής) 1(01 σε l(λlμοl(ο 1.1000 ή 1:2000 ή 1:5.000 της

"ολεοδομούμενης"εριοχής"ου βρ;σκετοl υδρουλ,l(ώςονάνTl των "ηΥών.

3.2. Σύνταξη υδρολ,θολογll(ούχάρτη της λεl(άνης τροφοδοσίοςτης

Ι(άθε "ηγής σε Ι(λiμοl(ο 1: 10.000 ή 1.5.000. Στο χάρτη ουτό σημε,ώνοντο,

ο, θέσεις των ερευνητικώνγεωτρήσεων1(01 η υδροnεροτότητο των

γεωλογ,l(ών σχημΟTlσμών "ου διοτρήθηl(ον.

3.3. Σύντοξη υδρογεωλογll(ούχάρτη της λεl(άνης τροφοδοσίοςσε Ι(λίμοl(ο

1: 10.000 ή 1:5.000. Η χορτογράφησηοφορά Τις συνθήl(ες υψηλής 1(0'

χομηλής στάθμης.

Στον υδρογεωλογll(ό χάρτη,

- Περ,γράφοντα, α, γεωλογικοί σχημΟTlσμοί λ,θολογ,l(ώς,

στρωμoτoνρaφ,l(ώς I(a, τ[l(τονιl(ώς, με την πληρότητο 1(01 την οl(ρίβεLQ "ου
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επιτρέπουν ΟΙ κλiμοκες. Ιδιαίτερη σnσίτηoη επιφυλάσσετοl στην οκρίβεια

οnoτύnωσης των ρηΥμότων με την υδραυλική τους αξιολόγηση, καθώς επίσης

κο, στη συνοπτική ΟI1Ο1ύπωοη κοι υδραυλική αξιολόγηση τοι,ι δικτύου

κστότμησης. όλα σε σχέση με την επιρροή τους στη λειτουργio των πηγών

κο! HMJ lομοTlI(ΟΟ υδροφορΟΟ.

- Anoτuπώlloνιol ΟΙ lCI'041ιεζομετρικές κοι ισόθερμα; Koμn(ιλες.

• AiYQVTOI. ποροστοτικό, τα υδραυλικό xopσΚTηplO'TlItA κοι το μεγέθη

των σχηματισμών, όnως nροκύmοuν οπό το σκειmιι:;ό κοι την εφαρμογή

μεθόδων που φiνoντo, ΕΠιστημονικώς οξιόπιστες.

Ι· QUTb ΕVΝoίιντol:

η nερoτότητO, το nό)(oς της ζώνης κορεσμού, η υδρουλJlιή Itλloη.. τα

ενεργό πορώδει;.. Ο ouντελεστής anoθηιι;ευτικότητος. η μορφολοΥio της

στόθμηι:" την uypό κο, ξηρό περioδo.

3.4. 'ι'δροχημlκήέρευνα ικονή \/0 δώσει τα οπαραίτητο oτOlxεiι;ι ,1,10 την

υλοποίηση των στόχων της μελέτης.

Η uδΡοχημll(ή έρευνο ηεριλαμβόνει:

- Σύντοξη υδροχημιοιού χάρτη σε κλιμσκο 1:50.000, ή 1:20.000 ή

1: 10.000 νια την απεικόνιση της φυσικοχημικήςκοτόστσσηςτης

UΔpoφOΡΙOς. που τροφοδοτεί, ονεξορτήτωςόγκου, τις πηγές η βρίσκεται σΕ

υδΡσυλlκή συνtxεια μΕ ουτές, όnως Επίσης κσl του νΕροό των πηγών.

Η κοτόστοση προκόΠΤΕI μΕ τον προσδιορισμόόλων των κόριων ιόντων, των

ιχνοστοιχΕίων 1'01 πορσγόντων όπως: το ρΗ, ηλΕκτρική αγωγιμότητα (EC),

δυναμικό αξ~δoσναγωγής.. θΕρμακρασlα όδατος (θυ), θερμακρσoiα αέρας

(θα), ολική oιcληρότητα (ΤΗ), μόνιμη σκληρότητο κ.λπ. κατό τις σχΕΤικές

διατάξΕις.

3.5. ΠΕριβαλλοντικήυδρογεωλαγικήχαρτογρόφησητης λεκόνης

τρoφoδoσiαςοε κλΙμακα 1: 10.000 ή 1: 5.000 με αξιολόγηση/μετόφροσητων

κστό τις όνω παΡOγρόφouς3.1 έως 3.4 χσρακτηριστlκώνκαι πληροφοριώνοε

μεγέθη ρυπαντικήςEΠlδειrτlKότη'σςτων σχηματισμών.

3.6. Χόρτης κλψακας 1:50.000 ή 1:10.000 του υδρογρσφlκoUδικτίιοι.ι τrις

υδρολογικήςκσι υδρογΕωλογικήςμΕ αποτίιπωση 1'01 των υφισταμένων ή

δυνητικών θtoεων και περιοχών ρυnσντlκής onEJλής.

3.7. Ερευνητικόςγεωτρητικόςtλεvxaς ΚΟΙ αντληπκή δoOΙ:Jμoσio oι:ρiσιμων

θέοΕων των υδροφορέωνγια τις συνθήκεςτουλάχιστον 'ης χαμηλήςστόθμης.

ο) ον από 'ιc; προηγοίιμενΕςερΥσσίει; προδικόζεταlαπόκριση των πηΥών

υπό avνθήοι:ιςοπολήψεωννιροό



β) αν η υφιστ6μενη Γι λαμβανόμενη με ης προηγούμενες ερνaσ1ες

πληροφόρηοη επί των υδραυλικών παρομέτρων 0:0' συναφών μεγεθών δεν

ικσνοnoιεί την αξιοπιστία 1'01 πληρότητα της συμπεροομΟΥαλογίος.

3.8. Εκτέλεση γεωφuσιιc:ηςέρευνας. ων κριθεί αναγκοίο οπό την

unηρroicι, σε οιοδήποτε οτόδlO της μελέτης.

3.9. Περιεκτικό αλλά αξιόπιστο ισοζύγιο της λειι:όνης τροφοδοσίος.

3.10. Κοτόπιν ΟΟllιής παραγγελίαςτου εΡΥοδόπι ή της εηιτροπήςτου Ν.

4844130 πραγματοποιείτα.μοθημστικήπροσομοίωσητης κίνησης «;01 της

χρονικής tξtλιξης των πιθανών ρύπων προς το χώρο σνόβλυσης των

ισμaηKων πηγών, εφόσον το δεδομένσ (υδρογεωλογικό, UΔρaυλΙKό "'01

anoλήψεων) είναι εnoρκή ώστε να εξoσφσλiζoι.rν οξιόπιστη βαθμονόμηση.

Στην έκθεση της μcλtτης θα ΠεριΥρόφοντΟI οι εξκ;ιώοεις που

χρησιμοποιήθηκον, καθώς κοι η επίλυσή τους. κάτω οπό συνθήκες ξηρou κοι

UΓΡOύ uδρoλOγΙKoύ έτους, σε συνδυσσμό με τις υφιστάμενες ΚΟΙ

πρoβλmόμενες μελλOVΤΙKtς χρήσεις κοβώς Κ01 τα λογισμικό nov

KOΤoσκwόoθηκεκοι χρησιμonoιήθηK[γι' ουτό. Επίσης noρέχοντΟIόλο τα

onoρoίτητσ σχέδιο γιο την κοτανόηση της προοομoiωοης.

3.11. χόρτης οπειιcόνισηςζωνών πρoστoσiaςσε κλίμοκο 1: 10.000 ή

1:5,000 ouμβατών με την loxύouσo νομοθεσίο, την ΚΡοτούσα υόρΟγεωλογlκή

πρακτική κοι τη οι.ιμπεροσι.ιστολογίοτης μελέτης.

3.12. Κείμενο έκθεση στην οποίο ερμηνεύοντοlκοιοξιολογούντοlόλο το

ευρήμοτο εκ των εργασιων και πορόγοντοlσυμπερόσμοτοκοι προτόοος.

3.13. Η μεθοδολογία κοl οι τεχνικές της μελέτης τηρούνται και

εφαρμόζονται όπως η υδρογεωλογική θεωρία και πρόξη επιβόλλουν.

3.14.• Ολες ΟΙ υδρογεωλογικές, υδροχημlκές. γεωλογικές και O\Jνοφείς

πρόξεις KOI διαδικασίες, στα πλαίσια των μελετων αυτών, διενεργαύνταl

οε αρμανία με τα διολαμβανόμενα και αρlζόμενα στις δlOτόξεκ; των: α)

oδηγiα της Ε,Ε. μεαριθμ. 80/778/17.12.79, β) κ.γ.Α. .. (ΦΕΚ

538/86) ,γ) κ,γ.Α. 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 8/90).

4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΕΣ

Ο ανόδσ)(ος είναι υnoχρεωμένoς να υποβάλει με την τελική γεωλογική

έκθεσΊ τους noραιcότω χόρτες. OXEδIO, τομές, φωτoγρoφtες κοι δlOγρόμμοτα

γιο νο υποστηρίξει τα οι.ιμηερόσματό του (κοτόλοΥος μη nεριOΡΙOΤIKός).

Υ1. Γεωλογικό χόρτη με τις ανοΥιι:οίες γεωλογικές τοιιές της λtxόνης

τpoφoδoσioς.

γ2. Χόρτη uδρoγΡOφlKoίι δικτύου, της υδρoλoγlKΓtς και υ6ρογεωλογlκής

λtxόνης των πηγών.
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V). Vδρολ,θο.l.ovικό χόρτη της λE~όνης τρoφoδoσioς.

V4. Υδρογεωλογικό χόρτη της λεκάνης τρoφoδoσiσι;. (γκι συνθήκες υψηλής

κοι χομηλής στάθμης).

Υ5. ΥόροΥεωχημlκό )(όρτη της λεκάνης TρoφoδoσkM;. (γιο OUνθήκες υψηλής

KOI χομηλής οτόθμης).

V6. χάρτη στοιχείων γεΩφUσικήι;; ΈΡΕUΝOς. εφόσον nΡΟΥμστοnOlηlki. σε

κλ1μοκο πou ορίζεται οπό την Yπηρωio, της λεkόνη<; τρoφoδoσioς.

V1. Περιβαλλοντικό υδρογεωλογικό χάρτη της λεκάνης τροφοδοσίας .

V8. Χάρτη ζωνών πρoστσoioς. ισματlκώιι πηγών της λεκόνης τρoφoδoσioς

(Ζώνες unαxριώcrtων κοι δικοιωμότων) .

V9. Χόρτη σημείων ύδσtoς που ΟΠεΥρόφηοσν γιο τη μελέτη με το

ι.ιδικότιρσ ΤΙXVιιι:ό, υδρογεωλογικό, UΔΡOυλιιι:ό χοροlι:τηρlOTlκό τους

(βόθο<;, διόμεrρoς.. εξοπλισμός.. σπολήψεις κοι nρόyρoμμό τους..

UΔpoλιθOλoγll(ή στήλη κοι λοιπές ouvoφdς πληροφορlες).

Σι noρορτήμοτο, στο τεύχος της έχθεσης nσρστίθεντOI :

• ΟΙ γεωλογικές τομές τω\l γεωτρήσεων ΙΊου Εκπονούντοl στο πλαίσιο της

nαρoίισσς μελtτης. Στις τομές πσρiστOVΤOI ΟΙ δlόφopoι πετρογραφικοί

οχηματισμοί κοι το βάθος ouνόντησής τους, το χαρακτηρlσTlκά σωλήνωσης

(τυφλοl οωλήνες και φίλτρα), καθώς κοι τα βάθη τοποθέτηοής τους,η

υδροστστική KOI δυναμική στόθμη νερού, βέλTlοη ποροχή κ.λΠ.).

• Γρσφlκές παραστάσεις οντλητικών εργοσιών γιο τον υπολογισμό των

υδρσυλlκών κοι λοιπών πορομέτρων με τις παροδεδεγμένες μεθόδαυς.

- •Ολα το σχετικά στοιχείο, εφόσον πραγμοτοποιηθούν EρyoOIEC;

γεωφυσικής έρευνας. Το σχετικό noρόρτημα πρέπει νο περιλομβόνεl:

- συνοπτική παρουσίαση της μεθόδου που εφορμόσθηκε.

- noρouσlooη των onoτΕλεσμότων των μετρήσεων υπό μορφή δlσγΡομμότων

κοι πινόκων.

• φμηνεicι των ΟΠΟΤελεσμότων συνοδευόμενη από ανάλογες τομές.

- το πρωτότυπο των κατσγροφώντων μετρήσεων υno1ρου.

s. λΜΕΙ Δ1λτ.a.:eIΣ

ο. Οι noραnόνω προδιαγραφές εφoρμόζoVΤOI οε όλες τις πολιοδομικές

μιλtτ"t:ς κοι noλroδομlκό σχέδιο nou εκπονούντοlσε nραπΟΤΙUTΙκές



περιοχές που εμπίπτουν σΤις δ,οτόξεις του Ν. 4844/30.

β. Οι υδρογεωλογικέςμελέτες γιο την προστασία των lομοτικα/ν πηγών

εκπονούνταιοπό μελετητικό γραφείο που κατέχουν πτυχίο στην κατηγορία

20 (Γεωλογικές - υδρογεωλογικές Γεωφυσικές μελέτες κο, έρευνες) του

μητρώου μελετητών Δημοσίων' Εργων.

γ. Γ,ο τις αμοιβές των γεωλογικών ουτών μελετών lσχύουν όσο

ορίζονται στη Δ14ε1Ι362{11.3. 1993 οπόφαση Υπουργού πε.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ

223/8/2.4.1993) με ης διορθώσεις του ΦΕΚ 29/8/21.9.1993 κοι

ΣUγKε,φιμένO:

- Γιο τη σύνταξη του χάρτη Yl της παρ. 4, ισχύει η παράγραφος 1.2.1,

με την παρατήρηση όη η οποζημίωση της γεωλογικής χαρτογράφησηςμη

συνεχόμενων τμημάτων πολεοδομούμενωνπεριοχών θα υπολογίζεται χωριστό

γιο κάθε τμήμα κοι ότι η αμοιβή γιο τη σύνταξη του γεωλογικού χόρτη,

επειδή περιλομβόνεl KOI όλλο σTolxtlo όπως ορίζονται στο ίδιο εδάφιο

της ποροπάνω πορογράφου των προδιογροφών, δεν μπορεί νο tlvol μlκράτερη

οπό 15.000 λ.

- ΓιΟ τη σύντοξη όλων των υπολο;πων χορτών της πορ. 4 ισχύει η

παρόγροφος 1.2.3. του άρθρου.

- Γιο τη σύντοξη της γεωλογικής έκθεσης ισχύει η πσρόγροφος 1.2.4,

με την ποροτήρηση άTl δεν μπορεί νο είνοl μικρότερη οπό 9.000 λ και

το όρθρο 3.

- Η κοτσγρσφή θέσεων εμφόνισης ύδοτος KOI ερευνηTlκό ομείβετοl

σύμφωνο με την πορόγρ. 2.9.

- Η μέτρηση σημεlων ύδοτος ομεiβετοl σύμφωνο με την πσρόγρ. 2.10.

- Γιο τη σύντοξη της πορογρ. 4 επίσης KOI εφόσον συντοχθούν: ο)

εγKόΡσlες γεωλογικές τομές η ομοιβή υπολογlζεταl σύμφωνσ με την πσρόγρ.

2. 1 KOI β) τεκτονικό διαγρόμμστο, η αμοιβή υπολογίζετοl σύμφωνο με την

παρόγρ.2.4.

δ. Ο έλεγχος και η έγκριση των υδρογεωλογικών μελετών YIQ την

προστοσίσ των 10μσTlκών πηγών σε πολεοδομούμενες περιοχές, κσθώς KOI οι

γνωμοτεύσεις YIQ τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων KOI δlκοιωμάτων,

εντός των ζωνών προστοσίος, που ,θο περιληφθούν στον πολεοδομικό

κονονισμό, ylvovrol οπά εξουσιοδοτημένουπόλληλο οντίστοιχης

ειδικότητος με το μελετητή της ποραπόνω πορογρόφου 5β, της γπηρεσίος ή

του Φορέσ που είναι ορμόδιοl YιQ την έγκριση των πολεοδομικών σχεδίων ή

μελετών. ΔlευκρlνίζετοlάTlεφόσον δεν υπάρχουν υπάλληλοι οντίστοιχης

ειδικότητος στις υπηρεσlες, οι μελέτες ουτές μπορούν νο διοβιβόζοντσl

σε άλλες υπηρεσίες (που δlοθέτουν το κατόλληλο προσωπικό) γιο έλεγχο

KOI έγκριση, η γνωμάτευση όμως εκδlδεταl σπό την γπηρεσiο ή το Φορέσ

που εlνσl ορμόδιοι γιο την έγιφιση των οντιστοίχων πολεοδομικών σχεδίων
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ή μελετών, μετά οπό τη σίιμφωνη γνώμη της En,τρonής του Ν. 4844/30 της

Δ/νσηι:, ΕκμετάλλευσηςΙαματικών Πηγών του Ε.Ω.Τ.• Ωτον αρμόόιες ι;:ίΥΟI ΟΙ

KΙVΤΡΙΙΙ(ι;; UI1ηρεσiεςTOU νηεΧΩδΕ τόn: ΟΙ μελέτες εΥlφίνοντο. κσ. ΟΙ

Υνωμστείισα; αδΟΟντσl οπό τη Δ/νση Οικοδομικών ΚΟΙ Κηριοδομlκών

KoVQvιoμώv.

6. Η lΟ)(ίις της noρoύooς απόφασης αρχίζει οπό τη δημοσίευσήτης στην

Εφψφίδσ της Κυβερνήσι:ως.

Αθήνα, 2:] Δεκεμβρίου 1998

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΠ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ
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ΝΟΜΟΣ 2742/ΦΕΚ 207/ΑΊΟ7.10.1999

«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλJ:ς διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ'

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑρθροΙ

Σκοπός

Σκοπός του νόμου αυτού είναι η θέσπιση Οεμελιωδών αρχών και η θεσμοΟέτ/ση σύγχρονων

οργάνων, διαδικασιών και μέσων άσκησης χωροταξικού σχεδιασμού που προωθούν τ/ν

αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, κατοχυρώνουν τ/ν παραγωγική και κοινωνική συνοχή,

διασφαλίζουν τ/ν προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του εθνικού χώρου και στις

επιμέρους ενότ/τές του και ενισχύουν τη θέση της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Αρθρο 2
Στόχοι και αρχές

1. Ο χωροταξικός σχεδιασμός έχει ως στόχο να συμβάλλει:

a. Στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση των οικολογικών

και πολιτισμικών αποθεμάτων και στην προβολή και ανάδειξη των σιryKριτικών

γεωγραφικών, φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων τ/ς χώρας.

β. Στην ενίσχυση τ/ς διαρκούς και ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της

χώρας και της ανταγωνιστικής παρουσίας τ/ς στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, μεσογειακό και

βαλκανικό της περίγυρο.

γ. Στη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο του εθνικού χώρου και

ιδίως στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, έντονων

κοινωνικών διαφοροποιήσεων και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, καθώς και στις

περιφερειακές και απομονωμένες περιοχές ή σε άλλες περιοχές που παρουσιάζουν

μειονεκτικά χαρακτηριστικά λόγω τ/ς γεωγραφικής τους θέσης.

2. Για την εκπλήρωση των στόχων της προηγούμενης παραγράφου, κατά τ/ν κατάρτιση των

υπό του νόμου τούτου προβλεπομένων χωροταξικών πλαισίων και λοιπών σχεδίων πρέπει να

λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι ακόλουθες αρχές:

α. Η εξασφάλιση ισάξιων όρων διαβίωσης και ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης των

πολιτών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, σε συνάρτ/ση με τ/ν ισόρροπη πληθυσμιακή

διάταξη και τη δημογραφική ανανέωσή τους.

β. Η αναβάθμιση τ/ς ποιότητας ζωής των πολιτών και η βελτίωση των υποδομών στο

σύνολο του εθνικού χώρου και ιδιαίτερα στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα

αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

γ. Η διατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη τ/ς οικιστικής και παραγωγικής πολυμορφίας,

καθώς και της φυσικής ποικιλότητας στις αστικές και περιαστικές περιοχές αλλά και στην

ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις παράκτιες. νησιωτικές και ορεινές περιοχές, καθώς και στις

περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη.



δ. Η εξασφάλιση μιας ισόρροπης σχέσης μεταξύ του αστικού, περιαστικού και

αγροτικού χώρου και η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των Μητροπολιτικών

περιοχών, των αστικών κέντρων και των δήμων και οικισμών της υπαίθρου.

ε. Η κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση των

μητροπολιτικών κέντρων, των πόλεων και των ευρύτερων περιαστικών περιοχών τους και

ιδίως αυτών που παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικής συνοχής, παραγωγικής ή

δημογραφικής εγκατάλειψης, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής.

στ. Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία των νησιών, των ορεινών και των

παραμεθορίων περιοχών της χώρας και ιδιαίτερα η ενίσχυση του δημογραφικού και

πληθυσμιακού τους ισοζυγίου, η διατήρηση και ενθάρρυνση των παραδοσιακών

παραγωγικών κλάδων τους και της παραγωγικής πολυμορφίας τους, η βελτίωση της

πρόσβασής τους σε βασικές τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, καθώς και η προστασία των

φυσικών και των πολιτιστικών τους πόρων.

ζ. Η συστηματική προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη των περιοχών,

οικισμών, τοπίων, που διαθέτουν στοιχεία φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής

κληρονομιάς.

η. Η συντήρηση, αποκατάσταση και ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, των

αναδασωτέων περιοχών και των αγροτικών εκτάσεων.

θ. Η ορθολογική αξιοποίηση και η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

ι. Ο συντονισμός των δημόσιων προγραμμάτων και έργων που έχουν χωροταξικές

επιπτώσεις.

ια. Η συστηματική πληροφόρηση, ο αποτελεσματικός διάλογος και η προώθηση στρατηγικών

συμμαχιών μεταξύ όλων των πολιτικών, παραγωγικών και κοινωνικών συντελεστών που

επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη διαμόρφωση των επιλογών χωρικής ανάπτυξης.

3. Κατά την κατάρτιση των υπό του νόμου τούτου προβλεπομένων χωροταξικών πλαισίων

και λοιπών σχεδίων μπορούν να λαμβάνονται υπόψη και άλλες παράμετροι, εφόσον αυτές

συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του χωροταξικού σχεδιασμού σύμφωνα με την

παράγραφο Ι του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΟΡΓΑΝΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 3
Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού

Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

J. α. Συνιστάται Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του

Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία σιryKΡOτείται από:

Ι. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων, ως Πρόεδρο

2. Τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

3. Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας

4. Τον Υπουργό Οικονομικών

5. Τον Υπουργό Ανάπτυξης

6. Τον Υπουργό Γεωργίας

2

ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

~I
Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



7. Τον Υπουργό Πολιτισμού

8. Τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας

9. Τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών

β. Στην Επιτροπή μπορούν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από πρόσκληση

του Προέδρου της, και άλλοι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί και

Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Σύμβουλοι του Πρωθυπουργού, Πρόεδροι,

Αντιπρόεδροι, Διοικητές και Υποδιοικητές οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου

δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.

2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), καθώς και Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, εφόσον συζητούνται

θέματα αρμοδιότητάς τους.

γ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο Προϊστάμενος

της Επιστημονικής Γραμματείας που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.

Στην Επιτροπή μπορούν να προσκληθούν επίσης υπάλληλοι του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, άλλων υπουργείων, οργανισμών και

επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην παράγραφο 1
του άρθρου 14 του ν. 219011994 (ΦΕΚ 28 Α), εφόσον συζητούνται θέματα της

αρμοδιότητάς τους, καθώς και μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών

κέντρων και ινστιτούτων και ειδικοί επιστήμονες, που διαθέτουν ειδίκευση και εμπειρία

σε θέματα χωροταξίας.

δ. Η Επιτροπή μπορεί να συνέρχεται και σε επίπεδο Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων

Υπουργείων για τα θέματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 2,
καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που, κατά την κρίση του Προέδρου της, το θέμα δεν

είναι ιδιάζουσας σημασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή προεδρεύεται από το

Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

ε. Οι Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται από τον Πρόεδρό της και μπορεί να είναι:

Ι. Μέλη της Επιτροπής

2. Ο Προϊστάμενος ή κάποιος υπάλληλος της Επιστημονικής Γραμματείας που

αναφέρεται στην παράγραφο 4.
3. Υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων, άλλων Υπουργείων, και δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, με

γνώση και εμπειρία στα σχετικά θέματα.

4. Μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ και ερευνητές των αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων

και ινστιτούτων της χώρας που έχουν ειδίκευση στα σχετικά θέματα, καθώς και

ειδικοί επιστήμονες με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα χωροταξίας.

2. Η Επιτροπή αποφασίζει για θέματα χωροταξίας γενικότερης σημασίας και παίρνει τα

αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης του εθνικού χώρου.

Παρακολουθεί, εποπτεύει και συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και των λοιπών

αποφάσεών της.

Στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ανήκουν ιδίως:
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α. Ο σχεδιασμός ενιαίας και συντονισμένης πολιτικής για τη χωροταξία και την αειφόρο

ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο και η επεξεργασία μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμοΥή

τους.

β. Η έγκριση του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Αειφόρου Ανάπτυξης και η εναρμόνισή τους με τις γενικότερες κατευθύνσεις της

Κυβέρνησης στους τομείς της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής κοινωνικής

συνοχής και ποιότητας ζωής.

Ύ. Ο συντονισμός των φορέων εφαρμογής, καθώς και η εποπτεία εφαρμογής των

παραπάνω πλαισίων.

δ. Η λήψη αποφάσεων για θέματα χωροταξίας και αειφόρου ανάπτυξης που εμπίπτουν

στην αρμοδιότητα περισσοτέρων Υπουργείων.

3. Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής μπορούν να μεταβάλλονται σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α), όπως ισχύει σήμερα.

4. α. Για τ/ν επιστημονική και διοικητική στήριξη τ/ς Επιτροπής, συνιστάται Επιστημονική

Γραμματεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Έργο της

Γραμματείας είναι η σύνταξη εισηγήσεων προς την Επιτροπή για τα θέματα αρμοδιότητάς

της, η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεών της και η διοικητική υποστήριξή της,

με την προετοιμασία συνεδριάσεων και αλληλογραφίας, τήρηση πρακτικών, καθώς και κάθε

άλλης ενέργειας που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της. Η Γραμματεία συνεργάζεται

με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι

οφείλουν να τ/ν διευκολύνουν στο έργο τ/ς, παρέχοντας εγκαίρως τα κατά περίπτωση

απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.

β. Στη Γραμματεία συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις επιστημονικού και διοικητικού

προσωπικού:

Ι. Μία (Ι) θέση Προϊσταμένου της Γραμματείας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

διάρκειας πέντε (5)ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Ως προϊστάμενος της Γραμματείας

προσλαμβάνεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, με προσόντα ειδικού επιστήμονα, που

διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε θέματα χωροταξίας.

2. Δεκαπέντε (Ι 5) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, κατά την έννοια της παρ. 2
του άρθρου 25 του ν. 1943/1991, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε

(5) ετών που μπορεί να ανανεώνεται.

3. Πέντε (5) θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από πτυχιούχους

πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, καθώς και από αποφοίτους της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τα συγκεκριμένα προσόντα που ορίζονται στην

προκήρυξη της επόμενης περιπτώσεως.

γ. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων γίνεται κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28
Α), όπως κάθε φορά ισχύει, ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Στην προκήρυξη

προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και εξειδικεύονται τα κατά το νόμο απαιτούμενα

γενικά και ειδικά προσόντα που πρέπει να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για

την κατάληψη των θέσεων.

δ. Η πλήρωση των θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με

κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε

οριοθετηθεί με το άρθρο Ι του ν. 1256/1982, που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα για κάθε

θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου με

κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλ/οντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του
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oιιcείoυ Υπουργού, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των

κειμένων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι πΙντε (5) έτη και

μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα πέvrε (5) έτη. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως

χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα του

αποσπασθέντος.

ε. Η πρόσληψη όλων των κατηγοριών προσωπικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού

Περιβάλ/ovτoς, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

στ. Οι αποδοχές του προσωπικού της Γραμματείας καθορίζονται με κοινή απόφαση των

ΥπουΡΎών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων. Οι

αποσπώμενοι λαμβάνουν το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές,

καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής τους θέσης, με την επιφύλαξη

των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α). Το σύνολο

των παραπάνω αποδοχών καταβάλλετω από της αποσπάσεως από το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

5. Μέχρι τη συγκρότηση της Γραμματείας που προβλέπετω στην προηγούμενη παράγραφο, η

επιστημονική κω διοικητική στήριξη πις Επιτροπής παρέχετω από τις αρμόδιες υπηρεσίες

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κω Δημοσίων Έργων.

Άρθρο 4
Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

1. Συνιστάτω στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κω Δημοσίων Εργων, Εθνικό

Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο συγκροτείτω :
α. Από έναν (1) επιστήμονα, αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας σε θέματα χωροταξίας

που ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ως

Πρόεδρο.

β. Από έναν (Ι) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος

(ΚΕΔΚΕ) και έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος

(ΕΝΑΕ).

γ. Από έναν (1) εκπρόσωπο από: το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το Γεωτεχνικό

Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), το

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ), το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ),

την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), την Γενική Συνομοσπονδία

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και την Πανελλήνια

Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών(ΠΑΣΕΓΕΣ).

δ. Από έναν (1) εκπρόσωπο από: το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων

Σχολών (ΣΑΔΑΣ), το Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων κω Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) κω τον

Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων(ΣΕΠ).

ε. Τρεις (3) εκπροσώπους μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων εθνικής

εμβέλειας, οι οποίες επιλέγοντω από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

ΔημοσίωνΈργων με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας.

στ. Δύο (2) μέλη Διδακτικού κω Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που έχουν εκλεΥεί στο γνωστικό αντικείμενο της χωροταξίας. Τα μέλη

της περίπτωσης αυτής ορίζοντω από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κω

Δημοσίων Έργων.
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Οι εκπρόσωποι των φορέων α' έως ε' ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τις διοικήσεις

τους, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης από τον

Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΈΡΎων. Η θητεία των μελών του

Συμβουλίου είναι τριετής.

2. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων. Με όμοια απόφαση ορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του. Η

γραμματειακή και τεχνική υποστήριξή του παρέχεται από την Επιστημονική Γραμματεία που

προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο. Μέχρι τη συγκρότηση της Επιστημονικής

Γραμματείας, η γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από τις

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το

Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μία φορά το εξάμηνο, εκτάκτως δε κατά τ/ν κρίση του

Προέδρου του. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο

Προϊστάμενος τ/ς Επιστ/μονικής Γραμματείας που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο.

3. Το Συμβούλιο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέματα

ιδιαίτερης σημασίας που αφορούν τ/ν άσκηση τ/ς εθνικής χωροταξικής πολιτικής και

πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης. Έργο του Συμβουλίου είναι η υποβολή γνωμοδοτήσεων ή

εγγράφων παρατ/ρήσεων και η διατύπωση προτάσεων σχετικά με τ/ν εθνική χωροταξική

πολιτική και πολιτική αειφόρου ανάπτυξης και τα αναγκαία μέτρα και ενέργειες για την

εφαρμογή τους. Ειδικά, το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο του Γενικού και των

Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και συμμετέχει

περιοδικώς με γνώμες και παρατηρήσεις στη διαδικασία παρακολούθησης, αξιολόγησης και

αναθεώρησής τους. Οι γνωμοδοτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις του Συμβουλίου

υποβάλλονται προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

4. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Συμβούλιο ζητεί στοιχεία και πληροφορίες

από όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίοι οφείλουν να τις παρέχουν

εγκαίρως. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί εκπροσώπους των παραπάνω

φορέων και υπηρεσιών να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις του

οργάνου αυτού, οι οποίοι και υποχρεούνται να προσέλθουν σε αυτές.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλ/οντος, Χωροταξίας

και Δημοσίων Έργων

Οι περιπτώσεις α έως γ της παρ.Ι του άρθρου 2 του ν.1032/1980, καθώς και η περίπτωση δ

της ιδίας ως άνω παραγράφου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Ι παρ. 1 του

ν .16501 Ι 986, αντικαθίστανται ως εξής:

"α. Για τ/ν έκφραση και εξειδίκευση της γενικής πολιτικής για τη χωροταξία και την

προστασία του περιβάλλοντος εντός του πλαισίου των αποφάσεων της κυβέρνησης και των

συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, καθώς και για την εκπροσώπηση της χώρας στα διεθνή,

ευρωπαϊκά και κοινοτικά όργανα στους τομείς της χωροταξίας, του περιβάλλοντος και της

πολεοδομίας, σε συντονισμό με το κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργείο. Στο πλαίσιο αυτό,

μεριμνά και για την συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος
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πληροφοριών και παρατηρήσεων για το χώρο και το περιβάλλον σε συντονισμό με σχετικά

προγράμματα και δίκτυα άλλων οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

β. Για την προώθηση, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, ολοκληρωμένων

στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης εθνικού ή περιφερειακού

χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, κινεί τη διαδικασία κατάρτισης εθνικών (γενικού και ειδικών)

και περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης στο πλαίσιο

της γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής, μεριμνά για την έγκριση και εφαρμογή τους και

παρακολουθεί την εκτέλεσή τους από άλλους φορείς. Στην έννοια της εκτέλεσης δεν

περιλαμβάνεται η ανάληψη δράσεων και ενεργειών, η κατάρτιση και εφαρμογή

προγραμμάτων, η λήψη μέτρων και η εκτέλεση έργων που προβλέπονται στα πλαίσια αυτά

και για τα οποία υφίστανται, κατά τις κείμενες διατάξεις, άλλοι αρμόδιοι φορείς.

γ. Για τη χρηματοδότηση και εκπόνηση μελετών για τη σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση

ή αναθεώρηση εθνικών (γενικού και ειδικών), καθώς και περιφερειακών πλαισίων

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και για την παρακολούθηση της

εκπονήσεως και την αξιολόγηση αυτών.

δ. Για την κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων περιβάλλοντος, για τον έλεγχο της

εφαρμογής και το συντονισμό των ειδικών προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος

των επιμέρους φορέων, καθώς και την κάλυψη θεμάτων περιβάλλοντος που δεν

περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες άλλου φορέα."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΣΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 6
Γενικό ΠλαΙσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Ι ΤΟ Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελεί σύνολο

κειμένων ή και διαγραμμάτων με το οποίο α) καταγράφονται και αξιολογούνται οι

παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη χωρική ανάπτυξη και διάρθρωση

του εθνικού χώρου, β) αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των διεθνών, ευρωπαϊκών και

εθνικών πολιτικών και γ) προσδιορίζονται, με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών, οι βασικές

προτεραιότητες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη

και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου.

Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καθορίζει ειδικότερα

τις βασικές κατευθύνσεις για:

α) τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, καθώς και των

διεθνών και διαπεριφερειακών εισόδων-πυλών και συνδέσεων της χώρας,

β) τη χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σημασίας δικτύων υποδομών και μεταφορών,

καθώς και των κόμβων διευρωπα'ίκής ακτινοβολίας,

γ) τη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών τομέων,

δ) το ρόλο των μητροπολιτικών και λοιπών σημαντικών αστικών κέντρων και τη σχέση με

την ενδοχώρα τους, τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου καθώς και τη χωρική

7



οργάνωση και ανάπruξη του ορεινού, αγροτικού, παράκτιου και νησιωτtKOυ χώρου και

ωJ..ων κρίσιμων περιοχών του εθνικού χώρου,

ε) τη διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, τη συνετή διαχείριση των

φυσικών πόρων, καθώς και τη διατήρηση, ανάδειξη κω προστασία της εΟνικής φυσικής και

πολιτιστικής κληρονομιάς,

στ) τη γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων

δΙΟΗ,ητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο.

Το ΓεVΙKό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελεί τ/ βάση

αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση των επιμέρους πολιτικών, προγραμμάτων

και επενδυτικών σχεδίων του κράτους, των δημοσίων νομικών προσώπων και των

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που έχουν σημαντικές

επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού χώρου.

2. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καταρτίζεται από

το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με άλλα

αρμόδια υπουργεία και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Για την κατάρτισή του

λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς, ευρωπαϊκές, διακρατικές και διασυνοριακές ή

διαπεριφερειακές δράσεις, συνεργασίες και υποχρεώσεις της χώρας, καθώς και οι

ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε περιοχής του εθνικού χώρου. ΤΟ Γενικό Πλαίσιο

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης εναρμονίζεται επίσης με το εθνικό

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τον προγραμματισμό για την οικονομική και κοινωνική

ανάπτυξη της χώρας και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα εθνικής κλίμακας

που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου.

Με απόφαση της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3, η οποία εκδίδεται μετά από

πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και δημοσιεύεται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία κατάρτισης, τα

συνεργαζόμενα μέρη, το είδος της απαιτούμενης επιστημονικής και τεχνικής στήριξης και

κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

3. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης υπόκειται σε

έγκριση της Ολομέλειας της Βουλής κατά το άρθρο 79 παρ. 8 του Συντάγματος. Για την

υποβολή του στη Βουλή απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και έγκριση της Επιτροπής που

προβλέπεται στο άρθρο 3.

4. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αναθεωρείται

ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση που διενεργείται κατά την επόμενη παράγραφο

προκύπτει τεκμηριωμένη προς τούτο ανάγκη. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου

εφαρμόζονται και για την αναθεώρηση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Αειφόρου Ανάπτυξης.

5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παρακολουθεί και

αξιολογεί την τήρηση των βασικών επtλσyών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του

Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό,

συντάσσει ανά διετία έκθεση, στην οποία αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής ΤΟΗ
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Γενικού Πλαισίου από τις υπηρεσίες του, υπηρεσίες άλλων αρμοδίων υπουργείων, νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών του

ευρύτερου δημοσίου τομέα. Στην ίδια έκθεση υποδεικνύει τα μέτρα, τα προγράμματα, τις

πρωτοβουλίες, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την

εφαρμογή του Γενικού Πλαισίου, καθώς και ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρμονίζονται

προς τις κατευθύνσεις του. Τα πορίσματα της έκθεσης αυτής διαβιβάζονται από τον Υπουργό

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο και γνωμοδοτεί σχετικά. Μετά τη

γνωμοδότηση του Συμβουλίου, υποβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημοσίων Έργων προς έγκριση στην Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 3. Μετά την

έγκριση της Επιτροπής, τα πορίσματα της έκθεσης γνωστοποιούνται στα καθ' ύλην αρμόδια

υπουργεία και λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη κατά

την προώθηση μέτρων, προγραμμάτων, δράσεων, ενεργειών και ρυθμίσεων αρμοδιότητάς

τους που αφορούν την εφαρμογή του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Αειφόρου Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται

ειδικότερα η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα συνεργαζόμενα μέρη, το είδος

της απαιτούμενης επιστημονικής και τεχνικής στ/ριξης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια

για την εφαρμογή της παραγράφου αυτ/ς.

6. Ο Υπουργός Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων υποβάλλει ανά διετία

έκθεση στη Βουλή για την πορεία εφαρμογής του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Άρθρο 7
Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Ι. Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελούν

σύνολα κειμένων ή και διαγραμμάτων με τα οποία εξειδικεύονται ή και συμπληρώνονται οι

κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που

αφορούν την ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου και ιδίως:

• τη χωρική διάρθρωση ορισμένων τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων

εθνικής σημασίας.

• τη χωρική διάρθρωση των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής

υποδομής εθνικού ενδιαφέροντος, με εξαίρεση τα δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών,

καθώς και τη χωρική κατανομή των υποδομών γνώσης και καινοτομίας.

• ορισμένες ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου και ιδίως τις παράΚΊιες και νησιωτικές

περιοχές, τις ορεινές και προβληματικές ζώνες, τις περιοχές που υπάγονται σε διεθνείς ή

ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ενότητες

του εθνικού χώρου που παρουσιάζουν κρίσιμα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και

κοινωνικά προβλήματα.
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2. Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης συνοδεύονται

από πρόγραμμα δράσης στο οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούμενες για την εφαρμογή τους

ενέργειες, δράσεις, ρυθμίσεις και προγράμματα, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς

χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αναγκαίων έργων

και μέτρων και σι φορείς εφαρμογής.

3. Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καταρτίζονται

από το ΥπουΡΎείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με

τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία και λοιπούς αρμόδιους οργανισμούς. Με

αποφάσεις της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από

πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία

κατάρτισης, τα συνεργαζόμενα μέρη, το είδος της απαιτούμενης τεχνικής και

επιστημονικής στήριξης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου

αυτής.

4. Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης εγκρίνονται με

απόφαση της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3, ύστερα από γνώμη του Εθνικού

Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Η απόφαση

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αναθεωρούνται

ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση που διενεργείται κατά την επόμενη

παράγραφο προκύψει τεKμηριωμ~;νη ανάγκη αναθεώρησης. Στο χρονικό αυτό διάστημα,

είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή τους ΠΡOKειμ~;νoυ : α) να αντιμετωπισθούν

ζητήματα που ανακύπτουν από την προώθηση ή εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων

διεθνούς, ευρωπαϊκού, διασυνοριακού, διακρατικού ή διαπεριφερειακού χαρακτήρα, β)

να καθορισθούν εθνικές κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών από

φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και κινδύνους, γ) να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές

και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν από την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων

κοινωνικής και τεχνικής υποδομής εθνικής κλίμακας, δ) να προσαρμοσθούν σε σχετικές

παρατηρήσεις και υποδείξεις της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης και αξιολόγησης που

προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου

εφαρμόζονται και για τις διαδικασίες αναθεώρησης ή τροποποίησης των Ειδικών

Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παρακολουθεί και

αξωλογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων των

Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό,

συντάσσει ανά διετία εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογήςτων

Ειδικών Πλαισίων από τις υπηρεσίες του, υπηρεσίες άλλων αρμοδίων υπουργείων, νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών του

ευρύτερου δημοσίου τομέα. Στις ίδιες εκθέσεις υποδεικνύονται τα μέτρα, τα προγράμματα, οι

πρωτοβουλίες, δράσεις και οι κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για

την αποτελεσματική εφαρμογή των Ειδικών Πλαισίων, καθώς και επισημαίνονται ενέργειες

που είναι αντίθετες ή που δεν εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις τους. Τα πορίσματα των

εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
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Δημοσίων Έργων στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης, το οποίο και γνωμοδοτεί σχετικά. Μετά τη γνωμοδότηση, υποβάλλονται από τον

Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς έγκριση στην Επιτροπή

που προβλέπεται στο άρθρο 3. Μετά την έγκριση της Επιτροπής, τα πορίσματα των

εκθέσεων γνωστοποιούνται στα καΟ' ύλην αρμόδια υπουργεία και λοιπούς αρμόδιους

οργανισμούς, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη κατά την προώθηση μέτρων,

προγραμμάτων, δράσεων, ενεργειών και ρυθμίσεων αρμοδιότητάς τους που αφορούν την

εφαρμογή των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία

παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα συνεργαζόμενα μέρη, το είδος της απαιτούμενης

επιστημονικής και τεχνικής στήριξης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή

της παραγράφου αυτής.

Αρθρο 8
Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

1. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

καταρτίζονται για κάθε Περιφέρεια της χώρας και αποτελούν σύνολα κειμένων ή και

διαγραμμάτων με τα οποία: α) καταγράφεται και αξιολογείται η θέση της περιφέρειας στο

διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση με άλλες

περιφέρειες και οι λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή μπορεί να αναπτύξει,

β) καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας, γ)

αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών

και προγραμμάτων στο επίπεδο της περιφέρειας και δ) προσδιορίζονται, με προοπτική

δεκαπέντε (15) ετών, οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές για την

ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας, οι οποίες θα

προωθούν την ισότιμη ένταξή της στον ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο.

Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης υποδεικνύουν

ειδικότερα τις κατευθύνσεις για τη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και υπηρεσιών

διοικητικής, κοινωνικής και τεχνικής υποδομής περιφερειακού και διανομαρχιακού

ενδιαφέροντος καθώς και τις κατευθύνσεις για τη διοικητική και οικονομική ανασυγκρότηση

του περιφερειακού χώρου και ιδίως αυτές που αφορούν στη δημιουργία βιώσιμων

διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Περιλαμβάνουν

επίσης τις κατευθύνσεις και τα προγραμματικά πλαίσια για τη χωροθέτηση των βασικών

παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και

ιδίως ης περιοχές, υπό μορφή εναλλακτικών δυνατοτήτων, στις οποίες θα αναζητηθεί κατά

προτεραιότητα ο καθορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών

Δραστηριοτήτων, καθώς και τις περιοχές για τις οποίες αντίστοιχα απαιτείται ο καθορισμός

Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων και Σχεδίων Ολοκληρωμένων Αστικών

Παρεμβάσεων.
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Περιλαμβάνουν, τέλος, τις κατευθύνσεις για την ισόρροπη και αειφόρο διάρθρωση του

περιφερειακού OΙKιστtKOύ δικτύου, καθώς και τις βασικές προτεραιότητες για την προστασία.

διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιφέρειας.

Οι γενικές κατευθύνσεις και προτάσεις των Περιφερειακών Πλαισίων, εφόσον προκύπτει

τεκμηριωμένη προς τούτο ανάγκη από ειδικές οικονομικές, κοινωνικές ή πολιτισμικές

συνθήκες που επικρατούν σε συγκεκριμένες περιφέρειες, μπορούν να εξειδΙKεOOvται

περαιτέρω στο επίπεδο των εδαφικών ορίων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή και άλλων

γεωγραφικών ενοτήτων της περιφέρειας.

Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης συνoδείxJvται

από πρόγραμμα δράσης, στο οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούμενες για την εφαρμογή τους

ενέργειες, ρυθμίσεις, μέτρα και προγράμματα, το κόστος και οι πηγές χρηματοδότησης των

προτεινόμενων παρεμβάσεων, καθώς και οι φορείς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των

προτεινόμενων μέτρων και δράσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται προδιαγραφές για τη σύνταξη

των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

2. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, και εξειδικεύουν και συμπληρώνουν τις βασικές

προτεραιότητες και επιλογές τους με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών

χωροταξικού σχεδιασμού και επιλογών χωρικής ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό

επίπεδο. Επιδιώκουν παράλληλα την, σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές

ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας, προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και διαρκούς

ανάπτυξής της. Για την κατάρτισή τους λαμβάνονται υπόψη το περιφερειακό πρόγραμμα

δημοσίων επενδύσεων, τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλα γενικά ή

ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση και

ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας.

Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αποτελούν τη

βάση αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση των t:.-πιμέρους πολιτικών,

προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του κράτους, των δημόσιων οργανισμών και

επιχειρήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας που

έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του περιφερειακού χώρου.

Στο αναπτυξιακό πρόγραμμα κάθε περιφέρειας περιλαμβάνονται κατά προτεραιότητα τα έργα

και οι δράσεις που προωθούν την εφαρμογή του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης με προοπτική πέντε (5) ετών από την έγκρισή του.

3. α. Η διαδικασία σύνταξης των Περιφερειακών Πλαισίων κινείται από το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΈρΥων μετά από σχετική ενημέρωση της οικείας

Περιφέρειας. Η διαδικασία μπορεί επίσης να κινηθεί με πρωτοβουλία της Περιφέρειας μετά

από προηγούμενη ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
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Έργων. Στην περίπτωση αυτή, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης διάταξης, η Περιφέρεια έχει

αρμοδιότητα για την εκπόνηση και χρηματοδότηση μελετών Περιφερειακών Πλαισίων.

β. Όταν η διαδικασία κινείται από την Περιφέρεια, η σχετική μελέτ/ πρέπει να συνοδεύεται

από γνωμοδότηση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ειδικά για τη σύνταξη

Περιφερειακών Πλαισίων για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας απαιτείται,

επιπλέον της προαναφερόμενης γνωμοδότησης, η γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής των

Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Για τη σύνταξη Περιφερειακών

Πλαισίων στις λοιπές Περιφέρειες γνωμοδοτούν, για ης περιοχές αρμοδιότητάς τους, και οι

οργανισμοί του άρθρου 3 του V. 2508/1997 που έχουν συσταθεί και λειτουργούν. Οι

γνωμοδοτήσεις αυτές πρέπει να περιέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας μέσα

σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της σχετικής μελέτης. Αν περάσει άπρακτη η

προθεσμία αυτή, δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.

γ. Όταν η διαδικασία κινείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων, η σχετική μελέτη αποστέλλεται στην αρμόδια Περιφέρεια για γνωμοδότηση του

Περιφερειακού Συμβουλίου. Αποστέλλεται επίσης και στους οργανισμούς της προηγούμενης

περίπτωσης. Οι ανωτέρω γνωμοδοτήσεις των συμβουλίων και οργανισμών πρέπει να

περιέρχονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μέσα σε

προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήψη της σχετικής μελέτης. Αν περάσει άπρακτη η

προθεσμία αυτή, δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.

4. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση που διενεργείται κατά την

επόμενη παράγραφο προκύψει τεκμηριωμένη προς τούτο ανάγκη. Στο χρονικό αυτό

διάστημα, είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή τους προκειμένου: α) να

αντιμετωπισθούν ζητήματα που ανακύπτουν από την προώθηση ή εφαρμογή προγραμμάτων

και δράσεων διεθνούς, ευρωπαϊκού, διασυνοριακού, διακρατικού ή διαπεριφερειακού

χαρακτήρα, β) να ληφθούν υπόψη απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες από φυσικές και

τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους, γ) να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες

ανάγκες που προκύπτουν από την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων κοινωνικής και

τεχνικής υποδομής εθνικής κλίμακας, δ) να προσαρμοσθούν σε παρατηρήσεις και υποδείξεις

της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης και αξιολόγησης της επόμενης παραγράφου. Οι

διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για την αναθεώρηση

ή τροποποίηση των Περιφερειακών Πλαισίων.

6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παρακολουθεί και

αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων των

Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Για το σκοπό

αυτό, συντάσσει ανά διετία εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ο βαθμός και ο τρόπος

εφαρμογής των Περιφερειακών Πλαισίων από τις υπηρεσίες του, υπηρεσίες άλλων αρμοδίων

υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και λοιπών

οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Στις ίδιες εκθέσεις υποδεικνύει τα μέτρα, τα

13



προγράμματα, τις πρωτοβουλίες, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση

απαιτούνται για την εφαρμογή των Περιφερειακών Πλαισίων, καθώς και ενέργειες που

αντίκεινται ή δεν εναρμονίζονται προς ης κατευθύνσεις τους. Τα πορίσματα των εκθέσεων

αυτών διαβιβάζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

στα καθ' ύλην αρμόδια υπουργεία, στο Γενικό Γραμματέα πις Περιφέρειας και στο οικείο

περιφερειακό συμβούλιο, καθώς και στα νομαρχιακά συμβούλια της Περιφέρειας,

προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη κατά την προώθηση μέτρων, προγραμμάτων, δράσεων

και ρυθμίσεων αρμοδιότητάς τους που αφορούν την εφαρμογή των Περιφερειακών Πλαισίων

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία

παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα συνεργαζόμενα μέρη, το είδος της απαιτούμενης

επιστημονικής και τεχνικής στήριξης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή

της παραγράφου αυτής.

7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μπορεί

να μεταβιβάζεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας η αρμοδιότητα έγκρισης,

παρακολούθησης, αξιολόγησης, τροποποίησης και αναθεώρησης των Περιφερειακών

Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και να ορίζεται κάθε άλλη

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 9
Συνέπειες της έγκρισης των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού

και Αειφόρου Ανάπτυξης

1. Ρυθμιστικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης

ανοικτών πόλεων, σχέδια ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας, ζώνες οικιστικού ελέγχου,

περιοχές του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, που εγκρίνονται μετά

την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή

κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων και να αυτά ελλείπουν προς τις

επιλογές ή κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικού και των εγκεκριμένων Ειδικών Πλαισίων

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Μέχρι την έγκριση των ανωτέρω πλαισίων, η έγκριση των ρυθμιστικών σχεδίων, των γενικών

πολεοδομικών σχεδίων και λοιπών σχεδίων χρήσεων γης, καθώς και η έκδοση άλλων

κανονιστικών και ατομικών πράξεων με τις οποίες επιχειρείται ρύθμιση του χώρου, γίνεται

μετά από συνεκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού

και ιδίως αυτών που απορρέουν από υφιστάμενες ή υπό εξέλιξη μελέτες χωροταξικού

χαρακτήρα.

2. Εγκεκριμένα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού. ρυθμιστικά σχέδια. γενικά

πολεοδομικά σχέδια, ζώνες οικιστικού ελέγχου, σχέδια ανάπτυξης περιοχών δεύτερης
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κατοικίας ή άλλα σχέδια χρήσεων γης επιβάλλεται να τροποποιηθούν ή αναθεωρηθούν με τη

διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις που τα διέπουν, προκειμένου να εναρμονισθούν προς

τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου γενικού και των εγκεκριμένων ειδικών και περιφερειακών

πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αρθρο 10
Περιοχές ΟργανωμένηςΑνάπτυξηςΠαραγωγικώνΔραστηριοτήτων

Ι. Το άρθρο 24 του v. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 98
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και την παΡ6:Υραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ

69 Α), αντικαθίσταταιως εξής:

"Ι. Ως περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.)

χαρακτηρίζονται θαλάσσιες εκτάσεις, καθώς και χερσαίες περιοχές, που είναι πρόσφορες,

σύμφωνα με τις κατευθύνσειςτου χωροταξικού σχεδιασμού, για την ανάπτυξη παραγωΥικών

και επιχειρηματικώνδραστηριοτήτωντου πρωτογενούς, δευτερογενούςή ΤΡΙΤοΥενούςτομέα,

καθώς και δραστηριοτήτωνή επιχειρηματικώνπρωτοβουλιώνπειραματικούχαρακτήρα.

Οι περιοχές αυτές μπορεί να εξειδικεύονταικατά κλάδο δραστηριότηταςή τομέα παραγωγής

ή είδος και προορισμό λειτουργίας και να διακρίνονται σε περιοχές αποκλειστικής χρήσης

στις οποίες απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότηταεκτός από εκείνη στην οποία αποβλέπει

ο χαρακτηρισμός τους και σε περιοχές κύριας χρήσης όπου επιτρέπονται και άλλες

δραστηριότητεςυπό όρους.

2. Οι περιοχές της προηγούμενης παραγράφου χαρακτηρίζονται και οριοθετούνται με αίτηση

φορέα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, τον οποίο συνιστούν ή στον οποίο συμμετέχουν

φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου

δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με την παράγραφο Ι του άρθρου 14 του ν. 2190 Ι

1994, καθώς και ενώσεις, σύνδεσμοι ή κοινοπραξίες των ανωτέρω σύμφωνα με τις εκάστοτε

ισχύουσες διατάξεις. Η εδαφική έκταση των προς ανάπτυξη περιοχών της παραγράφου Ι

πρέπει να ανήκει στην κυριότητα του συνιστώμενου κατά τ/ν παρούσα παράγραφο φορέα ή

να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν κατά χρήση με μακροχρόνια μίσθωση κατά τον χρόνο

υποβολής τ/ς αίτ/σης χαρακτ/ρισμού και οριοθέτησης της εκτάσεως σύμφωνα με τ/ν

επόμενη παράγραφο.

Ειδικά για τη δημιουργία περιοχών ανάπτυξης μονάδων υδατοκαλλιεργειών, η προβλεπόμενη

από τις οικείες διατάξεις εκμίσθωσης ή παραχώρηση χερσαίων εκτάσεων και υδάτινων

επιφανειών επιτρέπεται να γίνεται και μετά τ/ν έκδοση τ/ς εγκριτικής απόφασης τ/ς

επόμενης παραγράφου. Στις περιπτώσεις αυτές, τ/ν αίτ/ση χαρακτ/ρισμού και οριοθέτησης

της Π.ο.Α.Π.Δ. προσυΠοΥράφει επιπλέον και ο κύριος τ/ς έκτασης, ο οποίος δηλώνει ρητά

ότι αποδέχεται να παραχωρήσει ή να εκμισθώσει τ/ν έκταση σε αποκλειστική προθεσμία έξι
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(6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της επόμενης παραγράφου. Εάν

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η εγκριτική απόφαση της Π.Ο.Α.Π.Δ. ανακαλείται.

3. α. Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση εκτάσεων, ως π.Ολ.η.Δ, γίνεται, σύμφωνα με

τις κατευθύνσεις εγκεκριμένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Αειφόρου Ανάπτυξης. Έως την έγκριση των προαναφερομένων πλαισίων, ο χαρακτηρισμός

και η οριοθέτηση των περιοχών της παραγράφου Ι γίνεται μετά από στάθμιση των

διαθέσιμων στοιχείων ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού και ιδίως αυτών που απορρέουν

από υφιστάμενα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και υπό εξέλιξη χωροταξικές

μελέτες.

β. Για τον χαρακτηρισμό και οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ό.Α.Π.Δ. υποβάλλεται στο

ΥπουΡΎείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αίτηση από το φορέα της

παραγράφου 2. Με απόφαση του ΥπουΡΎού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

ΈΡΎων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα

δικαιολογητικά και έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση του φορέα, ο τύπος και το

περιεχόμενο της αιτήσεως, ο χρόνος και τα στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κάθε

άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμαΥή αυτής της παραγράφου. Εάν για τη

δημιουργία Π.Ο.Α.Π.Δ. απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αυτή

καταρτίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα

δικαιολογητικά της παραγράφου αυτής.

Ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.σΑ.Π.Δ. γίνονται με κοινή απόφαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση

αρμοδίου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου και του

Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣ.χ.ο.π). Ειδικά για

τη σύνταξη Π.σΑ.Π.Δ. στις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης,

αντί για το Κ.Σ.χ.σπ. γνωμοδοτεί η Εκτελεστική Επιτροπή του 0ΡΎανισμού Αθήνας ή

Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις λειτουργίας των οργανισμών του άρθρου 3 του

ν. 250811997, γνωμοδοτούν αντί για το Κ.Σ.Χ.σπ. οι Εκτελεστικές Επιτροπές των

οργανισμών αυτών για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Η γνώμη του νομαρχιακού

συμβουλίου πρέπει να περιέρχεται στο Υπουργείο το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες, από

την υποβολή της σχετικής αίτησης ή πρότασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η

υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς την γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου. Η παραπάνω

εγκριτική απόφαση αποτελεί και προέγκριση χωροθέτησης τόσο για τις Π.σΑ.Π.Δ. όσο και

για την εγκατάσταση η επέκταση σε αυτές παραγωγικών και επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων.

γ. Με την παραπάνω απόφαση, καθορίζονται ειδικότερα:

• η θέση, η έκταση και τα όρια της Π.σΑ.Π.Δ.

• οι κατηγορίες παραγωγικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να

εγκατασταθούν στην Π.Ο.Α.Π.Δ.

• ειδικές ζώνες προστασίας γύρω από τις οριοθετούμενες σύμφωνα με τα παραπάνω

περιοχές, στις οποίες μπορούν να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης,

στους όρους δόμησης και στην εν γένει εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και

λειτουργιών και

• οι ειδικότεροι όροι και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και

λειτουργία της Π.σΑ.Π.Δ.
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Η μεταβολή πις έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Α.Π.Δ. επιτρέπεται με την τήρηση των

διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για την οριοθέτηση

και χαρακτηρισμό της, ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του φορέα Π.Ο.Α.Π.Δ.

4. Για Π.Ω.Α.Π.Δ. που βρίσκονται μέσα σε εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια

σύμφωνα με τις διατάξεις ίου ν. 1337/1983 ή του ν. 2508/1997 ή μέσα σε Σχέδια Χωρικής

και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτησή τους

γίνονται σε περιοχές οι οποίες, με βάση τα σχέδια αυτά, προορίζονται για την εγκατάσταση

παραγωγικών δραστηριοτήτων και σύμφωνα με ης ειδικότερες χρήσεις που προσδιορίζονται

σε αυτά. Ρυθμίσεις Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.ο.Ε.), που προβλέπονται για τις περιοχές

της παραγράφου Ι, μπορεί να τροποποιούνται με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου

αυτού, με εξαίρεση τις περιοχές που προστατεύονται με τις ρυθμίσε1ς της Z.Q.E. λόγω του

ε1δικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως χώΡ01 αρχα10λογ1κού, αΡΧ1τεκτον1κού, ιστΟΡ1κού ή

λαογραφ1κού ενδ1αφέροντος, παραθαλάσσtες ή παραποτάμ1ες ζώνες, β1όΤΟΠ01 και τόπ01

1δ1ωτέρου φυσ1κού κάλλους, δάση και δασ1κές εκτάσε1ς.

5. α. Οι χερσαίες εκτάσε1ς που χαρακτηρίζοντα1 ως Π.σΑ.Π.Δ. μπορούν να πολεοδομούντω

γ1α τους σκοπούς της παραγράφου Ι. Η πολεοδομΗcή μελέτη εκπονείται με πρωτοβουλία του

φορέα της παραγράφου 2 κα1 αποτελείται από:

• το πολεοδομ1κό σχέδιο που συντάσσεται με βάση oρtζOντtoγραφ1Kό κω υψομετρικό

τοπογραφ1κό δ1άγραμμα,

• τον πολεοδομ1κό κανονισμό κα1

• έκθεση που περ1γράφε1 και ωτιολογεί τις προτε1νόμενες από την μελέτη ρυθμίσε1ς.

Η πολεοδομ1κή μελέτη συντάσσετω, σύμφωνα με τις προδ1αγραφές που θα ΟΡ1σθούν με την

απόφαση της παρούσας παραγράφου, και περ1έχει ιδίως τις χρήσεις γης και τις τυχόν

πρόσθετες απαγορεύσε1ς ή υποχρεώσεις, τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, τους

ειδικούς και γεν1κούς όρους δόμησης και τους Κ01νόχρηστους κω Κ01νωφελείς χώρους που

πρέπε1 να ανέρχοντα1 σε ποσοστό τουλάχιστον 4θ% της συνολικής έκτασης της Π.σΑ.Π.Δ.

Με απόφαση του Υπουργού Περ1βάλλοντος, Χωροταξίας κα1 Δημοσίων Έργων που

δημοσ1εύετω στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζΟΥΙω οι ε1δ1κές προδ1αγραφές

εκπόνησης της πολεοδομ1κής μελέτης των Π.σΑ.Π.Δ. και κάθε σχετική λεπτομέρε1α .

β. Ο συντελεστής δόμησης που ορίζεται για τις περ10χές που προορίζοΥΙαι γ1α βιομηχανικές

και εν γένε1 επ1χεφημαηκές δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα δεν μπορεί να

υπερβαίνε1 το Ι ,6, για ης περ10χές όπου ασκούνται δραστηΡ1ότητες χονδΡ1κού εμπορίου το

1,2 κω για ης υπόλο1πες περιοχές δραστηΡ10τήτων του ΤΡ1τογενούς τομέα το θ,6 αΥΙίσΤ01χα.

γ. Η πολεοδομ1κή μελέτη εγκρίνετω και ΤΡOΠOΠOtείται με προεδρικό δ1άταγμα που εκδίδετα1

μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά

από γνώμη του ΚεντΡ1κού Συμβουλίου Χωροταξίας, 01Κ1σμού και ΠερΙβάλλοντος και

γνώμη του 01κείου οργανισμού ΤΟΠ1κής αυτοδ10ίκησης πρώτης βαθμίδας, η οποία

υποβάλλεται στο Υπουργείο σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τότε που περιέρχεται στον

οργαν1σμό αυτόν η σχεηκή μελέτη. Αν παρέλθε1 άπρακτη η προθεσμία αυτή, η πολεοδομική

μελέτη μπορεί να εγκρίνετα1 χωρίς τη γνώμη του παραπάνω οργανισμού. Η πολεοδομ1κή

μελέτη έχε1 τις συνέπε1ες έγΚΡ1σης σχεδίου πόλεως κατά τις δ1ατάξε1ς του ν.δ/τος

17.7.116.8.1923. Από την έγκριση της πολεοδομ1κής μελέτης ΟΙ κοινόχρηστ01 χώΡ01
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περtέρχονταt σε κοινή χρήση, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση του φορέα που

προβλέπεται στην παράγραφο 2 από την κυριότητα, νομή και κατοχή τους.

δ. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης γίνετω με πρωτοβουλία και ευθύνη των φορέων

της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού κω ελέγχεται από την αρμόδια πολεοδομΗcή υπηρεσία

κατά τις κείμενες διατάξεις. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, οι

προαναφερόμενοι φορείς εκτελούν τα έργα διαμόρφωσης του χώρου, καθώς και τα έργα

υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στην πολεοδομtκή μελέτη. Διατάξεις που προβλέπουν

την υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις

πολεοδόμησης με βάση το παρόν άρθρο.

6. Η εκτέλεση και συντήρηση των βασικών έργων κοινωνικής και τεχνικής υποδομής μέσα

στις περιοχές αυτές γίνεται από τους φορείς της παραγράφου 2...

2. Ο χαρακτηρισμός, η οριοθέτ/ση, η πολεοδόμηση, η οργάνωση και λειτουργία, η εκτέλεση

έργων και η εποπτεία των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και των

Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.ο.Τ.Α.), γίνονται σύμφωνα με τις

διατάξεις του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α) οι οποίες δεν θίγονται από τον παρόντα νόμο.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3
του ν. 2115/1993, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 142 του ν.δ. 210 11973 δεν θίγονται.

Κατά τον καθορισμό μεταλλευτικών και λατομικών περιοχών ή ζωνών σύμφωνα με τις

προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να σταθμίζονται και τα

διαθέσιμα στοιχεία του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού.

Άρθρο 11
Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων

1. Με κοινές αποφάσεις των γπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού, που εκδίδονται ύστερα

από γνώμη του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, σε εφαρμογή κατευθύνσεων εγκεκριμένων

Ειδικών ή Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,

μπορούν να χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων περιοχές εντός ή

εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή εντός ορίων

οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιμα προβλήματα

χωρικής ανάπτυξης που απαιτούν ειδικό σχεδιασμό και ρύθμιση και ιδίως :
α) περιοχές που υφίστανται χωρικές επιπτώσεις από μεγάλης κλίμακας έργα ή

παρεμβάσεις, όπως δημιουργία νέων εδαφών από προσχώσεις, δημιουργία υδάτινων

επιφανειών.

β) περιοχές με μειονεκτικά χαρακτηριστικά, λόγω γεωγραφικής απομόνωσης ή

δυσμενούς προσπελασιμότητας, όπως ορεινές, νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

γ) περιοχές σε παραμεθόριες ζώνες που παρουσιάζουν κρίσιμα προβλήματα από

γεωπολιτική άποψη.

δ) περιοχές που παρουσιάζουν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες λόγω φυσικών ή

τεχνολογικών καταστροφών και κινδύνων. όπως σεισμών. πλημμυρών. κατολισθήσεων.

δυσμενών κλιματικών συνθηκών.
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2. Με τις ίδιες αποφάσεις γίνεται η οριοθέτηση των περιοχών αυτών και καθορίζονται οι

γενικές κατηγορίες χρήσεων χώρου κατά λειτουργίες και τομείς παραγωγής, καθώς και

συντονισμένο πρόγραμμα μέτρων και έργων, κατά φάσεις και φορείς χρηματοδότ/σης, για

την ανάπτυξη, ενίσχυση, αποκατάσταση και εν γένει διαχείριση των περιοχών αυτών. Με ης

ίδιες ή όμοιες αποφάσεις μπορεί να θεσπίζονται για κάθε περιοχή της παραγράφου Ι ειδικά

καθεστώτα οικονομικής ενίσχυσης των εmχειρήσεων που εΥκαθίστανται σε αυτήν, κατά

παρέκκλιση κάθε διάταξης της ισχύουσας αναπτυξιακής νομοθεσίας, και να καΟορίζοντω το

είδος, η διάρκεια και τα ποσά των ενισχύσεων, τα κριτήρια υπαγωγής και τα στοιχεία

αξιολόγησης των επιχειρήσεων, οι υπηρεσίες ή οι φορείς στους οποίους υποβάλλονται οι

αιτήσεις υπαγωγής κω τα δΙKαtOλoγηΤΙKά και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση

υπαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την θέσπιση ειδικών, σύμφωνα

με τα παραπάνω, καθεστώτων ενίσχυσης, πρέπει να έχει προηγηθεί η κατάρηση μελέτης

σκοπιμότ/τας μέσω της οποίας τεκμηριώνονται οι προυποθέσεις και λοιποί όροι οικονομικών

ενισχύσεων που θεσπίζονται με ης εΥκριηκές αποφάσεις της παραγράφου αυτής.

3. Με ης αποφάσεις που εκδίδονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να

προβλέπεται επίσης η επιβολή ανταποδοτικών τελών στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που

αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους μέσα στις περιοχές αυτές για τ/ χρηματοδότηση

προγραμμάτων και έργων ενίσχυσης, αναβάθμισης και ανάπτυξής τους. Με τις ίδιες

αποφάσεις εξειδικεύονται τα κριτήρια επιβολής και καθορίζεται το ύψος των τελών αυτών,

οι υπόχρεοι στην καταβολή τους, ο τρόπος είσπραξης και απόδοσής τους και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Στην περίπτωση αυτή, οι

αποφάσεις που εκδίδονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους συνυπογράφονται και από

τον Υπουργό Οικονομικών.

4. Ο χαρακτηρισμός μιας έκτασης ως περιοχής ειδικών χωρικών παρεμβάσεων γίνεται με

βάση ειδική χωροταξική μελέτη που καταρτίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας

και Δημοσίων Έργων. Με τη μελέτη αυτή τεκμηριώνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η

κρισιμότητα της χαρακτηριζόμενης περιοχής και προτείνονται τα ενδεικνυόμενα κατά

περίπτωση κανονιστικά, οικονομικά, διαχειριστικά ή όJJ..α μέσα, μέτρα και προγράμματα

δράσης, κατά φάσεις και φορείς χρηματοδότησης, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη,

ενίσχυση, αποκατάσταση ή αναβάθμισή τ/ς. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

καθορίζονται προδιαγραφές για τη σύνταξη των μελετών τ/ς παρούσας παραγράφου.

5. Εγκεκριμένα ρυθμιστικά σχέδια, γενικά πολεοδομικά σχέδια, σχέδια χωρικής και

οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, ζώνες οικιστικού ελέγχου ή άλλα σχέδια χρήσεων

γης επιβάλλεται να τροποποιηθούν ή αναθεωρηθούν με τη διαδικασία που ορίζεται στις

διατάξεις που τα διέπουν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έκδοση των εΥκριτικών

αποφάσεων των παραγράφων Ι, 2 και 3, προκειμένου να εναρμονισθούν προς τις

κατευθύνσεις και λοιπές ρυθμίσεις των Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων.

6. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθύνσεων και λοιπών

ρυθμίσεων, καθώς και των κινήτρων και των προγραμμάτων δράσης, που καθορίζονται κατά

τις παραγράφους 2 και 3, γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων. Για το σκοπό αυτό συντάσσεται ανά διετία έκθεση με την οποία
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αποτιμάται η πορεία εφαρμογής των μέτρων, μέσων και λοιπών όρων που καθορίσθηκαν

κατά τις προαναφερόμενες παραγράφους και υποδεικνύονται τα κατάλληλα, κατά περίπτωση,

μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων και δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν κατά την

εφαρμογή. Τα πορίσματα της έκθεσης αυτής κοινοποιούνται στα καθ' ύλην αρμόδια

υπουργεία, στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων περιφερειών καθώς και στους οικείους

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης κω δεύτερης βαθμίδας, προκειμένου να

λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση και εφαρμογή μέτρων, δράσεων, ενεργειών και

ρυθμίσεων αρμοδιότητάς τους με τις οποίες προωθείται η αποτελεσματική εφαρμογή των

καθοριζομένων κατά τις παραγράφους 2 και 3, όρων, περιορισμών, μέσων και μέτρων

δράσης. Με βάση την αξιολόγηση αυτή κω εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, ο

χαρακτηρισμός και τα όρια των περιοχών αυτών και οι επιβληθείσες για την ανάπτυξη και

ενίσχυσή τους γενικές χρήσεις, όροι και προϋποθέσεις, κίνητρα, τέλη και λοιπά μέτρα και

προγράμματα δράσης είναι δυνατόν να μεταβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που

ορίζεται στις παρ. 1 έως και 3 του άρθρου αυτού.

7. Μέχρι την έγκριση Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Αειφόρου Ανάπτυξης, ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτηση περιοχών ειδικών χωρικών

παρεμβάσεων, καθώς και ο καθορισμός γενικών χρήσεων, όρων και προϋποθέσεων,

προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων ανάπτυξης, αποκατάστασης ή αναβάθμισης μέσα σε

αυτές, γίνεται μετά από στάθμιση των διαθέσιμων στοιχείων του ευρύτερου χωροταξικού

σχεδιασμού και ιδίως αυτών που απορρέουν από υφιστάμενα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά

προγράμματα, υπό εξέλιξη χωροταξικές ή περιβαλλοντικές μελέτες και από προγράμματα,

δίκτυα και δράσεις ενδοπεριφερειακής, διαπεριφερειακής ή ευρωπαϊκής σημασίας.

8. Για τις περιοχές της περίπτωσης δ της παραγράφου 1, για τις οποίες συντρέχουν

επείγουσες ή απρόβλεπτες ανάγκες παρέμβασης, ο χαρακτηρισμός και η οριοθέτησή τους και

ο καθορισμός των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση ρυθμίσεων, μέτρων και μέσων δράσης,

σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου αυτού, μπορεί να διενεργείται σε κάθε

περίπτωση και χωρίς προηγούμενη ύπαρξη σχετικών κατευθύνσεων εγκεκριμένων Ειδικών ή

Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Άρθρο 12
Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων

1. Για την προώθηση ολοκληρωμένων στρατηγικών αστικού σχεδιασμού σε πόλεις ή

τμήματά τους καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που παρουσιάζουν κρίσιμα και

σύνθετα προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής,

περιβαλλοντικής υποβάθμισης και ποιότητας ζωής, καταρτίζονται και εγκρίνονται Σχέδια

Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Με τα παραπάνω σχέδια επιδιώκεται ειδικότερα, εντός του πλαισίου των κατευθύνσεων του

εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και των εγκεκριμένων ρυθμιστικών

σχεδίων, η βελτίωση των υποδομών και των βασικών κοινωνικών εξυπηρετήσεων, η

αντιμετώπιση της ανεργίας και η δημιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, η

ενσωμάτωση των λειτουργιών και των κοινωνικών ομάδων στον αστικό ιστό και η

καταπολέμηση του κοινωνικού διαχωρισμού, η αρμονική διάρθρωση των χρήσεων γης, 11
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συνετή διαχείριση του αστικού οικοσυστήματος, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η

ανάπruξη μέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και αγαθών φιλικών προς το

περιβάλλον, η διατήρηση και ανάδειξη της αστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η

γενικότερη κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση των

πόλεων και των ευρύτερων αστικών περιοχών με μειονεκτικά χαρακτηριστικά.

Με τα ίδια σχέδια επιδιώκεται επίσης η διευκόλυνση της συμμετοχής των πόλεων και

ασnKών περιοχών που παρουσιάζουν μειονεκτικά χαρακτηριστικά σε προγράμματα και

δίκτυα διαπεριφερειακής και διευρωπαϊκής συνεργασίας, με τα οποία προωθείται η

αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, η ανταλλαΎή της σχετικής εμπειρίας και η ανάπτυξη

κοινών μεθόδων και μέσων για την αστική αναγέννηση και την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Τα σχέδια αυτά συνοδεύονται από πρόγραμμα δράσης, στο οποίο εξειδικεύονται οι

απαιτούμενες για την εφαρμογή τους κανονιστικές, χρηματοδοτικές και διαχειριστικές

ρυθμίσεις, μέτρα και προγράμματα, κατά φάσεις και φορείς εκτέλεσης και χρηματοδότησης,

καθώς και τυχόν συμπληρωματικές δράσεις πληροφόρησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και

κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης του πληθυσμού των περιοχών αυτών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται γενικές προδιαγραφές για τη

σύνταξη των ΣΟΑΠ, οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται κατά κατηγορία περιοχών.

3. Η διαδικασία κατάρτισης των ΣΟΑΠ κινείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από σχετική ενημέρωση της οικείας Περιφέρειας. Η

διαδικασία μπορεί επίσης να κινηθεί με πρωτοβουλία της Περιφέρειας μετά από

προηγούμενη ενημέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων.

4. Όταν η διαδικασία κινείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων, η σχετική πρόταση αποστέλλεται για γνωμοδότηση στο οικείο περιφερειακό

συμβούλιο, καθώς και στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και

δεύτερης βαθμίδας. Επίσης μπορεί να αποστέλλεται και σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας και

άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα των οποίων η

δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή παρέμβασης. Ειδικά για τη σύνταξη ΣΟΑΠ στις

Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας απαιτείται, επιπλέον των προαναφερόμενων

γνωμοδοτήσεων, η γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής των Οργανισμών Αθήνας και

Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Για τη σύνταξη Σ.Ω.Α.Π. στις λοιπές περιφέρειες γνωμοδοτούν,

για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους και οι οργανισμοί του άρθρου 3 του ν. 2508/1997, που

έχουν συσταθεί και λειτουργούν.

Οι απόψεις όλων των ανωτέρω συμβουλίων και οργανισμών πρέπει να περιέρχονται στο

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μέσα σε τρεις (3) μήνες από

τότε που έλαβαν τη σχετική μελέτη. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, δεν εμποδίζεται

η πρόοδος της διαδικασίας.

5. Όταν η διαδικασία κινείται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας, η σχετική πρόταση

αποστέλλεται στους φορείς της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και στις αρμόδιες

υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι απόψεις
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όλων των ανωτέρω φορέων πρέπει να περιέρχονται στην οικεία Περιφέρεια μέσα σε τρεις (3)
μήνες από τότε που έλαβαν τη σχετική μελέτη. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, δεν

εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.

6. Η διαδικασία κατάρτισης των Σ.σΑ.Π. μπορεί επίσης να κινηθεί με πρωτοβουλία του

οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης ή δεύτερης βαθμίδας αντίστοιχα, με

ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5.

7. Ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, σε κάθε περίπτωση,

μεριμνά για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της πρότασης προς τους πολίτες και τις μη

κυβερνητικές οργανώσεις της περιοχής, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με ανοικτές

συγκεντρώσεις ή ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Μεριμνά επίσης για τη

συστηματική καταγραφή των απόψεων με κατάλληλες απογραφές και με έγγραφα

αναγνωρισμένων αντιπροσωπευτικών συλλογικών οργανώσεων της περιοχής ή και με άλλα

πρόσφορα μέσα και μεθόδους. Σε κάθε περίπτωση, στην απόφαση του συμβουλίου του

οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας γίνεται μνεία των διαδικασιών

δημοσιοποίησης της πρότασης που διενεργήθηκαν με πρωτοβουλία του καθώς και

συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων των πολιτών και των μη

κυβερνητικών οργανώσεων που διατυπώθηκαν στο στάδιο των συμμετοχικών διαδικασιών.

8. Τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που τα σχέδια αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία νομικών

προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το ν. 2190/1994, οι

εγκριτικές αποφάσεις συνυπογράφονται και από τους Υπουργούς που εποπτεύουν τα νομικά

αυτά πρόσωπα.

9. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων του άρθρου αυτού

γίνεται από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας. Στις περιπτώσεις

που η περιοχή παρέμβασης εμπίπτει στα όρια δύο ή περισσότερων οργανισμών τοπικής

αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, η παρακολούθηση και αξιολόγηση γίνεται από την οικεία

νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Για το σκοπό αυτό, οι παραπάνω οργανισμοί συντάσσουν ανά

διετία έκθεση με την οποία αποτιμάται η πορεία εφαρμογής των σχετικών σχεδίων και του

προγράμματος δράσης τους και υποδεικνύονται τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέτρα και

ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων και δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν κατά

την εφαρμογή. Τα πορίσματα της έκθεσης αυτής κοινοποιούνται στα Υπουργεία Εθνικής

Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και σε άλλα υπουργεία

και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα των οποίων η δραστηριότητα εκτείνεται

στην περιοχή παρέμβασης, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας,

προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία και εφαρμογή μέτρων, δράσεων,

ενεργειών και ρυθμίσεων αρμοδιότητάς τους που προωθούν την αποτελεσματική εφαρμογή

των σχετικών σχεδίων και του προγράμματος δράσης τους. Σε περίπτωση που η

παρακολούθηση και αξιολόγηση γίνεται από τον οικείο πρωτοβάθμιο οργανισμό τοπικής

αυτοδιοίκησης, τα πορίσματα της έκθεσης κοινοποιούνται επιπλέον και στην οικεία

νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχα. σε περίπτωση που η παρακολούθηση και αξιολόγηση
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γίνεται από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, τα πορίσματα της έκθεσης κοινοποιούνται

και στους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

Ι Ο. Εγκεκριμένα γενικά πολεοδομικά σχέδια, σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης

ανοικτών πόλεων, ή άλλα σχέδια χρήσεων γης πολεοδομικού χαρακτήρα πρέπει να

τροποποιηθούν ή αναθεωρηθούν με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις που τα διέπουν

μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έγκριση των σχεδίων του άρθρου αυτού,

προκειμένου να εναρμονισθούν προς τις κατευθύνσεις και λοιπές ρυθμίσεις των ΣΟΑΠ.

Άρθρο 13
Χρηματοδοτικοί μηχανισμοί χωροταξικού σχεδιασμού

Ι. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α'),

προστίθενται εδάφια ως εξής

"Είναι δυνατή η έναντι τιμήματος διάθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων προς τρίτους των χρηματοδοτούμενων ή συντασσόμενων υπ' αυτού

χωροταξικών, ρυθμιστικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών μελετών,

περιλαμβανομένων και των στοιχείων χαρτογραφικής απεικόνισης των μελετών σε ψηφιακό

υλικό. Τα εκ της διαθέσεως αυτής έσοδα εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη

δημοσίων εσόδων. Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των εσόδων αυτών και

κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με όμοια απόφαση, που αναθεωρείται

ανά διετία, καθορίζεται το αναγκαίο για τη διάθεση των ως άνω στοιχείων και μελετών

τίμημα, το οποίο μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως του είδους των διατιθέμενων

στοιχείων και των φυσικών ή νομικών προσώπων προς τα οποία διατίθενται."

2. Για την προέγκριση χωροθέτησης έργου ή δραστηριότητας, ή, στις περιπτώσεις που αυτή

δεν απαιτείται, για την έγκριση αντίστοιχα περιβαλλοντικών όρων, επιβάλλεται ειδικό τέλος

που εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο. Το τέλος αυτό βαρύνει το πρόσωπο επ' ονόματι του

οποίου εξετάζεται η προέγκριση χωροθέτησης ή αντίστοιχα η έγκριση περιβαλλοντικών

όρων, δεν επιστρέφεται σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας

γι' οιονδήποτε λόγο και ούτε οφείλεται εκ νέου σε περίπτωση επέκτασης, μετεγκατάστασης ή

εκσυγχρονισμού υφιστάμενου έργου ή δραστηριότητας, εφόσον για την επέκταση,

μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό δεν απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης ή αντίστοιχα

έγκριση περιβαλλοντικών όρων . Το ως άνω τέλος δεν καταβάλλεται όταν η προέγκριση

χωροθέτησης ή η έγκριση αντίστοιχα των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται επ' ονόματι του

ελληVΙKoύ Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης

βαθμίδας.

Το ύψος και τα κριτήρια υπολογισμού του τέλους, ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία

είσπραξής του και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων. Με την ίδια

απόφαση, το ύψος του επιβαλλόμενου κατά τα ανωτέρω τέλους μπορεί να διαφοροποιείται

ανά είδος και κατηγορία έργου ή δραστηριότητας.
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3.α. Τα έσοδα και τέλη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατίθενται αποκλειστικά για

την εκπόVΗση μελετών, ερευνών, ανάθεση έργων με σύμβαση μίσθωσης, εκτέλεση έργων,

προμήθεια υλικών, οργάνων και μέσων που συμβάλλουν στην παρακολούθηση, αξιολόγηση

και αποτίμηση των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών χωρικών εξελίξεων κω στην εν γένει

προώθηση και εφαρμογή του χωροταξικού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού,

καθώς και για ενέργειες, δράσεις και προγράμματα που κατατείνουν σπιν προβολή κω

δημοσιοποίηση των κατευθύνσεων και των αποτελεσμάτων του χωροταξικού σχεδιασμού κω

της αειφόρου ανάπτυξης, στην ενημέρωση των επιχειρήσεων, των δημόσιων οργαvtσμών κω

των πολιτών και στην κατάρτιση ειδικευμένων στελεχών σε θέματα χωροταξίας,

περιβάλλοντος και πολεοδομίας.

β. Τα τέλη της παραγράφου 2 διετίθενται σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης κω

δεύτερης βαθμίδας, στην περιοχή των οποίων εκτελούντω έργα προστασίας περιβάλλοντος ή

αντφρύπανσης.

Ά Ρ θ Ρ 014
EθVΙKό Δίκτυο Πληροφοριώνγια το ΧωροταξικόΣχεδιασμό

ι. Για τ/ν τεκμηρίωση και υποστήριξη τ/ς διαδικασίας του εθνικού και περιφερειακού

χωροταξικού σχεδιασμού και ιδίως τ/ς διαδικασίας κατάρησης, παρακολούθησης κω

αξιολόγησηςτων προβλεπομένωναπό το νόμο αυτό πλωσίων χωροταξικούσχεδιασμού κω

αειφόρου ανάπτυξης, ειδικών χωροταξικών μελετών και σχεδίων ολοκληρωμένωναστικών

παρεμβάσεων, συγκροτείτω, με πρωτοβουλία κω ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας κω Δημοσίων Έργων, Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών για το Χωροταξικό

Σχεδιασμό(Εθνικό Δίκτυο). Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος,Χωροταξίας

κω ΔημοσίωνΈργων, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου

αυτού, απευθύνει πρόσκληση σε κάθε αρμόδιο υπουργείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου

κω οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και σε συναφή με το χωροταξικό

σχεδιασμό δημόσια εκπαιδευηκά και ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα κω ινστιτούτα, με την

οποία προσκαλεί τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη

συμμετοχή τους στο δίκτυο. Με τ/ν ίδια πρόσκληση τους καλεί να υποδείξουν, μεταξύ των

υπηρεσιών, μονάδων ή οργάνων τους, ένα ειδικό κομβικό σημείο που θα είνω επιφορησμένο

με το συντονισμό κω τη διαβίβαση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κω

Δημοσίων Έργων ή και προς άλλα μέλη του δικτύου, των διατιθέμενων ή παραγόμενων από

αυτούς κω σχετικών με το χωροταξικό σχεδιασμό χαρτογραφικών, θεμαηκών, σταηστικών,

οικονομικών κω λοιπών στοιχείων και των απαραιτήτων γι' αυτά πληροφοριών. Τα

παρεχόμενα κατά τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρίζοντω και αξιοποιούντω στο σύστ/μα

πληροφορικής για το χωροταξικό σχεδιασμό που λειτουργεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2. Σε κάθε περίπτωση, οι οργανισμοί τ/ς ανωτέρω παραγράφου υποχρεούνται να

ενημερώσουν αναλυηκά, εντός εξαμήνου από τ/ς ενάρξεως ισχύος του νόμου αυτού, ης

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για

το σύνολο των διαηθέμενων ή και παραγόμενων από αυτούς σχετtKών στοιχείων κω

πληροφοριών κω για τα υπό εξέλιξη σχετικά τους προγράμματα. Επίσης πρέπει να

ενημερώνουν ανά εξάμηνο ης ως άνω υπηρεσίες για ης τυχόν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις.
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διορθώσεις και βελτιώσεις των σχετικών με την άσκηση του χωροταξικού σχεδιασμού

στοιχείων τους.

3. Ο συντονισμός του Εθνικού Δικτύου αναλαμβάνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το οποίο προσδιορίζει ειδικότερα, μεταξύ των αρμοδίων

υπηρεσιών του ή των εποπτευομένων από αυτό οργανισμών, ένα εθνικό κομβικό σημείο που

είναι επιφορτισμένο με τη συλλογή, οργάνωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και ανάλυση των

παρεχομένων κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχείων και πληροφοριών καθώς και με

τη διάθεσή τους στα υπόλοιπα μέλη του δικτύου και σε άλλα ομοειδή ή συναφή δίκτυα ή

οργανισμούς διεθνούς, ευρωπαϊκού ή διακρατικού χαρακτήρα.

4. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο παραγόμενες από το εθνικό κομβικό σημείο

αναλύσεις και επεξεργασίες μπορούν να δημοσιεύονται ή και να διατίθενται επιπλέον σε κάθε

άλλη δημόσια υπηρεσία, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και οργανισμό του ευρύτερου

δημόσιου τομέα, που δεν μετέχει στο δίκτυο, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του

ιδιωτικού τομέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50Α). Για τη

διάθεση των προαναφερομένων αναλύσεων και επεξεργασιών σε τρίτους, μη μέλη του

Εθνικού Δικτύου, έχει εφαρμογή η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου αυτού.

5. Το Εθνικό Δίκτυο συντονίζεται και συνεργάζεται με αντίστοιχα συστήματα άλλων

Υπουργείων.

6. Για την τεχνική και επιστημονική στήριξη του Εθνικού Δικτύου και του συστήματος

πληροφορικής για το χωροταξικό σχεδιασμό, καθώς και για την τεχνική και επιστημονική

στήριξη της κατάρτισης, εφαρμογής και αξιολόγησης πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων

σχετικών με το χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη, με προεδρικό διάταγμα

που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων μπορεί να ιδρυθεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την

εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με το ίδιο

προεδρικό διάταγμα προσδιορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί, αρμοδιότητες και

δραστηριότητες του νομικού αυτού προσώπου, τα όργανα και ο τρόπος διοίκησης,

οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου του, οι πόροι, το προσωπικό και οι τρόποι συνεργασίας

του με τρίτους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Η πρόσληψη προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1
του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 198 Α'). Επιτρέπεται επίσης η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί

με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ύστερα από αίτηση του

ενδιαφερόμενου και κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΕ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Αρθρο 15
Φορείς διαχείρισης

1. α. Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις παραγράφους Ι και 2 του άρθρου 21
του v. 165011986, μπορεί να συνιστώνται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ως φορείς

διαχείρισης, με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της

φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ν. 165011986, καθώς και των

περιοχών που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης κατά το άρθρο 4 της Κοινής

Υπουργικής Απόφασης 33318/28.12.1998 (ΦΕΚΙ 2898128.12.1998), και να καθορίζονται τα

όρια της χωρικής τους αρμοδιότητας. Τα νομικά αυτά πρόσωπα έχουν την έδρα τους μέσα ή

κοντά στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα προστατευόμενα αντικείμενα, είναι

κοινωφελούς χαρακτήρα και εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και ΔημοσίωνΈργων.

β. Με το προεδρικό διάταγμα των παραγράφων Ι και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986,
μπορεί να συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως κοινός φορέας διαχείρισης για

το σύνολο των προστατευομένων αντικειμένων μιας γεωγραφικής ή διοικητικής ενότητας, με

έδρα εντός της ενότητας αυτής ή να υπάγεται η διοίκηση και διαχείριση ενός ή περισσοτέρων

προστατευομένων αντικειμένων στην αρμοδιότητα υφιστάμενου φορέα διαχείρισης. Με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού αυτού προσώπου μπορεί να ιδρύονται

παραρτήματα ή γραφεία του σε προστατευόμενες περιοχές από αυτές που εμπίπτουν στην

περιοχή ευθύνης του.

γ. Αν δεν έχουν συσταθεί φορείς διαχείρισης ή δεν έχει υπαχθεί η διαχείριση του

προστατευομένου κατά περίπτωση αντικειμένου σε υφιστάμενο φορέα διαχείρισης, ή δεν έχει

ακόμα λειτουργήσει ο φορέας που έχει συσταθε~ η σύνταξη, παρακολούθηση της εφαρμογής

και αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης που

αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 165011986, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτό,

μπορεί να ανατίθεται σε υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες ή σε ειδικές υπηρεσίες που

συνιστώνται για το σκοπό αυτό κατά τις κείμενες διατάξεις, σε οργανισμούς τοπικής

αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και

δημόσια ερευνητικά κέντρα ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, καθώς και σε μη κερδοσκοπικά

νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που έχουν διακριθεί για το έργο τους στον τομέα της

προστασίας της φύσης ή γενικότερα της προστασίας του περιβάλλοντος και τα οποία

διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική και επιστημονική υποδομή, καθώς και αποδεδειγμένη

εμπειρία στην υλοποίηση ανάλογων έργων. Η ανάθεση αυτή στις περιπτώσεις δημοσίων

υπηρεσιών, ειδικών υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γίνεται με το

προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις παραγράφους Ι και 2 του άρθρου 21 του ν.

165011986. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, γίνεται με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του νομικού προσώπου

που αναλαμβάνει τις πιο πάνω αρμοδιότητες και η οποία καλείται σύμβαση διαχείρισης. Στη

σύμβαση αυτή προσδιορίζονται οι συμβαλλόμενοι φορείς, η διάρκεια, ο τρόπος και η

διαδικασία άσκησης από τον ανάδοχο φορέα των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, ο τρόπος και
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τα ποσά χρηματοδότησης των δαπανών της διαχείρισης, ο τρόπος, τα όργανα και η

διαδικασία εποπτείας και ε'λi.γχoυ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων του αναδόχου φορέα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή

του εδαφίου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας εξειδικεύονται το περιεχόμενο και η

διαδικασία σύναψης συμβάσεων διαχείρισης, τα κριτήρια επιλογής των φορέων και κάθε

άλλη σχετική λεπτομέρεια.

δ. Για την επιλογή οργανωτικού σχήματος σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις α, β

και γ συνεκτιμώνται ιδίως η σημασία και η έκταση του προστατευόμενου αντικειμένου, η

γειτνίασή του ή μη με άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, καθώς και τα συμπεράσματα τ/ς

οικείας οικονομοτεχνικής μελέτης. Για την τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσιμότητας του

προτεινόμενου φορέα διαχείρισης πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει προηγηθεί η κατάρτιση

οικονομοτεχνικής μελέτης. Ειδικά η ίδρυση φορέων διαχείρισης σύμφωνα με τους ορισμούς

της περιπτώσεως α είναι υποχρεωτική σε Εθνικά Πάρκα που χαρακτηρίζονται κατά το άρθρο

19 παρ. 3 του ν.165011986 και στα οποία περιλαμβάνονται και περιοχές που χαρακτηρίζονται

κατά τις παραγράφους Ι ή 2 του ιδίου άρθρου.

2. Στην αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης υπάγονται ;

α. Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας των

προστατευομένων αντικειμένων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο

άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 165011986, όπως τροποποιείται με το νόμο αυτό.

β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμσΥής των κανονιστικών όρων και

περιορισμών που επιβάλλονται με τα διατάγματα των παραγράφων Ι και 2 του άρθρου 21 του

ν. 1650/1986, καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων

διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, σύμφωνα με όσα

ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 165011986, όπως τροποποιείται με το νόμο

αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μεριμνούν για τη συλλογή, ταξινόμηση και

επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για τις περιοχές ευθύνης τους, καθώς

και για τη συγκρότηση και λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης,

σύμφωνα και με τα υπάρχοντα εθνικά πρότυπα. Για την άσκηση της λειτουργίας αυτής, οι

φορείς διαχείρισης συνεργάζονται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

Δημοσίων Έργων, όJ..λα αρμόδια υπουργεία, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά

κέντρα και ινστιτούτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους οργανισμούς δημοσίου ή

ιδιωτικού χαρακτήρα. Τα ανωτέρω στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες κοινοποιούνται και

εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Περιβάλλοντος που λειτουργεί στο

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

γ. Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των

περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης

τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες

αρχές.

δ. Η επικουρία των αρμοδίων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεΥχο της εφαρμογής

της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που

ισχύουν ή επιβάλλονται αντιστοίχως για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις

περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς διαχείρισης εισηγούνται ή αναφέρουν

προς τις αρμόδιες αρχές τις πράξεις ή παραλείψεις εκείνες που συνιστούν παράβαση των

όρων και περιορισμών που καθορίζονται με τα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων Ι και

2 του άρθρου 21 του ν. 165011986 για τις περιοχές ευθύνης τους. Για τον ίδιο σκοπό, οι
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φορείς διαχείρισης θέτουν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών τα αναγκαία μέσα και

προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται

κυρώσεις ή άλλα μέτρα προστασίας της περιοχής.

ε. Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που

περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και

είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των

προστατευομένων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους. Η κατασκευή,

επισκευή και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής, καθώς και η προμήθεια του

αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των λειτουργιών

διαχείρισης.

στ. Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων

σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους σκοπούς της

διαχείρισης των προστατευομένων αντικειμένων.

ζ. Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις

αρμοδιότητες και σκοπούς των φορέων διαχείρισης, καθώς και στην προστασία των περιοχών

ευθύνης τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης μπορούν να ιδρύουν κέντρα

πληροφόρησης στην έδρα των προστατευομένων αντικειμένων, να δΙΟΡΎανώνουν

προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή

ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες

ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των επιτευγμάτων της

διαχείρισης, και να αναλαμβάνουν σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και

ηλεκτρονικής μορφής.

η. Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η

έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών

δοκιμών και αναλύσεων εντός των ορίων των προστατευομένων αντικειμένων, σύμφωνα με

τους ειδικότερους όρους και προUποθέσεις που καθορίζονται στα προεδρικά διατάγματα των

παραγράφων Ι και 2 του άρθρου 21 του ν. J650/1 986 και στον κανονισμό διοίκησης και

λειτουργίας του προστατευομένου αντικειμένου. Η χορήγηση σήματος ποιότητας και

συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευομένων

αντικειμένων σύμφωνα με τους όρους και τις προUποθέσεις που τίθενται στον κανονισμό

διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής.

θ. Η διαχείριση δημοσίων εκτάσεων που παραχωρούνται ή μισθώνονται από το φορέα

διαχείρισης κατά τις κείμενες διατάξεις, καθώς και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που

περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του, και η πραγματοποίηση σε αυτές των

προβλεπόμενων στον οικείο κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης

αναγκαίων παρεμβάσεων.

3. Για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους, οι φορείς διαχείρισης συνεργάζονται με όλες

τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, τις αρμόδιες

κρατικές υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

και των δύο βαθμίδων, καθώς και κάθε άλλο ΟΡΎανισμό του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Οι

κατά τα ανωτέρω οργανισμοί και υπηρεσίες οφείλουν να συνδράμουν τους φορείς στο έργο

τους, παρέχοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία. Οι φορείς διαχείρισης μπορεί να

συνεργάζονται επίσης με ημεδαπά και αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα,

οργανισμούς του ιδίου ή συγγενούς επιστημονικού ενδιαφέροντος, μη κυβερνητικές

οργανώσεις, καθώς και με φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που

δραστηριοποιούνται στα πεδία αρμοδιότητάς τους.
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Ο τρόπος εκτέλεσης για λογαριασμό τρίτων ή ανάθεσης σε τρίτους υπηρεσιών για θέματα

που υπάγονται στους σκοπούς των φορέων διαχείρισης, ο τρόπος κοστολόγησης των

εργασιών και η καταβολή των δαπανών και αμοιβών ρυθμίζονται με τον κανονισμό τ/ς

παραγράφου 8 του άρθρου αυτού.

4.α. Οι φορείς διαχείρισης διοικούντω από επταμελή έως ενδεκαμελή διοικητικά συμβούλια

(Δ. Σ.) που συγκροτούνται από εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Γεωργίας, άλλων αρμόδιων κατά περίπτωση

Υπουργείων, της οικείας περιφέρειας και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, κοινωνικών, επιστ/μονικών και παραγωγικών οργανώσεων

που δραστ/ριοποιούνται στην περιοχή του προστατευόμενου αντικειμένου, από ειδικούς

επιστήμονες, καθώς και από εκπροσώπους μη κυβερνητικών περιβαλλονnκών οργανώσεων

που έχουν, σύμφωνα με το κατασταηκό τους, ως σκοπό τ/ν προστασία του φυσικού

περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούμενη δράση κω εμπειρία σε σχεηκά θέματα. Ο

πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κω Δημοσίων

Έργων και είναι πρόσωπο με επιστ/μονικές γνώσεtς κω εμπειρία σε θέματα προστασίας του

φυσικού περιβάλλοντος. Ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά

φορέα ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπετω στις παραγράφους Ι κω 2 του

άρθρου 21.

β. Η θητεία των μελών του ΔΙ0ικηηκού Συμβουλίου είναι τριετής κω μπορεί να ανανεώνεται.

γ. Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την αποστολή σχεηκής

πρόσκλησης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κω Δημοσίων Έργων. Αν οι

ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός τ/ς προαναφερόμενης

προθεσμίας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κω Δημοσίων Έργων ορίζει το

αντίστοιχο μέλος κατά την κρίση του. Το Διοικηηκό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων.

δ. Το ΔΙ0ικηηκό Συμβούλιο είνω αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που

αναφέρονται στην παράγραφο 2. Αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση

και λειτουργία του οικείου φορέα, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων

του, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του φορέα

διαχείρισης και του προστατευόμενου αντικεψένου. Με απόφαση του Διοικηηκού

Συμβουλίου μπορεί να συνιστάτω Επιστημονική Επιτροπή από μέλη Διδακηκού και

EρευνητtKOύ Προσωπικού Ανωτάτων Εκπωδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητές όλων των

βαθμίδων των ερευνητtKών κέντρων κω ινσητούτων της χώρας, και ειδικούς επιστήμονες, με

σκοπό την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε θέμα που ζητείτω από

το ΔΣ κω αφορά τ/ διαχείριση του προστατευομένου ανηκεψένου και την εύρυθμη

λεtτOυργία του φορέα διαχείρισης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λεtτOυργίας και

κάλυψης των δαπανών της Επιστημονικής Επιτροπής και κάθε άλλη σχεηκή λεπτομέρεια.

5. Πόροι των φορέων διαχείρισης είναι:

α. Επιχορηγήσεις από το ΥπουΡΎείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, άλλα

υπουργεία, οργανισμούς κω επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου τομέα, το ΕΤΕΡΠΣ και

άλ/.α νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με την χρηματοδότηση της προστασίας του φυσικού

περιβάλλοντος, καθώς και οργαvtσμούς τ/ς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, σε

βάρος του προϋπολογισμού τους.
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β. Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών

και ερευνών σχετικών με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του

φορέα διαχείρισης.

γ. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, δωρεές,

ΙCΛηΡOνOμιες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή

αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων.

δ. Έσοδα από την πώληση υλικών, εκδόσεων, δεδομένων και κάθε άλλου πνευματικού

προΊόντος που παράγει ή εκμεταλλεύεται ο φορέας διαχείρισης, καθώς και αμοιβές από την

εκτέλεση ερευνών, μελετών και κάθε είδους υπηρεσιών στα πλαίσια των σκοπών του για

λογαριασμό τρίτων. Έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση και προβολή του

προστατευομένου αντικειμένου, όπως έσοδα από εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών,

προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, εκχώρηση σημάτων ποιότητας και

συνεργασίας σε επιχειρήσεις. Από τα έσοδα αυτά, ποσοστό 30% αποδίδεται ετησίως στο

ΕΤΕΡΠΣ και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδιανομή πόρων μεταξύ των φορέων

διαχείρισης.

ε. Επιχορηγήσειςαπό άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτεαιτία.

6. Σε κάθε φορέα διαχείρισης συνιστώνται μέχρι και είκοσι (20) θέσεις επιστημονικού και

δέκα (1 Ο) θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Ο αριθμός των θέσεων αυτών

ορίζεται κατά φορέα με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με

όμοια απόφαση ο αριθμός των θέσεων μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις

ανάγκες κάθε φορέα διαχείρισης. Συνιστάται επίσης μία θέση Διευθυντή. Το προσωπικό

όλων των παραπάνω κατηγοριών προσλαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. του φορέα

διαχείρισης και απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που διέπεται από τις

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Στη σύμβαση ορίζονται οι καταβαλλόμενες μηνιαίες

αποδοχές, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών

και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Για την πρόσληψη του προσωπικού

έχουν εφαρμσΥή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 198
Α). Οι παραπάνω θέσεις μπορούν να καλύπτονται και με αποσπάσεις προσωπικού που

υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός

είχε οριοθετηθεί με το άρθρο Ι παρ.6 του ν. 1256/1982. Οι αποσπάσεις αυτές έχουν διάρκεια

μέχρι πέντε (5) χρόνια και διενεργούνται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου με απόφαση

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του οικείου υπουργού.

Οι αποδοχές των αποσπωμένων, τα κάθε είδους επιδόματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων

της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α), καθώς και οι εργοδοτικές

εισφορές σε ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, βαρύνουν από της αποσπάσεως τον

φορέα διαχείρισης. Η κατανομή του προσωπικού σε υπηρεσιακές μονάδες, η διοίκηση και οι

επιμέρους αρμοδιότητες αυτών, οι αρμοδιότητες του Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλη

σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με τους κανονισμούς που καταρτίζονται κατά την

παράγραφο 8.

7. Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος των φορέων διαχείρισης ενεργείται με τη

διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Το

διαχειριστικό έτος συμπίπτει με το φορολογικό έτος. Οι ορκωτοί ελεγκτές, που ασκούν τον

τακτικό f:λεyχo, υποβάλλουν μέχρι το τέλος l0υνίoυ κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και

τον απολογισμό του έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται δια του Προέδρου του Δ.Σ.
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στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στον Υπουργό

Οικονομικών. Οι παραπάνω Υπουργοί μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο

της οικονομικής διαχείρισης των φορέων.

8. Το Δ.Σ. καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, κανονισμό

υπηρεσιών και προσωπικού, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου,

κανονισμό οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών, καθώς και κανονισμό ανάληψης ή

εκτέλεσης για τρίτους ή ανάθεσης σε τρίτους επιστημονικών ή ερευνητικών προγραμμάτων,

μελετών, υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας και εν γένει έργων και υπηρεσιών. Οι παραπάνω

κανονισμοί εγκρίνονται με απαράσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

ΔημοσίωνΈργων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μπορεί να συνιστώνται νομικά πρόσωπα

ιδιωτικού δικαίου ως φορείς διαχείρισης περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων, όπως

της «Ανάπλασης και Διαχείρισης του Κηφισσού Αττική9>, του «Μητροπολιτικού Πάρκου

στο Γουδί», του «Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης», της

περιοχής Ελαιώνα Αττικής, της Μητροπολιτικής Ζώνης Πρασίνου στην περιοχή του

Ελληνικού, καθώς και κάθε άλλου αντίστοιχου προγράμματος και έργου, το οποίο μπορεί να

αναπτυχθεί ενιαία σε οποιονδήποτε άλλο χώρο. Στο προεδρικό διάταγμα ίδρυσης κάθε φορέα

προβλέπονται ιδίως η εξειδίκευση των σκοπών και αρμοδιοτήτων κάθε φορέα, η νομική

μορφή, τα όργανα διοίκησης, οι αρμοδιότητες κάθε οργάνου ή μέλους οργάνου διοίκησης, η

σύνθεση των οργάνων διοίκησης, το περιεχόμενο εποπτείας του φορέα από τον Υπουργό

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, οι πόροι του, το προσωπικό και η

διάρθρωση του φορέα, τα όργανα και η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης των κανονισμών,

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση ή λεπτομέρεια. Η σύνθεση κάθε φορέα

προσδιορίζεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και

δεύτερης βαθμίδας, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και μη κυβερνητικών

περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς και εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και άλλων αρμόδιων Υπουργείων. Στους φορεία αυτούς

εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του παρόντος

άρθρου. Στο φορέα διαχείρισης της Μητροπολιτικής Ζώνης Πρασίνου στην περιοχή του

Αεροδρομίου του Ελληνικού εφαρμόζονται επίσης και οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου τς

ςπαραγράφου 4 του άρθρου ένατου του ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 2θ2 Α')

Άρθρο 16
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ν. 1650/1986

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

"5. α. Τα αντικείμενα προστασίας και διατήρησης της παρ. 3 με τις ζώνες τους διέπονται από

κανονισμούς διοίκησης και λειτουργίας, στους οποίους καθορίζονται τα αναγκαία μέτρα

οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευομένων αντικειμένων και εξειδικεύονται οι

γενικοί όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων που

καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του

άρθρου 21. Οι ανωτέρω κανονισμοί καταρτίζονται εντός έτους από τη δημοσίευση των

προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στις παραγράφους Ι και 2 του άρθρου 21 και
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εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

β. Με τις ίδιες ή όμοιες υπουργικές αποφάσεις εγκρίνονται επίσης πενταετη Σχέδια

Διαχείρισης των προστατευομένων αντικειμένων της παραγράφου 3. Με τα Σχέδια

Διαχείρισης προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των γενικότερων όρων και προϋποθέσεων που

τίθενται στα προεδρικά διατάγματα των παραγράφων Ι και 2 του άρθρου 21, οι κατευθύνσεις

και σι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται

για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευομένων

αντικειμένων. Τα Σχέδια Διαχείρισης συνοδεύονται από προγράμματα δράσης στα οποία

εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι

πηγές και οι φορείς χρηματοδότησης τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και

οι φορείς εφαρμογής τους. Οι διατάξεις της περιπτώσεως αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και

για την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης για τα προστατευόμενα είδη της χλωρίδας και

πανίδας που αναφέρονται στο άρθρο 20, καθώς και για τους οικοτόπους που ορίζονται στην

Κοινή Υπο"l,),Ική Απόφαση 33318/3028/28-12-1998 (ΦΕΚ 12898/28-12-1998."

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 Ι του ν. Ι 650/ Ι 986 αντικαθίσταται ως εξής

" 2. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι αναγκαίοι για την προστασία του

συγκεκριμένου αντικειμένου γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισμοί στις χρήσεις γης,

στη δόμηση και στην κατάτμηση ακινήτων, καθώς και στην εγκατάσταση και άσκηση

δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να

προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για έργα ή

δραστηριότ/τες που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων

του άρθρου 3 του παρόντος νόμου."

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

,. 4. α. Τα Προεδρικά Διατάγματα των παραγράφων Ι και 2, καθώς και οι Κανονισμοί

Διοίκησης και Λειτουργίας και τα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευομένων αντικειμένων

αναθεωρούνται ανά πενταετία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη περίπτωση. Στο

χρονικό αυτό διάστ/μα, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η τροποποίησή τους, μετά από

τεκμηριωμένη εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης, εφ' όσον έχει συσταθεί, ή των υπηρεσιών ή

νομικών προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα: α) για τ/ν

αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων που σχετίζονται με την προστασία της περιοχής, β) για

την προσαρμογή τους σε υποδείξεις και παρατηρήσεις της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης της

επόμενης περιπτώσεως, γ) για να εκτελεσθούν έργα και μέτρα ιδιαίτερα σημαντικά για την

προστασία και διαχείριση της περιοχής.

β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των ρυθμίσεων των προεδρικών

διαταγμάτων των παραγράφων Ι και 2, καθώς και των Κανονισμών Διοίκησης και

Λειτουργίας και των Σχεδίων Διαχείρισης της παραγράφου 5 του άρθρου 18, γίνεται είτε από

τον οικείο Φορέα Διαχείρισης, εφ' όσον έχει συσταθεί, είτε από τις υπηρεσίες ή νομικά

πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η σχετική αρμοδιότητα. Για το σκοπό αυτό, τα πρόσωπα

του προηγούμενου εδαφίου συντάσσουν ετήσια έκθεση αξιολόγησης που κοινοποιείται με

μέριμνά τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στο

υπουργείο Γεωργίας, καθώς και σε άλλα υπουργεία των οποίων οι αρμοδιότητες εμπίπτουν

στην περιοχή του προστατευομένου κατά περίπτωση αντικειμένου. Η έκθεση αυτή μπορεί να
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κοινοποιείται επίσης σε οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα των οποίων η

δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή διαχείρισης, στις αρμόδιες υπηρεσίες της οικείας

περιφέρειας και στους οικείους οργανισμούς αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων,

προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία μέτρων, δράσεων, ενεργειών και

ρυθμίσεων αρμοδιότητάς τους που προωθούν την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών

προεδρικών διαταγμάτων, κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και σχεδίων διαχείρισης".

4. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του v. 165011986, προστίθεται παράγραφος 7 που

έχει ως εξής:

" 7. Στη διαδικασία του άρθρου αυτού υπάγεται εφεξής κάθε νέος χαρακτηρισμός εθνικών

δρυμών, αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσης, καθώς και κάθε

τροποποίηση των ορίων και καθορισμός των αναγκαίων όρων και περιορισμών προστασίας

των εθνικών δρυμών, αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της φύσης που έχουν

χαραιcrηρισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε

από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 996/1971."

Άρθροl7

Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Επιτροπής "Φύση 2000".

Η ''Επιτροπή - Φύση 2000", που έχει συσταθεί με το άρθρο 5 της Κοινής Υπουργικής

Απόφασης 33318/3028/28-12-1998 (ΦΕΚ 1289 Β/28-12-1998), ενεΡΥεί και ως Εθνική

Επιτροπή Προστατευομένων Περιοχών με σκοπό το συντονισμό, την παρακολούθηση και

αξιολόγηση των διαδικασιών προγραμματισμού, οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού

ΣυσπΊματος Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών. Για την εκπλήρωση

του σκοπού αυτού, η Επιτροπή ασκεί επιπλέον και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Παρακολουθεί και αξιολογεί τα προγράμματα, τις δράσεις και ενέργειες όλων των

αρμοδίων υπουργείων, υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου

τομέα που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές, τα είδη, τους οικοτόπους και γενικότερα

το φυσικό περιβάλλον.

β. Καταγράφει, ταξινομεί και αξιολογεί το έργο και τις δραστηριότητες των φορέων

διαχείρισης προστατευομένων αντικειμένων που συνιστώνται κατά το άρθρο 15 του νόμου

αυτού και διατυπώνει προτάσεις προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

ΔημοσίωνΈργων για την αποτελεσματική λειτουργία και τη βελτίωση της δράσης τους.

γ. Επεξεργάζεται πρότυπα για την κατάρτιση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και

των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, καθώς και

κριτήρια αξιολόγησής τους.

δ. Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

άλλους αρμόδιους υπουργούς για τον τρόπο ετήσιας κατανομής προς τους φορείς διαχείρισης

του άρθρου 15 των εθνικών πόρων, καθώς και των πόρων που προέρχονται από τα

Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), το Ταμείο Συνοχής

ή άλλα κοινοτικά διαρθρωτικά μέτρα και προγράμματα.

ε. Γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σε αυτήν από τον Υπουργό

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με τη δράση, τη λειτουργία και

τον έλεΥχο των φορέων διαχείρισης του άρθρου 15.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ θ Ρ 018
Μεταβατικέςκαι καταργούμενεςδιατάξεις

Ι. Καταργούνταιαπό την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:

α. Οι διατάξειςτου v. 36011976, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

β. Οι παράγραφοι 4 α και 4γ του άρθρου 6 του v. 2052/1992.
Ύ. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του Υ. 2508/1997 καθώς και η παράγραφος6 του άρθρου

5 του ιδίου νόμου.

δ. Η περίπτωση θ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α).

2. Το άρθρο 24 του v. 1650/1986, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο Ι του

άρθρου 10 του νόμου αυτού, έχει εφαρμογή και στα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων που εγκρίνονται κατά τις διατάξεις

των άρθρων 4 και 5 του v. 2508/1997.

3. Όρια, κατευθύνσεις και ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένες αποφάσεις του

Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος σύμφωνα με το ν. 360/1 976 και οι

οποίες βρίσκονται εντός των καταρτιζομένων κατά τις διατάξεις του παρόντος γενικού,

ειδικών και περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης,

καθώς και εντός περιοχών ειδικών χωρικών παρεμβάσεων, αναθεωρούνται, τροποποιούνται,

συμπληρώνονται ή καταργούνται σύμφωνα με τ/ διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις που

ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 6 έως και 8 και II του νόμου αυτού. Εκκρεμείςκατά τη

δημοσίευσητου νόμου αυτού διαδικασίεςτροποποίησηςτης απόφασης 16/1981 του Εθνικού

Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με

την παράγραφο 9 του άρθρου 23 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α'), εάν για τ/ν έκδοση των

υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται σε αυτήν έχει ήδη γνωμοδοτήσει το οικείο

νομαρχιακό συμβούλιο.

4. Στο δεύτερο εδάφιο τ/ς παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 165011986, όπως αυτό

συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α)

διαγράφεται, αφ ής στιγμής ίσχυσε, η φράση "και κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών από τ/ς ενάρξεως ισχύος του παρόντος".

5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, η κατάρτιση και έγκριση ειδικών και

περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης χωρεί,

ανεξάρτ/τα από το αν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 3 του άρθρου 7
αποφάσεις της Επιτροπής ή αντίστοιχα οι προδιαγραφές του τελευταίου εδαφίου της

παραγράφου Ι του άρθρου 8, και μπορεί να διενεργείται και χωρίς την ύπαρξη εγκεκριμένου

γεVΙKoύ πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. Κατά τα λοιπά

εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του νόμου αυτού.

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού. η κατάρτιση του Γενικού Πλαισίου

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης χωρεί ανεξάρτητα από το αν έχει
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εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 απόφαση της Επιτροπής. Κατά τα

λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6.

7. α. Φορείς διαχείρισης προστατευομένων περιοχών που έχουν συσταθεί μέχρι τη

δημοσίευση του νόμου αυτού υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του άρθρου 15
μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από τ/ς ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

β. Εκκρεμείςκατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διαδικασίες ίδρυσης φορέων διαχείρισης

συνεχίζοντω και ολοκληρώνονταισύμφωνα με ης παραγράφους Ι και 2 του άρθρου 21 του

v. 1650/1986, εάν για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται σε αυτές

έχει ήδη γνωμοδοτήσει το οικείο νομαρχιακό συμβούλιο.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ

του Ν. 2742/99

Αρθρο 21
Καθορισμός ορίων ζωνών προστασίας του Όρους Αιγάλεω,

καθώς και των χρήσεων και όρων δόμησης σε αυτές - Καθορισμός ειδικών χρήσεων

και όρων δόμησης ζωνών στην περιφέρεια του ορεινού όγκου

Ι. Αντικείμενο της ρύθμισης

Καθορίζονται τα όρια, οι χρήσεις ΎTlς και οι όροι δόμησης του Όρους Αιγάλεω, το οποίο έχει

κηρυχθεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με την 25683/27.03.1969 απόφαση του

ΥφυπουΡΎού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί κηρύξεως ορέων Υμηττού, Πεντελικού,

Πάρνηθας, Κορυδαλλού και Αιγάλεω ως τόπων χρηζόντων ειδικής προστασίας» (ΦΕΚ 236
Β') και βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου, Νίκαιας,

Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, ΧαΙδαρίου, Περιστερίου, Πετρουπόλεως, Νέων Λιοσίων,

Καματερού, Άνω Λιοσίων, Φυλής, ΑσπροπύΡΎου, όπως τα όρια αυτά φαίνονται με

διακεκομμένη μαύρη γραμμή και το γράμμα Δ (-Δ-) στα δεκαέξι (16) τοπογραφικά

διαγράμματασε κλίμακα 1:5.000, που δημοσιεύονται μαζί.

Καθορίζονται επίσης ζώνες ειδικών χρήσεων και όροι δόμησης στην περιφέρεια του ορεινού

όγκου, όπως φαίνεται στα έξι (6) τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και σε ένα πρόσθετο που

συνοδεύει το παρόν.

ΙΙ. Καθορισμός οΡίων ζωνών

Μέσα στα όρια του Όρους Αιγάλεω, όπως καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο,

ορίζονται ζώνες προστασίας αυτού, όπως φαίνονται με τα στοιχεία Α, ΑΙ, Β, Γ, Δ και 2 (21,
22, 23) στα διαγράμματα της προηγούμενης παραγράφου και καθορίζονται κατά ζώνη

ειδικέςχρήσειςγης, ως εξής:

ι. Ζώνη Α:

Η ζώνη αυτή καθορίζεταιως περιοχή απόλυτηςπροστασίαςκαι αποκατάστασηςτου φυσικού

περιβάλλοντος, στην οποία επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση υπαίθριων ή ημιυπαίθριων

καθιστικών(περίπτερα αναψυχής).
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Στο χώρο της πρώηις χωματερής του Σχιστού, που εμπίπτει στην παραπάνω ζώνη,

επιτρέπονται ελαφρές εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισμού, μετά από έγκριση του

Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (στο εξής, για συντομία Ο.Ρ.Σ.Α.).

Εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν την εθνική άμυνα και υφίστανται στη ζώνη αυτή διέπονται

από το δικό τους νομικό καθεστώς:

Ζώνη ΑΙ:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχής εγκατάστασης μονής, στην οποία επιτρέπεται η

ανέγερση καθολικού, καταλυμάτων μοναχών και λοιπών χώρων απαραίτητων για τη

λειτουργία τ/ς μονής.

2. Ζώνη Β:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου με λειτουργίες αναψυχής,

αθλητισμού, ελεύθερου και οργανωμένου πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στην

παραπάνω ζώνη επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων αναψυκτηρίων, καφενείων, εστιατορίων,

πολιτιστικών χρήσεων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η χωροθέτηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων γίνεται μετά από έγκριση του ο.Ρ.Σ.Α. Για

τ/ν έγκριση αυτή ζητείται η γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Ζώνη Γ:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης, στην οποία επιτρέπεται μόνο η

ανέγερση γεωργικών αποθηκών και αντλιοστασίων.

4. Ζώνη Δ:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή του περιαστικού πάρκου της Βορειοδυτικής Πύλης της

Αθήνας με λειτουργίες αναψυχής, παιδικής αναψυχής, αθλητισμού, ελευθέρου πρασίνου και

πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η ανέγερση αναψυκτηρίων,

καφενείων, εστιατορίων, μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, κτιρίων πολιτιστικών χρήσεων

και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και εγκαταστάσεις ζωολογικού κήπου. Επίσης

επιτρέπονται οι διαμορφώσεις του χώρου με αισθητικές επεμβάσεις, που διευκολύνουν τη

δημιουργία αδιάκοπης πορείας σύνδεσης του αστικού χώρου του Λεκανοπεδίου με το

Ποικίλο Όρος και στη συνέχεια με την Πάρνηθα.

Οι εγκαταστάσεις αυτές χωροθετούνται ύστερα από ειδική μελέτη που εγκρίνεται από τον

Ο.Ρ.Σ.Α. Για την έγκριση αυτή ζητείται γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου

Γεωργίας.

5. Ζώνη Ζ:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου της Δυτικής Πύλης της Αθήνας,

στην οποία περιλαμβάνονται οι υποζώνες 21, 22, 23 ως εξής:

α. Υποζώνη ΖΙ:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου με λειτουργίες αναψυχής

υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων, ελεύθερου πρασίνου, εκπαιδευτικών κατασκηνώσεων,

χωρίς μόνιμες εγκαταστάσεις και χώρων αθλοπαιδιών μικρής κλίμακας, στην οποία

επιτρέπεται η ανέγερση περιπτέρων αναψυχής, περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής

ενημέρωσης για την περιοχή, καθώς και αναψυκτήρια.
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β.Υποζώνη Ζ2:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και

επιτρέπονται σι εντελώς απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις

προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).

Υ. Υποζώνη Ζ3:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή του «Διομήδειου Βοτανικού Κήπου}}, μέσα στην οποία

επιτρέπεται η ανέγερση θερμοκηπίων, εργαστηρίων, χώρων ερευνών, μικρή ανθαΥορά, καθώς

και όλα τα κτίρια, έργα υποδομής και εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία

του και συνάδουν αυστ/ρά με το χαρακτήρα ίου Ιδρύματος αυτού.

δ. Οι εγκαταστάσεις, που επιτρέπονται στις υποζώνες 21, 23, χωροθετούνται ύστερα από

ειδική μελέτη, που εγκρίνεται από τον ο.Ρ.Σ.Α. Για την έγκριση αυτή ζητείται η γνώμη της

αρμόδιαςυπηρεσίας ίου Υπουργείου Γεωργίας.

6. Σε όλες τις παραπάνω ζώνες επιτρέπονται επίσης:

α. Έργα κοινής ωφέλειας, αναγκαία για την εξασφάλιση και προστασία της χλωρίδας και της

πανίδας, καθώς και φυτώρια.

β. Τα απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής, δηλαδή έργα και εγκαταστάσεις ενέργειας

(Δ.Ε.Η. - Δ.ΕΠ.Α.), τηλεπικοινωνιών (Q.T.E.), ύδρευσης (Ε.Υ.Δ.Α.Π. - Δήμοι), μεταφορών

(ο.Σ.Ε., οδικά έργα), πεζοδρομήσεις και τις απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του κοινού

εγκαταστάσεις υγιεινής.

γ. Τα απαραίτητα έργα και εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση του χώρου της πρώην

χωματερής Σχιστού.

δ. Χώροι στάθμευσης και εξυπηρέτησης φορτηγών αυτοκινήτων σε κατάλληλα επιλεγμένες

θέσεις, εκτός της Ζώνης Α και εκτός δασικών η αναδασωτέων, εκτάσεων, μετά από έγκριση

της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ο.Ρ.Σ.Α. και σύμφωνη γνώμη του οικείου οργανισμού

τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).

ε. Υπόγειες υδατοδεξαμενές και υπόγεια αντλιοστάσια για την εξυπηρέτηση των

εγκαταστάσεων, μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, ως

προς την αναγκαιότητα και τη χωρητικότητά τους σε περίπτωση ιδιωτικών κατασκευών και

μετά από έγκριση αρμόδιων φορέων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. στις λοιπές περιπτώσεις και

εφόσον προβλέπεται από εγκεκριμένες μελέτες.

στ. Επιτρέπονται επίσης κατά προτίμηση στη Ζώνη Α εγκαταστάσεις κεραιών

τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24((
του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις διατάξεις του άρθρου

41 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α'), του άρθρου 34 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') και του

άρθρου 5 του ν. 2181/1994 (ΦΕΚ ΙΟ Α').

ζ. Ειδικότερα στις ζώνες Α, Β και Γ επιτρέπονται και εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και

γεωδυναμικών σταθμών, οι οποίες εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος,Χωροταξίαςκαι ΔημοσίωνΈργωνκαι του συναρμόδιουΥπουργού.

7. Δημόσιες εκτάσεις, που βρίσκονται μέσα στα όρια της Ζώνης Β και έχουν παραχωρηθεί

μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου από αρμόδιο δημόσιο φορέα για την ανέγερση

κτιρίων κοινωφελών λειτουργιών, δηλαδή νοσοκομείων, θεραπευτηρίων, εκπαιδευτηρίων,

ασύλων και ορφανοτροφείων, μπορούν να διατηρήσουν τη χρήση, που προβλέπεται από την

πράξη παραχώρησης. Οι εκτάσεις αυτές δομούνται με τις μέχρι την έκδοση του παρόντος

νόμου ισχύουσες διατάξεις, χωρίς όμως τις παρεκκλίσεις του συντελεστή δόμησης, που

ισχύουν στις περιοχές εκτός σχεδίου.
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ΙΙΙ Ελάχιστα όρια εμβαδού και λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησηι:

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και σι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων, που

βρίσκονται στις παραπάνω ζώνες Α, Β, Γ, Δ και Ζ, με εξαίρεση τα γήπεδα, που προορίζονται

για τις χρήσεις, που αναφέροντω στην περίπτωση 6 της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου,

καθορίζονται ως εξής:

α. Ελάχιστο εμβαδό είκοσι χιλιάδων (20.000) Τ.μ..
β. Μέγιστη επιφάνεια των κτιρίων:

Περιπτέρων αναψυχής Kαl περιπτέρων ιστορικής κω περιβαλλοvτncής ενημέρωσης,

τριάντα (30) Τ.μ. ανά ελάχιστο εμβαδό αρτίου γηπέδου είκοσι χιλιάδων (20.000) Τ.μ.. Σε
περίπτωση μεγαλύτερων γηπέδων επιβάλλεται διάσπαση του όγκου των κτιρίων ανά

τριάντα (30) Τ.μ. κάθε είκοσι χιλιάδες (20.000) Τ.μ. με μέγιστη συνολική επιφάνεια

εκατόν πενήντα (150) Τ.μ.

Εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφενείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών

χρήσεων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εκατόν εξήντα (160) Τ.μ..
Σε κάθε άρτιο, σύμφωνα με τα προηγούμενα, γήπεδο είναι δυνατή η δόμηση

περισσότερων του ενός κτιρίων διαφορετικής χρήσης το καθένα, σύμφωνα με τις

διατάξεις αυτής της παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα των επιφανειών των

κτιρίων για κάθε άρτιο γήπεδο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο των διακοσίων (200) Τ.μ..
Γεωργικών αποθηκών είκοσι (20) Τ.μ ..
Αντλιοστασίων δέκα (10) Τ.μ..
Μονής (στο σύνολο των κτιρίων) τετρακοσίων (400) Τ.μ. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης

τέσσερα τοις εκατό (4%).
γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων (που μετριέται από το γύρω φυσικό έδαφος):

Περιπτέρων αναψυχής και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, τρίς

και μισό (3,50) μέτρα.

Εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφενείων, κτιρίων αθλητικών εγκαταστάσεων,

πολιτιστικών χρήσεων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τέσσερα (4) μέτρα.

Γεωργικών αποθηκών, αντλιοστασίων, μόνο στη Ζώνη Γ, τρία (3) μέτρα.

Μονής: οκτώ (8) μέτρα.

δ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με

κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Το ύψος της στέγης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα και

μισό (Ι ,50) μέτρο.

ε. Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ανέγερσης γεωργικών αποθηκών και αντλιοστασίων

απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

στ. Για την κοπή δένδρων απαιτείται η άδεια της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας του

Υπουργείου Γεωργίας.

ζ. Για κάθε απαιτούμενη αλλαγή του φυσικού ανάγλυφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του

άρθρου 40 παρ. Ι του v. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Αϊ.

η. Στις περιπτώσεις των ανενεργών λατομείων επιβάλλεται είτε η αποκατάσταση του φυσικού

ανάγλυφου και η αναδάσωσή του, ύστερα από σχετική μελέτη (η οποία αποκατάσταση και

αναδάσωση είναι υποχρεωτική για τη Ζώνη Α) είτε η μερική αποκατάσταση και διαμόρφωση

του ανάγλυφου συγχρόνως με τη χωροθέτηση των επιτρεπόμενων χρήσεων (στις Ζώνες Β και

Δ), ύστερα από σχετική μελέτη.

θ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 24.05.1985 (ΦΕΚ 270 Δ') και από

05.12.1979 (ΦΕΚ 707 Δ ') προεδρικώνδιαταγμάτωνχωρίς καμιά παρέκκλιση.
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ι. Οι αρχιτεκτονικές μελέτες των κτιρίων, που πρόκειται να ανεγερθούν, εγκρίνονται από την

οικεία Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.η.Α.Ε.), η οποία εγκρίνει

επίσης τη θέση των κπρίων μέσα στο γήπεδο.

2. Τα κτίρια, που υφίστανται σήμερα νόμιμα και τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του

παρόντος, δεν επιτρέπονται, είναι δυνατόν να διατηρούν τη χρήση τους για τριάντα (30) έτη

μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε αυτά τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις

επιτρέπονται επισκευές, διαρρυθμίσεις και προσθήκες, σι οποίες είναι απολύτως απαραίτ/τες

για τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και εγκρίνονται από την Ε.Π.Α.Ε.

Από το χρονικό αυτόν περιορισμό εξαιρούνται τα κτίρια και σι εγκαταστάσεις, που έχουν

σχέση με την Εθνική Άμυνα.

3. Σε περίπτωση γηπέδου, που εμπίπτει σε περισσότερες της μιας ζώνης ή τέμνεται από το

όριο προστασίας του Όρους Αιγάλεω, η αρτιότητα υπολογίζεται σε ολόκληρο το γήπεδο, το

κτίριο, όμως κατασκευάζεται σε εκείνο το τμήμα του γηπέδου, που είναι δυνατή η ανέγερση

κτιρίου και σύμφωνα με τις χρήσεις και τους όρους δόμησης της περιοχής, που εμπίπτει αυτό.

IV. Όρια ζωνών ειδικών χρήσεων στην περιφέρεια του ορεινού όγκου.

1. Στην περιφέρεια του ορεινού όγκου καθορίζονται τα όρια ζωνών ειδικών χρήσεων, που

βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχή των Δήμων Περάματος, Κερατσινίου,

Πετρουπόλεως, Άνω Αιοσίων, Νίκαιας, Κορυδαλλού, όπως τα όρια αυτά φαίνονται με

διακεκομμένη μαύρη γραμμή και το γράμμα Ε στα 7 διαγράμματα της παραγράφου ι, που

φέρουν στην σχετική διανομή τους αριθμούς 6453,2, 6444,1, 6444,3, 6444,4, 6444,7, 6445,1,
6454,3, όπως αναγράφεται στο υπόμνημά τους.

2. Μέσα στα όρια, που καθορίζονται με το προηγούμενο εδάφιο, ορίζονται ζώνες, όπως

φαίνονται με τα στοιχεία Ε, ΕΙ, Ε2, Ε3, Ε4 στα παραπάνω διαγράμματα και καθορίζονται

κατά ζώνη ειδικές χρήσεις γης, ως εξής:

α. Ζώνη Ε:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (χγ.τ.Α.),

ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, μέσα στην οποία επιτρέπονται οι

εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές.

β. Ζώνη ΕΙ:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή νεκροταφείου, μέσα στην οποία επιτρέπονται μόνο

εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη χρήση αυτή.

γ. Ζώνη Ε2:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως βιομηχανική περιοχή Σχιστού, σύμφωνα με τις διατάξεις της

κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

·Εργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Β 2671148224.1.1988 (ΦΕΚ 100 Β').

δ. Ζώνη Ε3:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή εγκαταστάσεων σταθμού μεταμόρφωσης

απορριμμάτων και κτηνιατρείου.
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ε. Ζώνη Ε4:

Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή για τις εγκαταστάσεις της Δημόσιας Επιχείρησης

Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.).

στ. α. Ζώνη Η:

Η περιοχή Δήμου Κορυδαλλού και Νίκαιας, που οριοθετείται στα συνοδευτικά διαγράμματα

ως Ζώνη 1-1, χαρακτηρίζεται ως περιοχή ήπιας ανάπτυξης πρώτης κατοικίας με πυκνότητα

που δεν θα υπερβαίνει τα 60 άτομα σε κάθε εκτάριο.

στ. β. Ζώνη ΗΙ:

Η περιοχή του Δήμου Νίκαιας, που οριοθετείται στο συνοδευτικό διάγραμμα ως Ζώνη Η Ι,

χαραιcrηρίζεται ως περιοχή ανάπτυξης οργανωμένων προγραμμάτων στέγασης για πρώτη

κατοικία με πυκνότηταπου δεν θα υπερβαίνειτα Ι 00 άτομα σε κάθε εκτάριο.

V. ΌΡΟΙ και περιορισμοί δόμησης Ιωνών στ/ν περιφέρεια του ορεινού όγκου.

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των ζωνών, που αναφέρονται στην προηγούμενη

παράγραφο, καθορίζονται ως εξής:

α. Ζώνη Ε:

Μέσα στη ζώνη αυτή ισχύουν οι διατάξεις του από 31.3.1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ

303 Δ'), που αφορούν στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

β. Ζώνη ΕΙ ΚΑΙ Ε3:

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των ζωνών αυτών καθορίζονται με την έγκριση τοπικού

ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 1337/1983.

γ. Ζώνη Ε2:

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης στη ζώνη αυτή καθορίζονται με την έγκριση της

πολεοδομικής μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α').

δ. Ζώνη Ε4:

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης στη ζώνη αυτή καθορίζονται από τις σχετικές ειδικές

διατάξεις για τις εγκαταστάσειςτης Δ.ΕΠ.Α.

ε. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων, που

βρίσκονταιστη Ζώνη Η, καθορίζονταιως εξής:

ε.α. μέγιστος συντελεστήςδόμησης μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4) στο σύνολο της έκτασης,

ε.β. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επτά και μισό (7,5) μέτρα,

ε.γ. οι οικίες θα πρέπει να καλύπτονται με στέγη μέγιστου ύψους ενός και μισού (1,5) μέτρου,

ε.δ. μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια όλων των ορόφων ανά κτίριο διακόσια (200) Τ.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ).

στ. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων, που

βρίσκονταιστην Ζώνη Η 1, καθορίζονται ως εξής

στ. α. μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης μηδέν κόμμα οκτώ (0,8) στο σύνολο της

έκτασης,
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στ. β. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δέκα και μισό (Ι 0,5) μέτρα,

στ. γ. μέγιστη επιτρεπόμενηεπιφάνειαανά κτίριο τριακόσια (300) Τ.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός ΟικοδομικόςΚανονισμός(Γ.Ο.Κ).

νι ΜεταΒατικόκαθεστώς

Ι. Οικοδομικές άδειες, που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ή

άδειες για τις οποίες έχει υποβληθείο πλήρης φάκελος στην αρμόδια πολεοδομικήυπηρεσία

μέχρι την ημερομηνίακατάθεσηςτου παρόντος, εκτελούνται,όπως εκδόθηκαν,ή εκδίδονται

μέχρι το πολύ έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες

διατάξεις και με βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί. Για τις άδειες αυτές έχουν εφαρμογή

και οι διατάξεις του άρθρου 6 του Π.δ. 8.7. Ι 993 (ΦΕΚ 795 Δ') «Τρόπος έκδοσης οικοδομικών

αδειών και έλεγχος των ανεγειρόμενωνOΙKoδoμών~~, όπως ισχύει.

2. Ως προς τη χρήση των κηρίων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διάταξη της

περίπτωσης 2 της παραγράφου ΠΙ του παρόντος.

3. Οι λοιποί όροι, η διαδικασία εφαρμαΥής και η οικιστική οργάνωση των Ζωνών Η και Η Ι

θα γίνει με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων και του Υπουργού Γεωργίας και γνώμη του Ο.Ρ.Σ.Α.

Άρθρο 24
Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

Ι. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο

Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Το Κέντρο εδρεύει στην Αθήνα, είναι

κοινωφελούς χαρακτήρα, έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται

από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων.

2. Σκοποί του Κέντρου είναι:

Η παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για το περιβάλλον,

η ταξινόμηση και επεξεργασία τους.

Η επιστημονική συμβολή στην επεξεργασία, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών,

προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε

συνάρτηση και με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δραστηριότητες της χώρας, η αντίστοι-χη

επιστημονική υποστήριξη της διοίκησης και η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους

φορείς.

Η ευρεία διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και η παροχή ελεύθερης

πληροφόρησης του κοινού.

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

ΔημοσίωνΈργων, καθορίζονται:

α. Οι ειδικότεροι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Κέντρου.
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β. Η ειδικότερη νομική μορφή, τα όργανα της διοίκησης, 11 συγκρότησή τους, οι

αρμοδιότητες κάθε οργάνου ή μέλους οργάνου διοίκησης, η σύνθεση των οργάνων διοίκησης

και η εποπτεία του πιο πάνω νομικού προσώπου.

γ. Οι πόροι.

δ. Το προσωπικό και η διάρθρωση των υπηρεσιών του Κέντρου. Οι θέσεις του προσωπικού

επιτρέπεται να καλύπτονται με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση

στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και

κοινή απόφαση του γπουρΥού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του

οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

ε. Τα όργανα, ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης οικονομικού ελέγχου.

στ. Η διαδικασία σύνταξης και έΎΚρισης του εσωτερικού κανονισμού, του οργανισμού και

των λοιπών κανονισμών, όπως προσλήψεων, προμηθειών, ανάθεσης έργων κλπ.

ζ. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση ή λεπτομέρεια.

Άρθρο 25
Αποκατάσταση περιμάλ/οντοςανενεργών λατομείων στο Νομό Αττικής

1. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των ανενεργών λατομείων που βρίσκονται σε

δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις στο Νομό

Απικής γίνεται από το Δημόσιο και περιλαμβάνει την διαμόρφωση του ανάγλυφου και την

αναδάσωση, όπου η τελευταία επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις. Η αποκατάσταση αυτή

γίνεται σύμφωνα με ειδικές μελέτες αποκατάσταση, που εγκρίνονται από τον Οργανισμό

Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας με Απόφαση της Εκτελεστικής

Επιτροπής του, μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου

Γεωργίας. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να χρησιμοποιούνται και υλικά, που προέκυψαν από

κατάρρευση ή κατεδάφιση κτιρίων, που επλήγησαν από το σεισμό της 7
ης

Σεπτεμβρίου 1999.

2. Η ευθύνη του έργου της κατά τα ανωτέρω αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος ανήκει

στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας.

3. Τα ανενεργά λατομεία του Νομού Απικής, πριν από την αποκατάσταση του

περιβάλλοντός τους, καθορίζονται ως χώροι υποδοχής υλικών εκσκαφών και στείρων υλικών

καθαιρέσεως κτιρίων.

5. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ΔημοσίωνΈργων.

Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 2S του Ν. 1337/1983

1. Το άρθρο 25 του ν. 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 8 του ν.

2052/1992, αντικαθίσταται ως εξής;

«Άρθρο 25
1. Οικόπεδα εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων. που δεν καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις

αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της περιοχής και που έχουν δημιουργηθεί πριν
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από την ισχύ του ν. 651/1977 «περί καταργήσεως του ν. δ/τος 349/1974 Kλπ.~), μπορεί κατ'

εξαίρεση να οικοδομηθούνεφόσον:

α. Έχουν μια πλευρά τους τουλάχιστον5 μ. σε κοινόχρηστο χώρο.

β. Μέσα σε αυτά, βάσει του ισχύοντος Σ.Δ. της περιοχής και μετά την αφαίρεση των

υποχρεωτικά ακάλυπτων χώρων, εγγράφεται ιcτiριo εμβαδού τουλάχιστον 50 Τ.μ. και

ελάχιστης πλευράς 5 μ.

Αν δύο ή περισσότερα γΕιτονικά οικόπεδα της παραγράφου αυτής συνενωθούν, το οικόπεδο

που θα προκύψει από τη συνένωση εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου αυτής. Το ίδιο

ισχύει και για τα οικόπεδα που καθίστανται μη άρτια λόγω ρυμοτομίας, ανεξάρτητα από το

χρόνο ρυμοτόμησής τους.

2.α. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων της παραγράφου 1 καθορίζεται με βάση το

εμβαδόν της κατά παρέκκλιση αρτιότητας οικοπέδων ή του κανόνα όπου δεν ορίζεται

παρέκκλιση, ως εξής:

Για οικόπεδα που υπολείπονται της παραπάνω αρτιότητας σε ποσοστό μέχρι 20%, ο

συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 10%.
Για οικόπεδα που υπολείπονται μέχρι 40%, ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά 20%.
Για οικόπεδα που υπολείπονται άνω του 40%, ο συντελεστής δόμησης μειώνεται κατά

30%.
β. Η οικοδομική άδεια στα οικόπεδα της παραγράφου 1 χορηγείται μόνο ύστερα από έγκριση

της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και AρχιτεΙCΤOνΙKOύ Ελέγχου, που μπορεί να

επιβάλλει περιορισμούς στον αριθμό των ορόφων ή στον όγκο και γενικά στη διαμόρφωση

του κτιρίου σε περίπτωση που βλάπτεται εμφανώς το περιβάλλον.

γ. Η δόμηση στα παραπάνω οικόπεδα γίνεται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους και

περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.»

2. Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου μέσα στο χρόνο

ισχύος τους ειcτελoύνται όπως εκδόθηκαν και αναθεωρούνται με τις προϊσχύουσες διατάξεις,

εφόσον δεν αυξάνεται η επιφάνεια και ο όγκος του ιcτιρίoυ.

Άρθρο 28
Ρύθμιση θεμάτων ζωνών ενεργού πολεοδομίας

1. Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α') προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως

εξής:

«5. Εκτάσεις, οι οποίες κρίθηκε ότι δεν αποτελούν δάσος ή δασική έιcταση με αμετάκλητη

δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των άρθρων 12 επ. του ν. 24811976
(ΦΕΚ 6 Α'), οι οποίες ανήκουν σε καθορισμένες ζώνες ενεργού πολεοδομίας και για τις

οποίες έχει ήδη εγκριθεί η σχετική πολεοδομtκή μελέτη, δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν

δασικές από το δασάρχη ή τις επιτροπές επιλύσεως δασtκών αμφισβητήσεων του άρθρου 1Ο
παρ. 3 του παρόντος νόμου ή από άλλο όργανο της διοίκησης. Τούτο _σχύε. και για τις

υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπtον των πιο πάνω επιτροπών)).

2. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α') προστίθεται νέα παράγραφος 6
ως εξής:

«6. Έργα υποδομής που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εκτελεστεί από

επtχειρήσεις μικτής οtκονομίας σε KαθoρισμLΎες ζώνες ενεργού πολεοδομίας, για ης οποίες
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Άρθρο 29
Έναρξη ισχύος

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1999
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

ΑΟήνα, 7 Σεπτεμβρίου 1999
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑlOΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΓlANNOΠOYΛΟΣ
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Πολιτισμού

Ε. Παπαζώη

Εθνικής Οικονομίας

και Οικονομικών

Γ. Παπαντωνίου

Μεταφορών

και Επικοινωνιών

Α. Μαντέλης

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας

και ΔημοσίωνΈργων

Κ. Λαλιώτης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Γεωργίας

Γ. Ανωμερίτης

Ε. Βενιζέ""ς

έχει ήδη εγκριθεί η σχετική πολεοδομική μελέτη, οι οποίες ανήκουν στις ίδιες τις επιχειρήσεις

μικτής οικονομίας που εκτελούν τα έργα ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που

είναι μέτοχοι των επιχειρήσεων αυτών, θεωρείται ότι εκτελέστηκαν νόμιμα, ακόμα και αν της

εκτελέσεώς τους δεν είχε προηγηθεί η σύναψη συμβάσεως αναθέσεως του έργου

αναμόρφωσης ή ανάπruξης της ζώνης ενεργού πολεοδομίας μεταξύ της επιχειρήσεως και του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των

νόμων 947/1979 (ΦΕΚ 169 Α"), 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α') και 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'). Οι

οικοδομικές άδειες στις περιοχές αυτές εκδίδονται με βάση την εγκεκριμένη πολεοδομική

μελέτη και τις κτιριακές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από την οικεία επιχείρηση μικτής

οικονομίας.)).

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

ΠαραΥγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την

εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

και Αποκέντρωσης

Β. Παπανδρέου

Εμπορικής Ναυτιλίας

Ανάπτυξης

Σ.Σουμάκης
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΜΗΝIΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

Ι
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 209

7 Απριλίου 2000
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ΑΠΟΦΑΙΕΙΣ
Αριθ.9572/1845

ΤεχνιΚές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών

Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης

Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) κοι αμοιβές μηχαVΙKώνγΙΩ

την εκπόνηση μελετών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΙ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διοτάξεις των παρ. 7 ΚΟΙ 8 του όρθρου 1 του Ν.

2508/1997 ~Bιώσιμη oικιστιιc;ή ανόmuξη κοι άλλες διατό

ξεις» (Α' 124).
2.- Τις διαrόξεtς του όρθρου 290 του Ν. 1558/1985 «Κυ

βέρνηση και Κυβερνηπκό Όργανα.. (Α' 137), όπως αυτό

πρoστtθηκεμετo όρθρο 27TOU Ν. 2081/1992 (Α' 154) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 20 του Ν. 2469/1997
(Α' 38).

3.- Την 41/2000 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβου

λίου Χωροταξ(ος, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

4.- ΤΟ γεγονός ότι από τις KανOνισnKές διατάξεις αυτής

της απόφασης δεν τφοκαλείται δαπάνη του κρατικου

πρoϋnoλoγισμoυ, αποφασίζουμε:

Α, Καθορίζονται τεχνικές προδιαγραφές εισιόνησης με

λr:rών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχε

δίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ),

ως εξής:

Ι. Στόχοι και περιεχόμενο των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ

Τα νέα ΓΠΣκαιταΣΧΟΟΑΠτου Ν. 2508/1997, αφορουν
οτη ρύθμιοη των πόλεων και οικισμών της χώρας, αλλά,

σε αντίθεση με τα ισχυοντα στον Ν. 1337/1983, καλυ

mouv μια διευρυμένηγεωγραφικήπεριοχήη οποία, κατά

κανόνα, σuμnίπτειμε τα όριατης νέαςπρωτοβάθμιαςτο

πικήςαυτοδιοίκησης(νέου Δήμου).

Ειδικώτερατα ΣΧΟΟΑΠ,τα οποία αποτελουννέο εργα

λείο σχεδιασμουτου Ν. 2508/1997, είναι -όπως δηλώνει ο

τίτλος τους - τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνω

σηςτων «Ανοιχιών Πόλεων.. , αποτελούν με άλλα λόγια τα

ΓΠΣτουμη αστικού χώρου (Ν. 2508/1997 όρθρ.1 παρ. 3),
εφ' όσον οι αντίοτοιχοι οικισμοί είναι όλοι μικρότεροι των

2000 κατοίκων.

Με βάσητα νέα αυτά στοιχείατου Ν. 2508/1997
·εππuγχάνεταιη ταυτόχρονηρύθμισητου χώρουεντός

και εκτόςτωνσχεδΙωντωνπόλεωνκαι οικισμών,έτσιώστε

η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή

προςπολεοδόμησηζώνεςνα εξισορροπείταιμε τις απαι

τούμενες ρυθμίσειςπροστασίας,κυρίως στον εξωαστικό

χώρο.

- οι μικροί οικισμοί, των οποίων μέχρι σήμερα η ρυθμιση

γινόταν μεμονωμένα, χωρίς να είναι απόρροια γενικώτε

ρου σχεδιασμού, τώρα εντάσσονται σε ευρύτερα οικιστι

κά αυνολα· είτε μιας μεγαλύτερης πόλης, είτε ενός πλέγ

ματος μικρών οικιαμών - και κατ' αυτόν τον τρόπο η οικι

στική τους οργάνωση εναρμονΙζεται με τους

γενικώτερους στόχους του χωροταξικου και πολεοδομι

κου σχεδιασμού και μετιςαρχέςτης βιώσιμης ανάπτυξης.

Απότα παραπάνω nΡOKumεI ότι τα νέα ΓΠΣ και τα ΣΧΟ

ΟΑΠ συνιστουν κατ' ουσίαν τοπικά χωροταξικά, εφ' όσον

ρυθμίζουν συγχρόνως και την εντός και την εκτός σχεδί

ου περιοχή τωννέων διευρυμένων Δήμων, παρέχονταςτο

πλαίσιο για την χωρική τους οργάνωση,

Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ εκnoνoυνται «στα πλαίσια των χωρο

ταξικών σχεδίων.. (αρθρ. 4 παρ. 5 και αρθρ. 5παρ.2του Ν.

2508).
Mr:rd την ψήφιση του Ν. 2742/1999:
οφείλουννα εναρμονίζονταιπροςτις επιλογές ή κατευ

θυνσειςτωνεγκεκριμένων ΠεριφερειακώνΠλαισίωνή, αν

αυτά λείπουν, προς τις κατευθυνσεις του εγκεκριμένου

Γενικού καιτων εγκεκριμένων Ειδικών Πλαισ[ωνΧωροτα

ξικού σχεδιασμου και Αειφόρου Ανάπτυξης. Μέχρι την έ~

γκριση των παραπάνωΠλαισίων, "η έγκρισητων ΓΠΣ... γί

vr:roι μr:rά απο συνεκτίμηση των διαθέσιμων στοιχείων

του ευρύτερου χωροταξικου σχεδιαομού και ιδίως αυτών

που απορρεόυν από υφιστάμενες ή υπο εξέλιξη μελέτες

χωροταξικού χαρακτήρα .. (αρθρ. 9 παρ. 1 Ν.2742/1999).

Με άλλα λόγια, τα mr /ΣΧΟΟΑΠαποτελουντηνεξειδί
κευοητων ΣτρατηγικώνΧωροταξικώνσχεδίωντης Περι

φέρειας και των τυχόν χωροταξικών κατευθύνσεωννο

μου, στο επίπεδοτου νέου Δήμου.

Τα mr και ΣΧΟΟΑΠ, στο βαθμό που αποτελουν το

στρατηγικόεπίπεδοτου ΠαλεοδομικουΣχεδιασμού

- προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης

των νέων Δήμων, και ως εκ τουτου αποτελούν την εξειδί

κευση και βασικό μέσο εφαρμογής των Πλαισίων Χωρο

ταξικού Σχεδιασμου και Αειφόρου Ανάmυξης, ιδίως δε

των Περιφερειακών,

- καθορίζουντα μεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σέ ό

λη την έκταση του δήμου, με βόσητις αρχές της βιώσιμης
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ονόπωξης,τις τοηικές ανάγκες και καταλληλότητεςΚΟ

θώς και τις κατευθυνσειςπσυ nPOKumaUV σπα υπερκεΙ

μενα σχέδια. ιδΙως δε σε ότι αφορά στο ρόλο ταυ αστικού

κέντρου ή της ..ανοιχτής πόλης» στο οικιστικό δ(κτυο,

- προσδιορΙζουν τις Περιοχές Ειδικής προστασίας

(ΠΕΠ) ΟΙ οποΙες δεν πρόΚα/ΟΙ να πολεοδομηθούν,

- υηοδεικνίιουν ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων

με βάση τις ανάγκες των παραγωγικών τομέων κοι τις

σχετικές προγραμματικές κατευθύνσεις,

-δΙνουντέλος τις κατευθίινσεις πολεοδομικής οργόνω·

σηςτων θεσμοθετημένων και προς πολεοδόμηση ΟΙΙ<ΙΟΤΙ

κών υποδοχέων, προσδιορίζοντος και τις περιοχές εντός

των οικισμών πσυ απαπούν παρεμβάσεις αναβάθμισης

μtσω του μηχανισμού των αναπλάσεων.

11. Δομή μελέτης -παρουσίαση Σταδίων και Κεφαλαίων

Οι μελέτες εκπονοίινται σε δίια στάδια:

Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρ

χουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων,

προοπτικών και τάσεων του νέου Δήμου και τη διατύπω

ση της κατ' αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτά

σεων ρύθμισης της περιοχής.

Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται η λεπτομερής επεξερ

γασ(α του ΓΠΣ ήτου ΣΧσσΑΠ, με βάση την πρόταοη η ο·

ποία θα προκριθεί απο τη διευθύνουσα υπηρεσία.

AvaλυτΙKώτερα, τα δίιο μέρη της μελέτης, τα οποία α

νnoτoιxoύν στα δίιο προαναφερόμενα στάδια εργασιών,

περιλαμβάνουν τα εξής κεφάλαια:

Α' Στάδιο: Ανάλυση -Διάγνωση - προοπτικές
Κεφάλαιο Α.1. Χωροταξική θεώρηση του Δήμου:

ΤOπoθετεtrαι η περιοχή μελέτης του σΤΑ οτο χωρικό

πλαίσιο που την περιβάλλει, δηλαδή στον Νομό και στην

ανriστoιχη Περιφέρεια. Δίδεται συνοπτικά το προφίλ του

χωροταξικού αυτού πλαιοίου (νομού και περιφέρειας) και

αναλύονται οι ειδικές σχέσεις και ρόλοι της περιοχής με

λέτηςμεαυτό, τόσο στη σημερινή κατάσταση όσο και στα

πλαίσια των προοπτικών της ευρύτερης περιοχής.

Γίνονται οριζόντιες και κάθετες συσχετίσειςτου OΙKισn

κού πλtγμαΤOς του σΤΑ στα πλαίσια του OικισnKOύ δι

κτύου του νομού / περιφέρειας και της χώρας.

Αναφέρανται τέλος οι ευρύτερες διασυνδέσεις των οι

κισμώντου σΤΑ και η τυχόν συμμετοχή τους σε ευρωπαΊ

κά ή και διεθνή προγράμματα ή δίκτυα πόλεων.

Κεφάλαιο Α.2. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία του σΤΑ:

Σκιαγραφείται και αναλύεται η ταυτότητα του στΑ ό

πως προκύπτει από: τα δημογραφικά XαρακτηρισnKά, τις

οικονομικές δροστηριότητες και την απασχόληση, τις εν

δογενείς αναmυξιαKές δυνατότητες και τυχόν συγιφιτι

κά πλεονεκτήματα της περιοχής σε σχέση και μετο ευρύ

τερο οικσνομικό περιβάλλον.

Λαμβάνονται επίσης υπ' όψη το βιοτικό επίπεδσ και η

ποιότητα ζωής με τις υποστηρικτικές τους υποδομές (τε

)ιΥική και κοινωνική υποδομή, αρχιτεκτονική φυσιογνωμία

-ποιότητα οικιστικού περιβάλλοντος κλπ).

Επιπλέον σχολιάζονται πολιτιστικά - ιστορικά και κοινω

νικά χαρακτηριοτικά της περιοχής, καθώς και το επίπεδο

διακυβέρνησης και συλλογικής δράσης των φορέων, δε

δομένα απο τα οποία θα εξαρτηθεί και η δυνατότητα της

περιοχής να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές προοπτικές

που προκύπτουν απο τις αυθόρμητες τάσεις αλλά και το

πρσγρoμμσnKό πλαίσιο.

Κεφάλαιο Α.3. Δεδομένα του Χώρου και τσυ Περιβάλ

λοντος

Συγκεντρώνονται και παρουοιάζσνται όλα τα δεδομένα

του Χώρου και του Περιβάλλοντος -δεδομένα καθοριστι

κά για τη ρύθμισηπου θα επιχειρηθεί μέσωτου ΓΠΣ ή του

ΣΧσσΑΠ - σε μια σχετικά μακΡOσιι;QΠΙκή (σε σχέση με το

πολεοδομικό επίπεδο) κλίμακα θεώρησης που αντιστοι

χεί στη σχεδιαστική κλ(μακα 1:25.000. Το κεφ. Α.3. υποδι

αιρείται σε τέσσερα υποκεφάλαιο, ως εξής:

Α.3.1 . ..φυσικό Περιβάλλον σΤΑ':

Περιλαμβάνει την ανάλυση όλωντων στοιχείων του φυ

σικού περιβάλλοντος εντόςτης έκτασηςτης περισχής με

λέτης, με επισήμανση των αξιόλογων οικοσυστημάτων,

φυσικών τοπίων και λοιπών προστατευομένων περιοχών

ή περιοχών που χρήζουν προστασίας.

Επίσης παρουσιάζει την κατάσταση του περιβάλλοντος

απο άποψη ρύπανοης, κορεσμού και κατανάλωσηςΠΟλύ

τιμων φυοικών πόρων. Η σπουδαιότητα του κεφαλαίου

αυτού είναι σημαντική, εφ' όσον αποκαλύπτει τα ειδικά

προβληματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον και τσυς

περιορισμούς που αυτό θέτει στην περοιτέρω ανάπτυξη

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Τα συμπεράσματα του κεφαλαίου αυτού, σε συνδυα

σμό με τα συμπεράσματα του κεφαλαίου Α.3.2. θα οδη

γήσουν αφ' ενός στον καθορισμό Περιοχών Ειδικής Προ

στασίας και αφ'ετέρου θα ληφθούν υπόψη κατά τον κα

θορισμό των μεγεθών και θέσεων της οικιστικής

ανάmυξης καθώς και των ζωνών παραγωγικών και λοι

πών δραστηριοτήτων.

Α.3.2. Πολπιστικό-Αρχιτεκτονικό -Ιστορικό Περιβάλλον

σΤΑ

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται κατ' αρχήν όλοι οι

προστατευόμενοι πόροι του πολιτιστικού αποθέματος

του σΤΑ, όπως αρχαιολογικοί χώροι, παραδοσιακοί οικι

σμοί, ιστσρικοί τόποι κλπ.

Στη συνέχεια διερευνώνται και επιοημαίνονται τα κάθε

είδους αξιόλσγα στοιχεία πολιτιστικού, ιστορικού, αρχι

τεκτονικού, λασγραφικού ενδιαφέροντος εντός της πε

ριοχής μελiτης, τα οποία αποτελούν σημανnKoύς πό

ρσυς τοπικής ή υπερτοπικής σημασίας (εθνικό ή/και ευ

ρωπαίKό/διεθVΈς επίπεδο) και συγχρόνως συμβάλλουν 
μέσω της αισθητικής και συμβολικής τους αξίας -στην α

νάδειξη της φυσιογνωμίας των οικιομώντου σΤΑ.

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα χαρακτηρισμού τους

σαν περισχών Ειδικής Προσταο(ας και προτε(νονται τα

ειδικά μέτρα προστασίας και ανάδειξής τους.

Α.3.3. «Χωροταξική οργάνωσητου σΤΑ -Χρήοεις γης":

Παρουσιάζεται ή οικιστική δομή, οι λειτουργικές σχέ

σεις των οικισμών και παραγωγικών δραστηριστήτων με

βάση και τις καθημερινές μετσκινήσεις εργασίας - κατοι
κ(ας και γενικώτερα η σχtση αστικού με τσν περιαστικό

και τον αγροτικό χώρο στην περιοχή του δήμου.

Ανολύεται ολόκληρο το πλέγμα των δισμορφωμένων

χρήσεων γης στον εκτός πόλεων και οικισμών χώρο της

περιοχής μελέτης και συγκεκριμένα:

- Διερευνάται η υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη και οι

τάσεις της καθώς και οι δυνατότητες καθορισμού περιο

χών του άρθρου 24 του Ν. 2508197. Η διερεύνηση περι

λαμβάνει:

α) εκτίμηση της προσφοράς, με ποσοτική και ποιοτική

αξιολόγηση των υφισταμένων οικιστικών υποδοχέων και

του οικιστικού απΟθέματος, σε συσχετισμό και με

β) την εκτίμηση πoισrΙKών και ποσοτικών χαρακτηριστι

κώντης ζήτησης για α' και β' κατοικία.

Για την εκτ(μηοη της επάρκειας των οικιστικών υποδσ-
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χέων xpησιμoπoιoίιvται συντελεστές κορεσμού ανόλογα

με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

γ) διερεύνηση φυσικών καταλληλοτήτων.

- Διερευνώνται οι ανάγκες και ΟΙ τρόποι ανόmuξης ΚΟΙ

χωροθέτησης των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Εντο

πίζονται τυχόν υφιστάμενες συγκεντρώσεις κοι τυχόν θε

σμοθετημένοι υποδοχείς (ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ κλΠ.), με αξιολόγη

ση της μtχρι σήμερα αξισπο(ησήςΤΩυς.

Συνεκτιμάται, σε συσχετισμό και με το σχετικό προγράμ

ματα τομεακών φορέων, η ανάγκη χωροθέτησης ζωνών

οργανωμένης ανόmuξης παραγωγικών δραστηριοτήτων

και διερευνώνται οι φυσικές Kαταλληλόfητες, αναλόγως

του είδους των προς καθορισμό παραγωγικών ζωνών.

- Παρουσιάζονται τα υφιστάμενα και προγραμματιζόμε-

νο βασικά δίκτυα υποδομήςτης περιοχής μελέτης:

μεταφορικό δίκτυο

ενέργεια

τηλεπικοινωνίες

υδρευση, αποχέτευση, απορρίματα κλπ

- Εντοπίζονται οι κύριες συγκρούσειςχρήσεωνγής στην

περιοχή του ΟΤΑ, με ιδιαπερη έμφαση στην περίπτωση ύ

παρξης παράκτιων ζωνών.

Επίσης παρουσιάζονται οι χωρικές επιπτώσεις της μέ

χρι σήμερα ανάπτυξης και των σημαντικών έργων και

προγραμμάτων στην περιοχή μελέτης.

Κεφάλαιο Α.3.4. Γεωλογική διερεύνηση του ΟΤΑ - Α

σφάλεια, προστασία:

Γίνεται γενική διερεύνηση της γεωλογικής καταλληλό

τητας όλης της έκτασης της περιοχής μελέτης, με στόχο

την επισήμανσητων κατ αρχήν κατάλληλων περιοχών για

δόμηση.

Επίσης διερευνώνται στοιχεία σχετικά με θεομηνίες

(καθιζήσεις, πλημμύρες ι<λn) και πυρκαϊές, προκειμένου

να προταθούν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, α

σφάλεια και προστασία του ΟΤΑ,

Κεφάλαιο Α.4. Πολεοδομική οργάνωση:

Περιλαμβάνεται η αναγνώριση και ανάλυση της πολεο

δομικής δομής και οργάνωσης όλων των οικισμών και τυ

χόν άλλων πολεοδομούμενων υποδοχέων εντός της πε

ριοχήςτου ΟΤΑ.

Το κεφάλαιο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε περίπτωση

που ο κεντρικός οικισμός του ΓΠΣ είναι σημαντικού πλη

θυσμιακού μεγέθους.

Τόσο για τον βασικό οίκισμό όσο και για κάθε ένα απο

τούς υπόλοιπους γίνεται ανάλυση που αναφέρεται:

στην λειτουργική δομή του αστικού χώρου, στις υφι

στάμενες χρήσεις και συγκρούσεις χρήσεων, στη μετα

φορική υποδομή και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά δίκτυα

της ποιότητας ζωής. στις πραγματοποιημένες πυκνότη

τες/ΣΔ σε συσχέτιση με το θεσμικό πλαίσιο δόμησης.

Επίσης, η ανάλυση επεκτείνεται σε ζητήματα ποιότητας

του οικιστικού περιβάλλοντος, των συνθηκών κατοικίας

καθώς και της φυσιογνωμίας της πόλης, προκειμενου το

mr Ι ΣΧΟΟΑΠ,πέραντων κανονιστικώνρυθμίσεωνπου

θα προτείνει,να κάνει και κατ' αρχήν επισήμανσητων πε·

ριοχών για τις οποίες απαΠOιJνrαιαναπλάσειςή άλλες

ΠΟλεοδομικέςπαρεμβάσειςτου Ν. 2508/1997 (άρθρα8έ
ως και 17), καθώς και χρήση κινήτρων ή άλλων πολεοδο

μικών μηχανισμών.

Επίσης, κατά την κριση του μελετητή, μπορεί να γίνουν

και υποδείξεις για την ανάγκη εκπόνησης ,'Σχεδίων Ολο

κληρωμένων Αστικών Αναπλάσεων" του Ν. 2742/1999
(άρθρο 12).
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Κεφάλαιο Α.5. Αξιολόγησηδεδομένων,προβλημάτων,

προοπτικών:

Στο κεφάλαιοαυτόσυγκεντρώνονταισεσυνθετικήμορ

φή τα βασικά δεδομένακαι προβλήματατόσοτου φυσι

κού όσο και του ανθρωπογενούςπεριβάλλοντος,που έ

χουν παρατηρηθείστους επιμέρουςτομείς και έχουν θι

γεί στα αντίστοιχακεφάλαιατης Ανάλυσης.

Η συνθετική αξιολόγησητων στοιχείων ακολουθεί τη

ροή των κεφαλαίωνΑ.2., Α.3. και Α.4. και κατά συνέπεια

περιλαμβάνει:

- αξιολόγηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων και πρoonη

κώντου Δήμου

- αξιολόγηση δεδομένων χωροταξικού Ι περιβαλλοντι

κού χαρακτήρα

-αξιολόγηση θεμάτων και προβλημάτων πολεοδομικού

επιπέδου

Τα περιεχόμενα του κεφαλαίου Α.5. παρουσιάζονται α

ναλυτικά στο επόμενο τμήμα ιιι.

Με βάση τα συμπεράσματα του κεφαλαίου αυτού και

συνεκτίμηση όλων των σχετικών - θετικών και αρνητικών

παραγόντων θα διαμορφωθούν και θα διατυπωθούν οι

προτάσεις του μελετητή και συγκεκριμένα:

- οι βασικές αρχές και τα προγραμματικά μεγέθη της

πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων (κεφ. Α.Β. και

Π.1.)

- οι προτάσεις για τη χωροταξική ρύθμιση του σΤΑ, με

τον καθορισμό των βασικών ζωνώντου ΓΠΣ για τον εξωα

στικό χώρο και των σχετικών προγραμματικών μεγεθών

καθώς και

- οι προτάσεις για πολεοδομική οργάνωση Ι αναβάθμι

ση και ρύθμιση των οικισμών του σΤΑ καθώς και κάθε εί

δους άλλων πολεοδομημένων ή προς πολεοδόμηση πε

ριοχών.

Κεφάλαιο Α.Β. Προκαταρτική Πρόταση ή εναλλακτικές

προτάσεις

Εδώ αναπτύσσονται τα βασικά στοιχεία του σεναρίου ή

των εναλλακτικών σεναρίων (σενάριο τάσεων, έντονα πα

ρεμβατικό σενάριο, σενάριο ήπιας παρέμβασης ή "ρεαλι

στικό") ρύθμισης του χώρου στη διοικητική περιφέρεια

του νέου Δήμου.

Στη συνέχεια, η προκαταρτική πρόταση ή οι εναλλακτι

κές προτάσεις που αντιστοιχούν στο (ή στα) παραπάνω

σενάριο (ή σενάρια), αξιολογούνται με βάση σειρά κριτη

ρίωνόπως:

κόστους, κάλυψης κοινωνικών αναγκών, υποστήριξης

αναπτυξιακώνπροοπτικών του ΟΤΑ κλπ, καθώς και με βά

ση της απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι όπως

αυτές προκύπτουν απο τις δεσμεύσεις τηςχώρας σε διε

θνείς Ι ευρωπαίκές συνθήκες. Προςτούτο απαπείται η γε

νική εκτίμηση τωνεπιπτώσεών του ή των σεναρίων ρύθμι

σης στο Περιβαλλον και στην ταυτότητα Ι φυσιογνωμία

της περιοχής.

Στο σημείο αυτό της μελέτης και με βάσητα στοιχεία α

νάλυσης, μπορούν να διατυπωθούν προτάσεις για τη δυ

νατότητα και σκοπιμότητα ένταξης της περιοχής σε τρέ·

χουσες πολιτικές και προγράμματα - εθνικά ή ευρωπαϊκά
- με αντικείμενο ανάλογο με το χαρακτήρα της περιοχής

(αστική αναβάθμιση, βιώσιμες μεταφορές, αγροηκή ανά

πτυξη κλπ.)

Β' Στόδιο - Πρόταση
Κεφάλαιο Π.1. Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του

ΟΤΑ:

Παρουσιάζεται συνθετικά το πρότυπο οικιστικής ανά-
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πτυξης και χωρικής οργάνωσηςτου Δήμου σε σχέση και

μετο ευρύτεροπεριβόλ/οντου που προκρίθηκεσύμφω

νο με τις προβλεπόμενεςδιαδικασίεςτου Ν. 2508/1997.
Αναφέροντοι τα βασικό προγραμματικά μεγέθη σ'επί

πεδο Δήμου και οικισμών -όπως αυτά ΠΡoiκuψav μετά Ω

πο συνεκτίμηση του προγραμματικού πλαισίου (ανorπtJ

ξlακές και χωροταξικές Kαrευθύνσεις), των ενδογενών

δυνατοτήτων που σχετ(ζονται με την παραγωγική βάση

και τους ανθρώπινους πόρους, τις σχέσεις εργασ(ας /κα

τοικίας κλπ (βλ. κεφ. Α.5.) - οι σχέσεις των οικισμών ΚΟΙ οι

ρόλοιτους στο οικιστικό δίκτυο, καθώς και ΟΙ βασικές αρ

χές οργάνωσης του αστικού, του περιαοτικού tVKal ο·

γροτικού χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση και εξειδίκευση γιο

τυχόν πoρόιmες ή ορεινές περιοχές ή περιοχές με αξιό

λογους Ι παραδοσιακούς οικισμούς, εάν αυτές αποτε

λούν σημαντικό τμήμα ή και το σύνολο της περιοχής με

λέτης.

Στο σημειοαυτό, μπορούν να yivOUV και επισημόνσεις ή

αναδράσεις προς τον χωροταξικό σχεδιασμό ανώτερης

κλίμακας (π.χ. νομού ή περιφiρειας), εφ' όσον τούτο δι

καιολογείται από ης διαπιστώσεις της ανόλuσης της με

λέτης.

Κεφόλαιο Π.2. Οργόνωση Χρήσεων Γής και Προστασία

Περιβάλλοντος TOU ΟΤΑ
Παροuσιάζειτιςχωρικές ρuθμίσεις σε όλη τη διοικητική

περιφέρεια TOU Δήμοu, οι οποίες, σύμφωνα με ης εξοu·

σιοδοτήσειςτοu Ν. 2508/1997, περιλαμβόνοuντον καθο
ρισμό βασικά 3 ειδών περιοχών:

-Περιοχών Ειδιιι;ής Προστασίας καθώς και περιοχών πε·

ριορισμού ή ελtyxOU της δόμησης.

. Περιοχών οικιστικής ανάπτuξης (ήδη θεσμοθετημέ·

νων ή προς πολεοδόμηση).

-Ζωνώνπαραγωγικών δραστηριοτήτων, εφόσον τεκμη·
ριώνονται σχετικές ανάγκες καθώς και γενικές χρήσεις

γης ή / και κανονιστικές ρuθμίσεις για ης παραπάνω ζώο

νες καθώς και για περιοχές nOU βρίσκονται εκτός των ζω·

νώναυτών.

Βασικοί στόχοι των παραπάνω ρuθμ[σεων θα ειναι:

- η προστασία TOU περιβάλλοντος και η βιώσιμη χρήση

των φuσικών πόρων,

- η ισόρροπη και αλληλοοτηριζόμενη ανάπτuξη αστικού

- περιαστικού και αγροηκού χώροu,

- η λεποuργικότητα της χωρικής σuσχέησης παραγωγι·
κών ζωνών και ζωνών κατοικίας με βάση και τις ανάγκες

καθημερινής μετακίνησης εργασίας - κατοικίας,
η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχπεκτο,

νικής, ιστορικής κληρονομιάς,

- η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και <Πην ύ·

παιθρο.

Κεφόλαιο Π.3. Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθ·

μιση των Οιιι;ισμών καθώς και των λοιπών Πολεοδομούμε·

νων Περιοχών:

Περιέχει τις κατεuθύνσεις και τα προγραμμαηκά μεγέ·

θη της πολεοδομικής αναβάθμισης των ήδη θεσμοθετη·

μένων οικιστικών uποδοχέων ή της πολεοδομικης οργά·

νωσηςτων νέων προς πολεοδόμηση περιοχών, μετονγε·

νικό στόχο της βελτίωσηςτης ποιότητας ζωής στις πόλεις

και τοuς οικισμούς.

Ειδιιι;ώτεροι στόχοι των προτεινομένων ρuθμtσεων ή Ι

και παρεμβάσεων (αναπλάσεων κλπ) θα πρέπει να είναι:

- η ορθολογική κατανομή και OUoχέTIOTl των χρήσεων

γής σε πολεοδομικό επίπεδο,

- ο καθορισμός αποδεκτών ορίων της ανάπτυξης,

- η βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής uποδομής,

- βελτίωση της λειτοuργικότητας και της μορφήςτοu οι·

κιστικού ιστού και της φuσιογνωμίαςτωνοιιι;ισμών,

· η βελτίωση των σuνθηκών ζωής και κατοικίας στις πό·

λεις και οικισμούς

- η εξασφόλιση των όρων και uποδομών για πρόληψη

και ελαχιστοποίηση των σuνεπειών από φuσικές κατα·

στροφές (σεισμοί, πλημμύρες, θεομηνίες κλπ)

Κεφόλαιο ΠΑ.: Πρόγραμμα ενεργοποίησης του ΓΠΣ /
ΣΧΟΟΑΠ:

Περιέχει τις προτάσεις σχετικά με:

- την ίδρuση φορέα εφαρμογής Tou ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ,

σύμφωνα με τις προβλέψειςτοu Ν. 2508/1997,
· ηςτuχόν απαιτούμενες ειδικώτερες μελέτες,

· τα αναγκαία έργα, παρεμβάσεις και εν γένει αναπλά·

σεις,

-ης αναγκαίες θεσμικές ρuθμ[σεις.

Επίσης γίνεται αναφορά στοuς εμnλεκόμενοuς φορείς

γιατην uλοποίηοη των παραπόνω έργωνή παρεμβάσεων,

και <Πη χρονική διαδοχή ή ΣUσχέηση των σχετικών ενερ·

γειών (Χρονοδιαγράμματα).

Τέλος, περιλαμβάνει Προϋπολογισμό των προτεινομέ

νων έργων και παρεμβάσεων καθώς και δι.ΝΤΤΠκές πηγές

χρηματοδότησης.

Οι παραπάνω προτάσεις TOU μελετητή θ' onoτελtσouv

τη βόση για την κατόρτιση των εtήσιων και μεσοπρόθε

σμων προγραμμάτων εφαρμογής Tou ΓΠΣ nou προβλέ

πονταιεφ' όσον σuσταθούνταανπστοιχαόργανακαι φο·

ρείς εφαρμογής(όρθρο6 Ν. 2508/97).
111. AναλUΤΙKή δομή Κεφαλαίωντης μελέτης

Α' ΑΝΑΛΥΣΗ

Α.1. Χωροταξική θεώρηση vέoU Δήμοu

Σύνοψη της κατάοταοης και των πρoorπικών Tou εuρύ·

τεροuχωροταξικού πλαισίοu (νομού, περιφέρειας).

Η θέση και ο ρόλοςτοu νtou δήμοu οτα πλαίσια της πε·

ριφiρειας / νομού.

Ρόλοςτοu Δήμοu σε σχέση με άλλα αστικά κtντρα ή οι

κιοτικά σύνολα Νομού Ι Περιφiρειας.

Τuχόν Εuρωπαϊκές / διεθνclς σχέσεις ή σuμμετοχή σε

δ[ΚΤUα.

Α.2. Αναπτuξιακή φuσιογνωμία ΟΤΑ

Παροuσιάζεται η OΙΤOUΤόTητO»TOU νtou δήμοu σε ότι α·

φορά στις κοινωνικοοικονομικές και πολιτιστικές διαστά·

σεις της ανάπτuξης:

Πληθuσμός - δημογραφική φUΣιoγνωμία, αστικοποίη·

ση

Οικονομικές δραστηριότητες.

Τόσεις και προβλήματα: απασχόληση, ανεργία.

YΠOσΠlΡΙΚΤΙKές (Τεχνικές, κοινωνιιι;ές) uποδομές και

ποιότητα ζωής

Πολιτιστικά Ι κοινωνικά στοιχεία και δραστηριότητες.

Α.3. Δεδομένα TOU Χώροu και TOU Περιβάλλοντος Πε

ριοχής Μελέτης

Α.3.1. Φuσικό Περιβάλλον ΟΤΑ

Καταγραφή φuσιιωύ ΣUστήμOΤOς (έδαφος, νερό, κλίμα

","π)

Αξιόλογα οικοσuστήματα, περιοχές ήδη προστατεuό·

μενες, φuσικά τοπία.

κατάσταση περιβάλλοντος, επιπτώσεις από την Oll<lon·
κή ανόπτuξη και τις οικονομικές δραστηριότητες (ρύπαν.

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι
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ση, κορεσμός, κατανάλωση γης, υδαTlκό ισοζύγιο).

Κρ(σιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για το σχεδιa

σμότης μελλοντικής avάmυξηςτοu νtoυ Δήμου.

Α.3.2. Πολπιστικό Ι Ιστορικό Περιβάλλον του σΤΑ

Πaροοoiοση προστατευομένων στοιχεΙων nολπισΤU<Οίι

οποθέματος

Kaτaγρoφή λοιπών αξιόλογων στοιχείων ηολπΙσΤικού·

αρχπεκτονικού • ιστορικοίι περιβάλλοντος περιοχής με.

λέτης:

• Παραδοσιοι<οί οικισμοί

- Ιστορικοί τόποι
- Χώροι. στοιχε(α λαογραφικού ενδιαφέροντος

• Αξιόλογα αρχπεΚΤΟVLJ(ά σύνολα

- Τonία ιδιαίτερης aισθητu<ής - συμβολικής αξίας, τοπία

για ονάδειξη φυσιογνωμίας των οικισμών, τοπίο για ανα

βάθμιση εLJ<όvaς οδιι<ών αξόνων ή άλλων οτοιχε(ωνδομη

μένου περιβάλλοντος κλπ.

- Τεκμηρίωση πρότασης γιο ένταξη στοιχείων των πα

ραηάνω KaτηγOριών στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας

(ΠΕΠ), απαπούμενες κανονιστικές ή άλλες ρυθμΙσεις.

- Μέτρα προσταο(ας και ανάδειξης των ΠΕΠ.

Α.3.3. Χωροταξική διάρθρωση νέου Δήμου - Χρήσεις

γης.

Υφιστάμενες χρήσεις γης στον εξωαοτικό χώρο.

Υπάρχουσα οικιστική ανάπτυξη και η δυναμική της: οι

κισμοΙ, άλλοι οικιστικοΙ υποδοχεΙς, περιοχές παραθερι

στικής κατοικίας.

Παραγωγικές δραστηριότητες: διασπορά στον εξωα

στικό χώρο, τυχόν υφιστάμενες συγκεντρώσεις, τυχόν

θεσμοθετημένοι υποδοχεΙς (ΒΙΠΕ κλπ.).

AJ..λες θεσμοθετ/μένες χρήσεις ή ρυθμίσεις (π.χ. ΖΟΕ

Kλn).

Υφιστάμενα και προγραμματιζόμενα βασικό δΙκτuα υ-

ποδομήςτης περιοχής μελtτης:

μεταφορικό δΙKΤUO

ενέργεια

τηλεΠΙKoινωνlες

υδρευση, αποχέτευση, απορρίματα Kλn.

Συ-Υι<Ρούσεις χΡήσεωνγης, πιέσεις σε παράκτιες ζώνες

""'.
Χωρικές επιmώοεις έργων Ι προγραμμάτων.

Α.3.4. Γεωλογική διερεύνηση του ΟΤΑ, - Ασφάλεια,

Προσταο(α

Εκπονείται γενική γεωλογική μελέτη σε όλη τ/ν έκταση

της περιοχής μελέrης, με στόχο τη διερεύνηση της κατ'

αρχήν κσιολληλότητας για κάθε είδους ανάπτυξη που α

παπεΙ δόμηση, καθώς και την προστασία της περιοχής α

πό θεομηνίες και καταστροφές.

Α.4. Πολεοδομική οργάνωση

Διοικητική - κοινωνική οργάνωση οικισμσύ - Δυσλει

τουργίες.

Λειτουργική δομή πόλης: πολεοδομικές ενότητες, κέ·

ντρο - γειτονιές.
Καταγραφή και ανάλυση υπαρχουσών χρήσεων: Τά

σεις, συ-Υι<ρούσεις.

Υπάρχουσες πυκνότητες, επάρκεια κοινοχρήστων χώ

ρων.

ΘεσμικόnλαΙσιo: χρήσεις γης, όροι δόμησης, τυχόν άλ

λες ρυθμΙσεις (υπάρχον mr Kλn).

Ανάλυσηκατόστασηςοικιστικούαποθέματος.

Ποιότητα και φυσιογνωμΙααστικσύ χώρου: τυπολογία

1947

ρυμοτομικού, βασικοί αντιληmικοΙάξονες και ενόΊητες,

πOlόιηταδημόσιουχώρου κλπ.

ΚατάστασηπολιτιστικούΙ ιστορικούΙ αρχιτεκτονικούα

ποθέματοςοικισμών.

ΚατάστασηφυσικώνστοιχεΙωναστικού περιβάλλοντος

Δικτυα αστικής υποδομής:μεταφορές- κυκλοφορΙα, ε

νέργεια, τηλεΠΙKoινωνlες,

ύδρευση, αποχέτευση, απορρΙμσια κλπ

Α.5. Αξιολόγηση δεδομένωνυπάρχουσας κατάστασης 
Τάσεων - Κατευθύνσεων

Α.5. 1. Αξιολόγηση ανomυξιαKώνδυνατσπΊτων και προ

οmικών

Ν Αξιολόγηση δεδομένων προγραμμσιικού πλαισίου:

Προγραμματιζόμενα ή εκτελούμενα έργα Ι δραστηριό

τητες.

Αναmυξιακές και Χωροταξικές κατευθύνσεις.

Προγραμματικά μεγέθη που προκύmουν απότο παρα

πάνω προγραμματικό nλαΙσιo ή τυχόν προγράμματα σε

οριζόντιο (διαδημοτικό) επΙπεδο.

ΒΙ Αξιολόγηση ενδογενών αναmυξιαι<ών δυνατοτήτων

ΓΙ Γενικές προοmικέςτOlJ ΟΤΑ - βασικά προγραμματι-
κάμεγέθη

Α.5.2. Αξιολόγηση χωροταξικών δεδομένων

ΑΙ Αξιολόγηση δεδομένων οικιστικής ανάmυξης:

ζήτηση - προσφορά α' και β' κατοικίας

ΒΙ Εκτίμηση αναγκών παραγωγικών τομέων για οργα

νωμένους υποδοχεΙς.

ΓΙ Αξιολόγηση περιοριστικών παραγόντων πολεοδομι

κής ανάnτuξης:

Προβλήματα εξάντλησης φυσικών πόρων.

Προβλήματα φυσικών (α)κατολληλοτήτων.

Πρooτσιεuτέα αντικείμενα φυσικού ή πολπιστικού πε·

ριβάλλοντος.

Α.5.3 Αξιολόγηση προβλημάτων πολεοδομικής δομής

αστικής ποιότητας ζωής:

Τυχόν ανάγκες επεκτάσεωνήνέων οικιστικών υποδοχέ

ω,.

Ανάγκη αναθεωρήσεων κανονιστικών όρων δόμησης.

Ανάγκες Αναπλάσεων του αστικού ιστού σε συνδυα

σμό, ενδεχομένως με την κάλυψη στεγαστικών αναγκών.

Σκοπιμότητα χρήσης κινήτρων Ι πολεοδομικών μηχανι

σμών.

Τυχόν ανάγκη για δραστικότερη αστική παρέμβαση ('Ο

λοκληρωμένες Αστικές Παρεμβάσεις'~.

Α.6. Προκαταρτική Πρόταση ή εναλλακτικές προτάσεις

και βασικά Προγραμματικά μεγέθη. Αξιολόγηση - Περι

βαλλοντικές επιmώσεις

Προγραμματικά μεγέθη σ' επίπεδο νέOIJ δήμου και οικι

στικών υποδοχέων.

Βασικά στοιχεία σεναρΙου ή σεναρΙων ρύθμισης του 0
ΤΑ (σενάριοτάσεων, μέτριαςπαρέμβασηςκαι έντοναπα

ρεμβατικόσενάριο).

Αξιολόγησηπρότασηςή εναλλακτικώνπροτάσεων.Γε

νική εκτΙμησητων περιβαλλοντικώνεπιmώσεωνανά πε

pImwoη.

ΠρόκρισησεναρΙουγιατελικήεπεξεργασίαυπό μορφή

νέου ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.

Β'ΠΡΟΤΑΣΗ

Π.1.Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσηςτου νέου Δή

μο"
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Βασικέςορχέςτης τελικήςπρότασης. προγραμματικό

μεγέθη.

Μονιέλο χωρικής οργόνωσηςτου Δήμου. Σχέσεις με

ευρύτερουςόξονεςανάπτυξης.

Ρόλοι οικισμώνστο οικιστικόδίκτυο.

Ανάδρασηηροςτονχωροταξικό·αναπτυξιακόσχεδια

σμό.

Π.2.0ργόνωσητων Χρήσεωνγης κοι προστασία Περι

βόλλοντοςσΤΑ

Γενικέςαρχές

Οικιστικήοργόνωση: τυχόν onαπούμενεςεπεκτάσεις,

νέοι οικιστικοίυποδοχε{ς(κύριαςΚΟΙ παραθεριστικήςκα

τοικίας).

Ζώνες κατόλληλεςγια ανάπτυξημέσωτου μηχανισμού

τωνΠΕΡΠΟ.

Ζώνες περιορισμούκαι ε'λi:γχoυτης δόμησης.

ΠεριοχέςΕιδικήςΠροστασ(ος(ΠΕΠ).

Ζώνεςοργανωμένηςανάπτυξηςπαραγωγικώνδραστη-

ριοτήτων.

Βασικάδίκτυαυποδομήςτηςπεριοχήςμελέτης:

- μεταφορικό δ{κτυο

-ενέργεια

-τηλεπικοινωνίες
- υδρευση, αποχέτευση, απορρίματα κλπ

Κανονιστικές ρυθμίσεις στις επιμέρους ζώνες

Π.3.Γενική Πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οι-

κιστικών υποδοχέων

Ανά οικιστικό υποδοχέα καθορΙζονται:

Πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης Ι αναβάθμισης θε

σμοθετημένων

οικιστικών υποδοχέων: Αναθεωρήσεις, Αναπλάσεις.

Πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης νtων προς πολεο-

δόμηση περιοχών.

Γενικές Χρήσεις γης και όροι δόμησης.

Ζώνες κινήτρων και εν γένει πολεοδομικών μηχανισμών.

Δ(κτυα αστικής υποδομής: μεταφορές - κυκλοφορΙα,
-ενέργεια

-τηλεπικοινωνίες
- ύδρευση, αποχέτευση, απορρίματα κλπ

Ασφάλεια. προσταο(α οικισμών, ΣεισμοΙ

Προγραμματικά μεγέθη - ανάγκες σε γή πολεοδομικών
λειτουργιών

Π.4.Πρόγραμμα ενεργοποίησης του mr / ΣΧΟΟΑΠ

Φορέας εφαρμογής του ΓΠΣ ι ΣΧΟΟΑΠ.

Απαιτούμενα έργα, μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις Ι

Αναπλάσεις.

Εμπλεκόμενοι φορείς - χρονοδιαγράμματα.
Προίιπολογισμός.

Iv. Κατάλογος και συνοmικό περιεχόμενο Χαρτών

Στάδιο Α' -ΑΝΑΛΥΣΗ

Α.1 χωροταξικό πλαίσιο νέου Δήμου

κλίμακα ελεύθερη

περιεχόμενο κατά την κρίση του μελετητή

Α.2. Πίνακες ή χάρτες κατά την κρΙση του μελετητή

Α.3.1. Φυσικό Περιβάλλον ΟΤΑ

Κλ{μακα 1:25.000
Επίπεδο αναφοράς: ΟΤΑ 97
Περιεχόμενο:

Στοιχεία φυσικού συστήματος

- Νερά (λίμνες, ποταμοί, έλη, κύριες πηγές κλπ)

- ορεινό - πεδινά (Ζώνη πάνω από 800 μ... )

Οικοσυστήματα και φυσικά τοπία

- Προστατευόμενα
- Λοιπά οικοσυστήματα και φυσικό τοπ(α

Ρύπανση-κορεσμός

- Πηγές ρύπανσης

- Περιοχές κορεσμού φυσικών πόρων

Έργα προστασΙας περιβάλλοντος

- (ΧΥΤΑ, Βιολογικός καθαρισμός κλπ)

Α.3.2. Πoλrrιστικό/ΙστOρικόΙ Aρxrτεκτoνικόαπόθεμα ΟΤΑ

Κλίμακα: 1:25000
- Παραδοσιακοί οικισμοι. σύνολα.

-ιστορικοί τόποι, μνημεία.

- Χώροι και στοιχεία λαογραφικού ενδιαφέροντος.

- Αξιόλογα αρχπεκτονικό σύνολα.
- Στοιχεία βιομηχανικής αρχαιολογΙας, στοιχεία παρα-

δοσιακών

παραγωγικών τεχνικών.

-Τοπία ιδιαίτερης αισθητικής - συμβολικής αξίας, τοπία

για ανόδειξη φυσιογνωμίας των οικισμών, τοπία για ανα·

βάθμιση εικόνας οδικών αξόνωνή άλλωνστοιχεΙων δομη

μένου περιβάλλοντος κ.λ.π.

Α.3.3. Χωροταξική διάρθρωση - χρήσεις γης
Κλίμακα 1:25.000
Επ{nεδο αναφορός: ΟΤΑ 97
Περιεχόμενο:

- Οικισμοί και άλλοι οικιστικοΙ υποδοχείς και συγκε

ντρώσεις εγκεκριμένοι και υπό έγκριση (Α' και Β' κατοικία

ή μεικτές περιοχές).

-Δάση.

- Γεωργική γη πρώτης προτεραιότητας.

- Συγκεντρώσεις παραγωγικές ή μεγάλες εγκαταστά-

σεις και τεχνικά έργα.

- Τυχόν θεσμοθετημένοι υποδοχείς παραγωγικών δρα·

στηριοτήτων.

- Εξόρυξη, μεταλλευτικές και λατομικές ζώνες.

• Γενικά δΙΚτυα υποδομής (μεταφορική υποδομή, ύ

δρευση, αποχέτευση κλπ) εξυπηρέτησης περισσότερο

του ενός οικισμών.

- λ/Jo.E,ς θεσμοθετημένες χρήσεις εκτός οικισμών και οι-

κιστικών υποδοχέων ή ειδικές ρυθμίσεις (πχ ΖΟΕ).

- Νομικό πλαίσιο δόμησης στον εξωαστικό χώρο.

Α.3.4. Γεωλογική διερεύνηση - Ασφάλεια, Προσταο(α

Κλίμακα 1:25.000
Επίπεδο αναφοράς: περιοχή μελέτης

Περιεχόμενο:

-τα γεωλογικό χαρακτηριστικά
- τα σεισμολογικά χαρακτηριστικό

- κατακλυζόμενες επιφάνειες

- κατολισθήσεις
- αποτεφρωμένες περιοχές

- κατ' αρχήν κατάλληλες περιοχές για δόμηση

- κατ' αρχήν ακατάλληλες για δόμηση περιoχtς

- περιοχές με ειδικούς περιορισμούς

Α.4. Πολεοδομική οργάνωση και χρήσεις γης οικισμών

Κλίμακα 1:5.000ή 1:10.000
ΕπΙπεδο αναφοράς: οικισμός ή πολεοδομική / οικιστική

ενότητα

Περιεχόμενο:

Α.4.1. Αστική δομή - χρήσεις γης
- Διοικητική - κοινωνική οργάνωση (συνοικίες, γειτονιές

<λπ)

-Λειτουργική δομή (κέντρο, πολεοδομικές ενότητες κλπ)

- Χρήσεις γης
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Α.4.2. Θεσμικό πλαίσιο δόμησης

- Μικτές πυκνότητες και ΣΔ

- θεσμικό πλαίσιο δόμησης

Α.4.3. Ποιότητα αστιιωίι περιβάλλοντος-πολιτιστική

κληρονομιά

• Κατάσταση οικιστικού αποθέματος (ανά ενότητα)

- Στοιχεία φυσιογνωμίας της πόλης
- Στοιχεία ή oUΝOλα πολιπστικής !αΡXπεΚΤOνtι<ής/ιστO'

ριι<ής κληρονομιάς

- Αξιόλογα φυσικό στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος

Α.4.4. Ασπκές Υποδομές

Γενικές αστικές υποδομές:

- Μεταφορικό δίKΤUO, κυκλοφορία

- Τηλεπικοινωνιες
- Eνtργεια
Υποδομές Κοινής Ωφέλειας:

-Ύδρευση
-Αποχέτευση
- Απορρίμοτα, κλπ

Υποδομές Ασφάλειας - προστασίας από φυσικές κατα-

στροφές (σεισμούς κλπ).

Β' Στάδιο - npOTAΣH
n. 1. Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης του Δήμου

~OKα:ελεύθερη

Επίπεδο αναφοράς: σΤΑ 97
Περιεχόμενο:

- Οργάνωση oικιστιιc;ής αν6muξης

• Υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων
- Λειτουργικές σχέσεις αστικού - μη αστικού χώρου

- Κύρια δίκτυα εξυπηρέτησης

- Κύριες ζώνες προστασ(ας
- Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μέτρα

- Διασυνδέσεις με ανώτερα επίπεδα οργάνωσης, σχέ-

σεις με τον έξω χώρο

- Εξειδίκευση ρόλου οικισμών ΟΤΑ

Π.2. mΣIΣXOOAn - Χρήσεων γης και Προστασία Περι-

βάλλοντος ΟΤΑ

Κλίμακα 1:25.000
Επίπεδο αναφοράς: ΟΤΑ 97
Περιεχόμενο:

- ΠΕΠ (Περιοχές ειδικής προστασίας).

- Περιοχές ελtγχoυ και περιορισμού δόμησης.

- Προς πολεοδόμηση περιοχές ως επεκτάσεις ή ως νέοι

οικιστικοί υποδοχείς για Α' κατοικία ή μεικτές περιοχές.

- Προς πολεοδόμηση περιοχές για παραγωγικές χρή

σεις και περιοχές για ιδιαίτερες χρήσεις.

- Προς πολεοδόμηση περιοχές για Β' κατοικία.

- Περιοχές κατάλληλες για εφαρμογή του μηχανισμοίι

των ΠΕΡΠΟ

- Δίκτυα τεχνικής υποδομής
Π.3. mr {ΣΧΟΟΑΠ- Πολεοδομική Οργάνωση
Κλίμακα 1:5.000 ή 1:10.000
Επίπεδο αναφοράς: Οικισμός ή πολεοδομοίιμενες πε-

ριοχές

Περιεχόμενο:

Π.3.1.: Πολεοδομική οργάνωση

- Πολεοδομική οργάνωση {αναβάθμιση τωνήδη πολεο

δομημένων περιοχών, σίινδεση με νέες προςπολεοδόμη·

ση περιοχές (λεπουργία, ενότητες)

- Μικτές πυκνότητες και μικτός ΣΔ κατά πολεοδομική ε

νότητα

- Λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης

- προτεινόμενες περιοχές για αναθεώρηοη

1949

- Πολεοδομική οργάνωση νέων περιοχών (λειτουργία,

ενότητες)

- Γενικές χρήσεις γης
- Ζώνες προστασίας - Ειδικοί Όροι Δόμησης
Π.3.2: Ζώνες κινήτρων, μηχανισμών, παρεμβάσεων

- Προτεινόμενες περιοχές Ανάπλασης
- Ζώνες κινήτρων

-Ζώνες πολεοδομικών μηχανισμών

Π.3.3.: Γενικές Αστικές υποδομές

-γποδομές ποιότητας ζωής

- γποδομές ασφάλειας - προστασίας
ν.γπόβαθρα

Τα ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ εκπονοίινταl σε υπόβαθρα που πα

ραδίδονται από ιην αναθέτουσα αρχή στο μελετητή. Σε

περίmωση μη ίιπαρξης ψηφιακών υποβάθρων στη μελέ

τη θα χρησιμοποιηθούν ψηφιοποιημένες εικόνες χαρΊΟ

γραφlκοίι υλικού προέλευσης ΓΥΣ ή ΟΚΧΕ ή άλλης δημό

σιας υπηρεσίας, σε κλίμακα που απαιτείται κατά περί

mωση, που θα παραδοθούν στο μελετητή ίιστερα από

ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Ως προβολικό σίιστη

μα θα χρησιμοποιηθεί το ΕΓΣΑ 87.
Σε κάθε περίπτωση τα παραδοτέα στοιχεία που καθορί

ζονται στις προδιαγραφές χαρτών θα παραδοθοίιν ως

δομημένη διανυσματική πληροφορία.

Β. Καθορίζονται αμοιβές για την εκπόνηση μελετών Γε

νικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρι

κής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟ

ΑΠ) ως εξής:

1.α. - για οικισμοίις μtχρl500 κατ. 25.000 δρχ.

-για οικισμούςαπό 501 έως 1000 κατ. 35.000 δρχ.

- για οικισμούς από 1001 έως 2000 κατ. 50.000 δρχ.

- για οικισμοίις από 200 1έως 10.000 κατ.350.000 δρχ.

-για οικισμούς από 10.001 έως 20.000 κατ .500.000 δρχ.

-για οlκισμοίις από 20.001 έως 40.000 κατ .600.000 δρχ.

- για οlκισμοίις από 40.001 έως 120.000 κατ. 1.000.000
δρχ.

- για οικισμούς μεγαλίιτερους από 120.001 κατ.

1.200.000 δρχ.

β. Οι αμοιβές της προηγούμενης παραγράφου α προ

σαυξάνονται κατά 20% σε οlκισμοίις παραλιακοίις, παρα

δοσιακούς και αξιόλογους με πληθυσμό μικρότερο των

2.000 κατοίκων. Η προσαύξηση αυτή εφαρμόζεται άπαξ.

γ. Η αμοιβή ανάστρέμματηςεδαφικήςέκτασηςτηςπε

ριοχής μελέτης 0,8 δρχ. ανά στρεμμα.

2. Για οικισμοίις για τους οποίους έχουν εγκριθεί γενικά

πολεοδομικά σχέδια σίιμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.1337{83, οι aμoιβέςτης παρ. 1 μειώνοντοl κατά 10%για

οικισμοίις από 2.001 έως 120.000 κατοίκους και μόνο

γΙ'αUΤOίις και κατά 30% για οικισμοίις μεγαλύτερους

120.001 κατοίκους.

3. Η τελική αμοιβή του ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ προσδιορίζεται α

πό το άθροισμα 1) τωντψολογίων της παραπάνω παρ.1 α

και 1β που nPOKumOUV από το άθροισμα των οικισμών.

που περιέχοντοι στα διοικητικά όρια της περιοχής μελέτης

και οι οποίοι οικισμοί είναι απογεγραμμένοι στην απογρα

φήτης ΕΣΥΕτου 1991καl2)τουτψολογίουτης παρ. 1γ.

4. Ως ελάχιστη κατώτατη αμοιβή εκπόνησης πλήρους

μελέτης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ορίζεται σε 200.000 δρχ.

5. Ο υπολογισμός των παραπάνω αμοιβών των παρ. 1
και 4 προκύmουναπότοντύπο Α = λχτ. όπου:

τ = οι τιμές μονάδος αμοιβής που καθορίζονται από τις

τιμές των παραπάνω προδιαγραφών
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λ = σUΝτελεστής καθοριζόμενος από το όρθρο 4 παρ. 2
ταυ Π.Δlγμaτoς 696Π4, όπως τροποποιήθηκε με το

nΔ.s15/89 (ΦΕΚ 219 Ν89) που ανηστοιχεί στην χρονική

περίοδο έγκρισης ταυ τελεuτoΙoυ σταδίου της μελέτης ή

της εργασίας που έχει ανοιεθεί,

6. Η τελική αμοιβή της παραπάνω παραγράφου 3, επl

μερ(ζετοι σε 50% για το Α' στόδιοτης μελέτης (ανόλυση,

διάγνωση, προοmικές) και 50% για το Β' στάδιο (πρότα

ση).

Ειδικότερα το Β'στάδιο uποδιαιρεπαι σε 2 υποσιόδια

8111:0162, όπου στο μεν Β1 θoπληρώvεταιτo30%τηςσυ-

ναλικής αμοιβής με την παραλαβή του σταδίου και 82 το

υπόλοιπα 20% μετά την οριστική πρόταση του ΓΠΣ ή

ΣΧΟΟΑΠ όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις συμμεlοχι

κ{;ς διαδlκασ(ες. Η προκαταβολή απoσβένuτoι εξ ολοκλή

ρου με τηνπαρόδοση του Α' σταδίου.

Γ. Η ισχίις της παΡοίιοας απόφασης αρχίζει οπό τη δη

μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 6 Απριλίου 2000

ΟΥΓΙΟΥΡΓΟΙ

ΚΩΣΤΑΣΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΤΟ ΕΘΝΙΚΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ
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ΤEvχOΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Ψύλλου 1000

31 lοuλίοu 2001

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕ'Σ

Διορισμός μελών του ΔισικητLI<ΟιJ Συμβουλίου του Ελ-

ληνιιι;ού Ιδρύματος Πολιτισμού. 1
Παροχή δωρεάν μετοχών του Δημοσίου..................... 2
Παροχή της Εγγίιησης του Ελληνικού Δημοσίου προς

την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για τη χορήγηση δανείου

στην ΠγΡΚΑΛ Α,Ε. ποσού 3,2 δις δρχ..................... 3
Έγκριση τιμολογίου υδΡοΥεωλογu<ών εργασιών. 4
Ρύθμιση εξόφλησης οφειλών διιωιούχων του Ο.ΕΚ

από δάνεια του Ν. Δ/τας 1138/1972 και του Ν.

164111986. 5
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησηςτου Επιχει

ρησιακού Προγράμματος 'Άηασχόληση και Επαγ-

γελματική Κατάρτιση". 6
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη και σύ

νταξη σχεδίου Π.Δ. σε εκτέλεση του άρθρου 65
παρ. 5 Ν. 2447/1996 με το οποίο θα ρυθμίζονται

στις λεmομέρειέςτους,η οργάνωσηκαι η λεπουρ·

γ(α του θεσμούτων ανάδοχωνοικογενειών. 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αοιθ Φ 140/ΑΣ501 (1)
Διορισμός μελών του Διοικητιι<ού Συμβουλίου του Ελλη

νικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ νΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερ

νητικά όργανα" (ΦΕΚ 137Α5).

2. Την υπΌρ. Υ578 από 1/12/2000 Απόφαση του Πρω·

θυπουργού Κωνσταντ(νου Σημίτη "Καθορισμός αρμοδιο·

τήτων της Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών κας. ελι

σάβετ Παπαζώη" (ΦΕΙ<, 14848/5.12.2000).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 252411997 "Ρυθμί

σεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού" (ΦΕΚ 183Α').

4. Την υπ' αρ. Φ. 111116/ΑΣ 223 από31.3.1998Απόφαση

του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτεριι<ών "Διορισμός του

Διοικητικού Συμβουλίουτου Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτι

σμού" (ΦΕΚ3358/8.4.1998).

5. Την υπ' αριθ. Φ1/17/ΑΣ46/14.1.1999 Απόφαση του

Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών "Διορισμός μέλους

του Διοιι<ητιι<ού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος

Πολιτισμού" (ΦΕΚ 338/26.1.1999).
6.Την υπ' αριθ. ΑΣ 1537/17.8.2000ΑπόφασητουΥπουρ

γού Εξωτεριι<ών "Διορισμός του Προέδρου του Διοικητι

κού Συμβουλίου του Ελληνιι<ού Ιδρύματος Πολιτισμού

(ΦΕΚ 10758130.8.2000).
7. Την από 5 Μαρτίου 2001 επιστολή του Προέδρου του

Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, αναφορικά με

την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. του Eλληvιι<oύ Ιδρύμα

τος Πολιτισμού Σοφίας Χηνιάδου καιτην από 5Ιουλίου 2001
επιστολή του Προέδρου του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτι

σμού αναφοριι<ά μετην παροίτησητου μέλουςτου Δ.Σ. του

Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Δημήτριου Χαλιαώτη.

8. Την από 12.4.2001 και με αριθ. πρωτ. 1726/12.4.2001
πρότασητου Υπουργού Πολιτισμού.

9Τηναπό22.3.2001 και με αριθ. πρωτ. 542 πρότασητου
Υπουργού Εθνιι<ής Παιδείας και θρησκευμάτων.

10. Το γεγονός ότι από τις διατόξειςτης παρούσας δεν

δημιουργείται δαπάνη σε βόροςτου κροτικού προϋπολο

γισμού, αποφασίζουμε:

Διορίζονται η Στέλλα Πριόβολου του Kωνστoνr(νoυ, Ει

διι<ή Γραμματέας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμι

κής ΕκπαΙδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

θρησκευμάτων και η Άλκηστη Σουλογιάννη, Διευθίιντρια

της Διεύθυνσης Μορφωτικών Σχέσεων του Υπουργείου

Πολιτισμού, μέλη του Δ.Σ. του Ελληνιι<ού Ιδρύματος Πο

λιτισμού.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει με τη λήξη της θητείας των

υπολοίπων μελών του Δ.Σ. του Ελληνιι<ού Ιδρύματος Πο

λιτισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλ(ου 2001

Η ,ο,Ν,.\ΓΙΛΗι>ΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗ

Ι

Αριθ.2/43995{ΟΟ25 (2)
Παροχή δωρεόν μετοχών του Δημοσίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του όρθρου 9 του Ν. 28191



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ)13984

2000 "Ίδρυση Εταιρείας 'Όλυμηιοιι;ό Χωριό Α.Ε.", προ

στασΙο Ολυμπιοκών Συμβόλων και Σημάτων και όλλες

διατάξεις' (ΦΕΚ84/Ν15.3.2000).

2. Την aριθμ. 585/17.7.2001 απόφαση της Διυπουργι

κής ΕπιτροπήςΑποκρατικοποιήσεων.

3.Τηνοριθμ. 1039386/441/Α'0ΟΟ6/21.4.2000κοlνήαπό
φαση ταυ Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι

κών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών

στους Υψuπουργοίις Οικονομικών" (ΦΕΚ 571/8'1
21.4.2000), αποφασίζουμε:
Σε κάθε ιδιώτη ή θεσμικό επενδυτή, που θα αποκτήσει

μετοχές της Ανωνύμου ΕταιρεΙας 'Οργανισμός Λιμένας

Θεσσαλονίιι;ης (ΟΛΘ Α,Ε)", κατά τη δημόσια εγγραφή ή

και την ιδιωτική τοποθέτηση και θα εξακολουθήσουννα

τις κατέχουνγια περίοδοτριών (3) μηνών από την ημερο

μηνία καταχώρισης της μεταβίβασης των μετοχών στο

Κεντρu<ό Αποθετήριο Αξιών το Ελληνικό Δημόσιο θα πα

ptχει δύο (2) δωΡεόν μετοχές για κόθε δtKα (10) κστεχό

μενεςκατόταανωτέρω μετοχές και μέχρι διακόσιες (200)
συνολικό δωρεόν μετοχές ανό επενδυτή.

Από τις διατόξειςτης παρούσας δεν προκαλείται δαπό

νη σε βόρος του Κpaτu<ou ΠροΟπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεi στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα. 2310υλ(ου 2001

οvφvnΟVΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣΔΡΥΣ

•
Αοιθ. 2/3579210025 (3)
Παροχή της Εγγύησηςτου Eλληνu<ou ΔημοσΙου προς την

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για τη χορήγηση δανεioυ στην

ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. ποσού 3,2 δις δρχ.

Ο ΥπογΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τιςδιαιόξειςτου Ν. 2322/1995Kαιτηςπaρ. 10τουόρ

θρου 15του Ν. 2469/1997.
2. Την Απόφαση της Διυπουργικής Eππρonής του όρ

θρου 5 του Ν. 2322/95 (συνεδρίαση αριθμ 41 της

17(7/2001) μετην οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη

της στον Υπουργό Οu<ονομικών για την παροχή της εγ

γύησης του Ελληνu<ού Δημοσίου.

3. Την αριθμ. 971/26.6.2001 Απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίουτης ΠΥΡΚΑΛ.

4. Τοαριθμ. 196/2281/11.5.2001 έγγραφοτηςΠΥΡΚΑΛ.

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του

Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1039386/441/ΑΟΟ061

21.4.2000 Άνόθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικο

νομικών στους γφυπουργούς Οικονομu<ών". αποφασί

ζουμε:

Παptχoυμε την ανεπιφύλακτη εγγύηση του Ελληνικού

ΔημοσΙου οτην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑγια τη χορήγηση δα

νείου προς την εταιρεία ΈΜΗΝΙΚΟ πγΡIΤΙΔΟΠΟIΕIΟ &
ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟ· (πγρΚΜ) Α.Ε. ποσού δραχμών τριών δι

σεκαιομμυρίων διακοσίων εκατομμυρίων (3.200.000.000).
Η χορήγηση και εξυπηρέτηση του δανεΙου θα γίνει σύμ

φωνα με τη δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεΙ μεταξύ

της πγρΚΑΛ Α.Ε. και της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή και

τις ενστόσειςτων όρθρων 855 και 867του Α.κ. και διστη-

ρεί τα δu<αιώματα και τις ενστόσεις που απορρέουν από

τα όρθρα 853. 858, 862, 863 του Α.Κ

Η παρούσα εγγύηση και η εκπλήρωση των υποχρεώσε

ων που προβλέπονται από αυτή δεν στοιχειοθετεί παρό

βαση των όρθρων 87-89 της Συνθήκης Ε.Κ

Περtληmικό οι όροι του Δανείου είναι οι εξής:

ΠΙΣΤΟΥΧΟΣ: ΠΥΡΚΜΑ.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕlογ: 3.200.000.000 δρχ

ΔIΑΡΚΕIΑ ΔΑΝΕΙΟΥ: Εmό (7) έτη.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ: Δύο (2) έτη.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Κυμαινόμενο, ίσο με το ΕυΑIΒΟΑ 6 μηνών

πλέον περιθωρίου (spread) 0,25%.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ: Ανό πραγματικό εξόμηνο.

ΕΞΟΦΛΗΣΗ: Σε δέκα (10) ισόποσες εξαμηνιαΙες χρεο

λυτικές δόσεις, της πρώτης καταβλητέας 30 μήνες μετό

από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβα

σης.

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ: Εφόπαξ.

Μετην απόφαση αυτή, ανaλαμβόνoυμε την υποχρέωση

σε περΙmωση καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρόθεσμης

δόσης ή μέρους αυτής, ενδιαμέσων τόκων ή τόκων υπε·

ρημερίας του δανείου αυτού ή όλλων επιβαρύνσεων και

συναφών εξόδων να καταβόλουμε στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑ

ΠΕΖΑ μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της εκόστοτε

oφεtλήςτα ποσό που προέρχονται από την ανωτέρω αιτία

και μετό από προηγούμενη βεβαίωση των ποσών αυτών

στην αρμόδια ΔΟΥ στο λογΙσμό Νο 555 σύμφωνα με τη

διόταξη του Π. ΔJτoς αριθμ 16/89 (ΦΕΚ 6/1989) και τις

Οδηγίες της εγκυκλίου μας aριθμ 98348/2945/8.8.79.
Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1%για την

παρεχόμενη εγγύηση του, την οποΙα θα εισπρόπει η

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και θα την αποδίδει στο Δημόσιο

σύμφωνα με το έγγραφό μας2009593/1391Π.2.96.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΙ στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2410υλίου 2001
Ο γφγnoγΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΠΟΣΔΡΥΣ

•
Αριθ_19032/4537 (4)

Έγκριση τιμολογΙου υδρογεωλογικών εργασιών.

ΟΥπογΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατόξεις της παρ.8 του όρθρου 1 του Ν.

2508/1997 "Βιώσιμη οu<ιστu<ή ανόmυξη των πόλεων και

οικισμώντηςχώρας και άλλες διατόξεις' (Α' 124).
2. Τις διατόξειςτου όρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυ

βέρνηση και ΚυβερνητικόΌργανα" (Α' 137). που προστέ

θηκε με το όρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντι

καταστόθηκε με την παρ. 2α του όρθρου 1 του Ν.

2469/1997 (Α' 38).
3. ΤΟ γεγονός ότι από τις κανονιστu<ές διατόξεις αυτής

της απόφασης δεν προκαλείται δαπόνη σε βόρος του

κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του

οικεΙου Ο.Τ.Α., αποφασΙζουμε:

Ι. Για τον υπολογισμό των αμοιβών εργασιών για την εκ

πόνηση υδρογεωλογικών μελετών καθορΙζεται Τιμολόγιο

Υδρογεωλογικών Εργασιών, το οποίο εφαρμόζεται εφό-
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ)

•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••
••

σον δεν ορίζεται διαφορετικό στις διατάξεις της γΑ

34510/7766/23.12.98 (8"35126.1.99) ως εξής:

A.ΓENIKOI ΟΡΟΙ ΤΙMOΛOΓlOY

Το Τψολόγιο περιλαμβάνει τις τιμές με τις οποίες θα

αποζημιώνεται ο Ανάδοχος για τις βoηθητικtς εργασίες

που θα εκτελέσει. τις μετρήσεις κοι τη λήψη των απαραί

τητωνστοιχε(ων και περιλαμβάνονται όλες οι δaπόνεςγια

τις εργασίες υπαίθρου και γραφείου. οι οπο{ες θα εκtελε

σθούν πλήρως, δηλαδή:

Q, Δαπάνες μηχανικού εξοπλισμοίι, στις οποίες περι

λομβόνονιαιόλεςγενικό οι δαπάνεςγια προμήθεια.απο

θήκευση,χρήση κοι λεπουργ(οτων μηχανημάτων,εργα

λείων, ανταλλακτικών, υλικών, φθορών, συνrήρησης,

ασφολίσφωνκαι απόσβεσηςουτών κλπ.

β. Δαπάνες προσωπικοίι,στις οποίες περιλαμβάνονται

όλεςγενικόΟΙ δαπάνεςταυ επιστημονικού.εργατικούΚΟΙ

τεχνικού προσωπικούμε όλεςτις κύριες και επικοuρικές

αποδοχέςTOU, δώρα εορτών, ασφαλ(σεις σε ταμεία και

ιδρύματα κατά εργατικών ή άλλων ατuχημάτων και ζη

μιώνκλπ.

γ. Δαπάνες παρακολούθησης εργασιών, στις οπο(ες πε

ριλαμβόνOVΤαι όλες οι δαπάνες nOU ε(ναι αναγκαίες για

την κατάστρωση TOU προγράμματος και παρακολοίιθηση

τωνεργασιών από εκπροσώποuςτοu avaMXOU, όπωςκαι

για την καθοδήγηση και παροχή των αναγκαίων UnOocr
ξεων και πληροφοριών.

δ. Δαπάνες σίινταξης και εμφάνισης της μελtτης, στις

οπο(ες περιλαμβάνονιαι οι δαπάνες σύνταξης, χαρτοσή

μανσης, βιβλιοδέτησης της μελέτης και όλων γενικά των

απαραίτητων εκθέσεων με τοuς σχετικούς π(νακες, δια

γράμματα κλπ.

ε. Δαπάνες Kσrαβoλής αποζημιώσεων στις οποίες περι

λαμβόνεται κάθε αποζημ(ωση για ατUΧΉματα σε πρόσω

πα όπως και για ζημιές naU προκαλούνταιαπότο προσω

πικό TOU Αναδόχοu και τα μεταφορικά μέσα αυτού σε ξέ

νη ιδιοκτησία και σε κοινωφελή έργα.

B.ΤVΠOI YΠOΛOΓlΣMOY Τ1ΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τον uπολογισμό της αμοιβής χΡησιμοποιε(ται ο ou
ντελεστήςλ, σύμφωναμετις διατάξειςτων Π.δ 696Π4 και

515/89, nou uπολογ(ζεται με βάση τον τύπο

λ=0,00015.(μ1+μ2) όποu:

μ1 = το ημερομίσθιο εργάτη ειδικεuμένοu χωμσrοuρ

γού κατά το χρόνο έναρξης εκπόνησης της uδρο

γεωλογικής μελέτης

μ2= το ημερομ(σθιο τεχν(τη Kσrό την ίδια χρονική πε

ρίοδο.

Ταπαραπάνωημερομίσθια προσδιορίζονται από την Ει

δική Εππροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσ(ων Έργων και

λαμβόνονται χωρίς οποιαδήποτε προσαύξηση για εργο

δοτικές επιβαρύνσεις. Ο σuντελεστής λ λαμβόνεται πά

ντοτε μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ενώ τα uπόλοιπα

ποuτuχόν uπάρχοuν αγνοούνται.

Γ.ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓEΩΛOΓlΚΩN ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Δειγματοληψ(α νερού και αποστολή στο εργαστήριο

Γιατη λήψη ενός δείγματος νερού από πηγάδι, γεώτρη-

ση, πηγή κλπ, τη σuσκεuασία και την αποστολήτοu οε νό

μιμο εργαστήριο για την εκιέλεση γενικής χημικής ανά

λuσης, καθώς και τη λήψη της θερμοκρασ(ας TOU νερού

την ημtρα της δειγματοληψ(ας.Τlμή μονάδας ανά τεμά

χιο δρχ. 75.λ (euro 0,21 λ).

2. Εκτέλεση χημικής ανόλuσης νερού.
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Γιατηνεκτέλεσημιαςχημικήςανάλuσηςαπό νόμιμοχη

μικό εργαστήριογια τον προσδιορισμότων uδροχημικών

rou παραμέτρων και ειδικότερα για τον προσδιορισμό

Tou ΡΗ,της μόνιμης, παροδικής και ολικής σκληρότητας,

της ηλεκτρικής αγωγιμότητας σε 20 C, της περιεκτικότη

τας σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο και χιλιοστόγραμμα

ανά λίτρο (ppm) σε χλώριο, οuδέτερα ανθρακικά,όξινα

ανθρακικά,θεlίκά,νιτρικά,νιτρώδη,ασβέστιο,μαγνήσιο,νά

τριο,κάλιο,αμμώνιοκαι το σύνολοτων αλάτων ηλεκτρο

μετρικώς. Τιμή μονάδος ανά χημική avMUoη δραχμές

900.λ (euro 2,64 λ)

3. Εκτέλεση ειδικής χημικής ανόλuσης

Για την εκτέλεση από νόμιμο χημικό εργαστήριο μιας ει

δικής χημικής ανόλuσης με σκοπό τον προσδιορισμό της

σuγκέντρωσης ιχνοστοιχε(ων. Τιμή μονάδος ανά χημική

avMUOTl δραχμές 230.λ. (euro 0,67 λ)

4. γψομετρική αποτύπωση σημείων νερού

Για την uψομετρική αποτύπωση ενός σημείοu νερού και

τον καθορισμό TOU απολύτοu uψομέτροu αυτού με χωρο

στάθμιση, τοποθετε(ται επάνω ή κοντά στο σημείο TOU νε

ρού ένασταθερό και αμετάβλητο σημείο ΑΕΡΕΑ (σωλήνας

γεώτρησης, στηθαίο, τοίχος, βράχος κλπ) απότο οποίο θα

εξαρτηθούν uψομετρικά οι μετρήσεις της σrάθμηςτοu νε

ρού καιτων λοιπών παρατηρήσεων. ΣυγKεκριμtνααπαιτεί

ται ο οριζοντιογραφικός και uψομετρικός προσδιορισμός

κάθε TlTOIOU σταθερού και αμετάβλητοu σημείοu

(ΑΕΡΕΑ). Για τον οριζοντιογραφικό προσδιορισμό τα ση

μεία θα εξ<ψΠ1θούν από το κρατικό δ(κτuο συντεταγμtνων

και, όποu χρειάζεταΙ, πύκνωση αυτού. Επίσης θα εγKσrα

σταθεί πολυγωνσμετρικό δίκτuο το οπο(ο θα εξαρτηθεί

από το τριγωνομετρικό και κατ' επέκταση τα σταθερά ση

μεία θαεξ<ψΠ1θούν aπότo πολυγωνομετρικό. Γιατον uψο

μετρικό προσδιορισμό ομot"ως τα σημε(α θα εξαρτηθούν

από το KρσrΙKό χωροσταθμικό δ(κruο και θα επακολοuθή

σει η χωροστάθμιση τωνοημείων αυτών. Γιατιςπαραπάνω

εργασt"ες ορ(ζεται τιμή μονάδας ανά σημε(ο (ν) αναφοράς

(ΑΕΡΕΑ) δραχμές 10.000λ+500.(ν).λ. (euro 29,35 λ +
500.(ν).λ)

5. Ερευνητικές γεωτρήσεις - πρoγραμμσrισμός, επο

πιεία, επεξεργασία και αξιολόγηση των σιοιχε(ων.

Για τον προγραμματισμό, τον καθορισμό της θέσης, τη

σίινταξη τεχνικών προδιαγραφών, την εποmε(α εκτέλε

σης μιας ερεuνητικής uδρογεώrρησης ή ενός πιεζομέ

TPou, οιοuδήποτε βόθouς και διαμέτροu καθώς και τον

προγραμματισμό, εποπτε(α των δοκιμαστικών αντλήσε

wvnou θα εκτελεσθούνγιατημελέτημε μέριμνατηςΥπη
ρεσίας και την αξιολόγησηόλωντων παραπάνωστοιχε(

ων. Τιμή μονάδοςανά γεώτρηση δραχμές 4000.λ. (euro
11,74λ).

6. ΔOKιμαστικtς αντλήσεις σε uφιστάμενες γεωτρή

σεις- προγραμματισμός, παρακολούθηση, επεξεργασία

και αξιολόγηση των στοιχείων.

Για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση δοκι

μαστικών αντλήσεων nou εκτελούνταιγια τη μελέτη σε

uφιστόμενες γεωτρήσεις με εγKατεστημtνη αντλ(α κα

θώς και την επεξεργασίακαι αξιολόγησητων παραπάνω

στοιχε(ων.Τιμήμονάδαςανάτεμάχιοκατ' αποκοπήδραχ

μές 3500.λ. (euro 10,27 λ)

7. Δοκιμαστικές αντλήσεις σε uφιστάμενες γεωτρή

σεις-Μετρήσεις.

Για τη μέτρηση στάθμης ή παροχής κατά τη διάρκεια

δοκιμαστικής άντλησης καθώς επ(σης και κατά τη διάρ·

κεια επαναφοράς στάθμης μετά το πέρας της άντλησης
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σε υφιστάμενη γεώτρηση ή δορυφόρο πιεζόμετρο κοιτην

παρouσ(ασητων μετρήσεων σε ειδικά έντυπο. Τιμή μονά

δος ανά μέτρηση βΟ.λ. (euro 0,23 λ).

8. Εισκόμιση - αποκόμιση εξοπλισμοίι γεωηλεκτρικών

δημοσκοπήσεων.

Για τη μετοφορό οργάνων κοι σuσKευών της γεωηλε

κτρικής έρευνας ΚΟΙ γενu<ό του απαιτούμενου μηxαVΙKoύ

εξοπλισμού στην περιοχή έρευνας και ειδικότερα στην

πρώτη θέση εργασίας, για την εγκατάσταση σε κατάστα

ση ετοιμότητας στη θέση αυτή ΚΟΙ την αποκόμιση των ΠΩ

ραπάνω οργάνων και συσκευών από την τελευταία θέση

γεωηλεκτρικής διοσκόπησης στην έδρατου αναδόχου με

φορτηγό αuτoι<ίνητo 3/4 10Π: ΔραχμέςΔ=2 60 (2,5+Τ)

1000
όπου:

Θ=όπως ορίζεται στο ΥΔΡ 579 ("περΙ εγκρίσεωςΑνα

λύσεως Τιμών Υδραυλικών Έργων ΥΔΡ"

(Β'169/80j,ηχρήσηγια φορτηγόαυτοκίνητο3/4 !οπ

,οι

Τ= χιλιόμετρα οδιι<ής μεταφορός από την έδρα του

αναδόχου C1τ/ν περιοχή του έργου.

Στο ποσόνΔ προστΙθενται Γενικά Έξοδα (Γ.Ε) καΙ. Όφε

λος Εργολάβου (Ο.Ε) που ισούνται με 18% .Δ.

Οι διατάξεις της παΡογΡό:φου αυτής εφαρμόζονται για

μΙα και μόνο φοΡό για κάθε πρόγραμμα γεωηλειπριι<ών

διαοκοπήσεων.

Σε περίrπωση ενδιάμεσης θαλάσσιας διαδρομής στο

παραπάνω ποσόν προστ(θενται τα εισιτήρια του προσω

πικού και το κόστος μεταφοΡό:ςτου μεταφορικού μέσου.

9. Γεωηλεκτρική διασκόπηση με ανάπτυγμα ΑΒ μήκους

από 100μ. έως 1600 μ.

Για την εκτέλεση μιας γεωηλεκτριι<ής διαοκόπησης με

ανάΤΠUΓμα ΑΒ μήκους από 100μ. έως 1600μ .με μετακl·

νηση προσωπιιωύ, αυτοκινήτου, συσκευών, οργάνων,

εξαρrημάτων από θέση σε θέση, μετις τοπογραφικές ερ

γασίες που απαιτούνται σε κάθε θέση, με εκτέλεση των

μετρήσεων και σύνταξητων λογαριθμικών διαγραμμάτων

φαινομένων αντιστάσεων και με όλες τις άλλες σχετικές

εργασίες που περιγράφονται στις προδιαγραφές. Τιμή

για την εκτέλεση των γεωηλεκτρικών δΙOσKOnήσεων

Α=75.κ.(ν.)λ (θυΓΟ 0,22.κ.(ν)λ)

όπου: K=συVΤΕλεστήςαναrπύγμαroς

ν=ο αριθμόςτων μετρήσεων σε κάθε ανάτπυγμα

Aνάrπυγμα ΑΒ , ν

ΑΒ=100μ. 1,48 13
ΑΒ_128μ. 1,49 14
ΑΒ 160 μ. 1,50 15
ΑΒ-200μ. 1,51 16
ΑΒ-260μ. 1,53 17
ΑΒ-320μ. 1,55 16
ΑΒ-400μ. 1,57 19
ΑΒ-500μ. 1,60 20
ΑΒ 640μ. 1,64 21
ΑΒ-800μ. 1,69 22
ΑΒ 1000 μ. 1,74 23
ΑΒ-1280μ. 1,83 24
ΑΒ 1600 μ. 1,92 25
ΑΒ-2000μ. 2,71 26
ΑΒ 2500μ. 3,52 27

10. Eρμηνεlα και αξιολόγηση των γεωηλεκτρικών με

τρήσεων-αμοιβή σύνταξης της ΣΧετιι<ής έκθεσης.

Για την ερμηνεία των δεδομένων των μετρήσεων, την

απασχόληση του αναγκαΙou προσωπιι<ού και κάθε δαπά

νη για την αξιολόγηση όπως περιγράφεται στις προδια

γραφές.

Τψή ποσοστιαία που ανέρχεται σε ποσοστό δώδεκα

τοις ειι;οτό (12%) επΙ των τιμών εκτέλεσης των εργασιών

της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος.

11. Γιατην εισκόμιση, αποκόμιση και μετoιdνηση αντλη

τικού συγκροτήματος και για την άντληση νερού εφαρμό

ζονται οι αποφάσεις ΒΜ5/0/30317/4 .6.79 "Περίανάλυσης

Τψών Υδραυλικών Έργων" (8'169/80) και Δ6/0ιι<./22172!

9.9.92 "Για την αναπροσαρμογήτιμών μονάδωντης Ανά

λυσης Τψών Υδραυλιι<ώνΈργωνεκδόσεως'79 (Β'562).

12. Ειοκόμιση ,αποκόμιση εξοπλισμού διαγραφιών

Για τη μεταφορά οργάνων και συσκευών για την εκτέ

λεση διαγραφιών σε υφισrάμενες γεωτρήσεις και γενικά

του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού C1τ/ν περιοχή

έρευνας και ειδιι<ότερα C1τ/ν πρώτη θέση εργασίας για

την εγKατάσrαση σε Kαrάσrαση ετοιμότητας στη θέση

αυτή και την αποκόμιση των παραπάνω οργάνων και συ

σκευών από ιην τελευταΙα θέση διαγραφίας σrην έδρα

του αναδόχου με φορτηγό αυτοκΙνητο 3/4 lοπ.

Δ=2 6Ο, (2,5+Τ)

1000
13. Διαγραφία
Για την εκτέλεση διαγραφιών σε υφιστάμενες γεωτρή·

σεις με μετακΙνηση προσωπικού, αυτοκινήτου, συσκευ

ών, οργάνων, εξαρτημάτων από θέση σε θέση, με εκτέλε

ση των μετρήσεων, με σύνταξη διαγραμμάτων και υποβο

λή αποτελεσμάτων.

=κλ

όπου κ= συντελεστής εΙδους διαγραφΙας

ΕΙΔΟΣ ΔιΑΓΡΑΦΙΑΣ Κ

Φυσική Aκnνoβoλ!α Γάμμα 20

ΘεΡμοκροolαςΑγωγψότητος 32

Ροόμετρο 37

ΕστιασμένηςΗλεκτρικήςΑντίστασης 37

ΗλεκτΡιχέςΔιαγραφ(ες 37

Καθετότηταςκαι AζtμouθίoυΔιάτρησης-Γεώτρησης 40

14. Ερμηνεία και αξιολόγηση διαγραφιών,αμοιβή σίι

νταξης σχετιιι;ής έκθεσης.

Για την ερμηνεία των δεδομένων των μετρήσεων,την

αποσχόληση του αναγκαίου προσωπικου και κάθε δαπά

νη για την αξιολόγηση.

Τιμή ποσοστιαία που ανέρχεται σε πoσoσrό δώδεκα

τοις εκατό (12%) επί των τιμών εκτέλεσης των εργασιών

της προηγούμενης παραγράφου 13.

Δ.Τ1ΜΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για τις γεωτεχνικές εργασίες που Υίνονται στα πλαίσια

των υδρογεωλογιι<ών μελετών εφαρμόζονται

1. Η ΕΚ1/5540Π65/0ικ./13.11.85 απόφαση του γπουρ

γού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία εγκρίθηκε η ανάλυση τιμών

δειγματoληrπΙKών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές

έρευνες.

2,- Η ΔΜΕΟ/δ/0/1759/12.11.98 aπόφαση του ΥπουΡΥού

ΠΕΧΩΔΕ "Ανάλυση τιμών και λοιπά θέματα Γεωτεχνικών
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Ερευνών,Μελετών Γεωτεχνικών Έργων και Γεωτεχνικών

Μελετών''.

3. Η Δ14oJ4769/606/25.7.88 οπόφαση του Υπουργού

Περιβόλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

"'Εγκριση Αναλίισεωςτψών εργαστηριακών και επι τόπου

δοκιμών εδοφομηχονικής και εργαστηριακών δοκιμών

βραχομηχανlκής" (8'578).
ΙΙ.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχΙζει από τη δη

μοσίευση της στην Εφημερίδατης Κυβερνήσεως.

Η οπόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2310υλίου 2001

OYΓlOYPΓOΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

•
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πόθεση ότι θα καταβληθούνταυτόχρονα και τυχόν τόκοι

υπερημερίαςπου αντιστοιχούν στο ποσό αυτό.

2. Δυνατότητα εξόφλησης οφειλών με έιι;mωση ως ανω·

τέρω παρέχεται και στους δικαιούχους των σεισμοπλή

κτων περιοχών των Νομών Μεσσηνίας, Ηλείας, ΑχαΊας,

Κοζόνης και Γρεβενών, για τις οφειλές από δάνεια του Ν.

Δ!τος 1138/1972 καιτου Ν.164111986, που είχαν αναστα

λεί μετοάρθρο6του Ν.2736/1999.

3. Για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση οι δικαιού

χοι θα πρέπει να υποβόλουναίτηση στον Ο.ΕΚ, η δε κα

ταβολή του ποσού θα γίνεται στην Εθνική Τρόπεζα της

Ελλόδος (διόδοχοτης ΕΚΤ.Ε.).

Η απόφαση aun') να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 lουλ(ου 2001

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣιΑΣ IW ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΑΣΦΜιΙΕΩΝ

ΧΡΗΙΤΟΙΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΙ

•
Αοιθ 63 (6)
Συγκρότηση Εππροπής παρακολούθησης του Επιχειρη

σιακού Προγρόμματος ''Απασχόληση και Επαγγελμα

τική Κατόρτιση".

ΟIΥπογΡΓΟI

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ· ΕΡΓΑΙΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατόξειςτου όρθ.29 Α του Ν.1558/1985 'Κuβέρ·

νηση και Κuβερνητιι<ό Όργανα" (ΦΕΚ 137IΝ1985), όπως

αυτός συμπληρώθηκε με το όρθ.27 του Ν 2081/1992
(ΦΕΚ 1541Ν) καιτροποποιήθηκεμε τοόρθ.1 παρ.2ατου

Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α1).

2. ΤοΝ.2874/2000, ΦΕΚ (286/Af29.12.2000) 'Προώθηση
της απασχόλησης και άλλες διατόξεις)

3. Το ΠΔ368/89του Οργανισμούτου Υπ. Εργασίας (ΦΕΚ

163 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

4. ΤηνυπΌριθμ. πρωτ.118267/14.12.2000 KoιVΉYπoυρ

γική Απόφαση των Υπουργών Εσωτεριι<ών, Δημόσιας Δι

οίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οιι<ονομίας και Οι

κονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

"Σύσταση και Λεπουργία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΕπlχειρησΙOJ<ού Προγράμματος' Απασχόληση και Επαγ

γελματική Κατόρτιση'".

5. Την υπΌρlθμ. ΔIΟΕ/27081/540/27.07.2000 Κοινή

Απόφασητου Πρωθυπουργού καιτου Υπουργού Εθνικής

Οικονομίας, "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ

γών Εθνικής Οικονομίας" (ΦΕΚ 970/8/03.08.2000).
6. Τον N.2860/2000, (ΦΕΚ 251/Ν14.11.2000) "Διαχείρι

ση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισί

ου Στήριξης και άλλες διατάξεις'.

7. Τον Κανονισμό (ΕΙ<) αρ.1260/1999 του Συμβουλίου

της 21ης lουνίου 1999, 'Περί γενιι<ών διατόξεων για τα

διαρθρωτικό ταμεία".

8. Την υπΌρ. Ε (2000) 3405 Απόφαση της Επιτροπής

της ΕυρωπαΊκής Ένωσης, που αφορό στην έγκριση του

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006γιατην Ελλόδα

ΓΕΩΡΓίΟΙ ΔΡΥΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΥΓΙΟΥΡΓΟΙ

ΕθΝIΚΗ! OIKONOMIAΣ

ΓIΑΝΝΟΙ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αριθ.50373 (5)
Ρύθμιση εξόφλησης οφειλών δικαιούχων του Ο.ΕΚ από

δόνειατου Ν. Δ!τας 1138/1972 και του Ν. 1641/1986.

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕθΝIΚΗΣQIKONQMIAΣ·ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ • ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοvrος υπόψη:

1. Τιςδιοτόξειςτου Ν. Μας 2963/1954 'ηερίιδρύσεως

Αιπονόμου Οργανισμοίι Εργατικής Κατοικίας"(Φ.Ε-Κ.

195IΝ24.8.54).

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού 'ηερί προϋποθέσεων

παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ:'(Φ.Ε-Κ.

661/8/14.8.71).
3. Τη διάταξητης παραγρόφου 6του άρθρου 5 και του

όρθρου 6 του Ν. 2736/1999 'Στεγαστικό προγρόμματα

του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και άλλες

διατόξεις "(Φ.Ε-Κ. 1721Α126.8.99).

4. Την αναφορό του Ο.ΕΚ αριθ.24285/2287/27.4.2001

με την οποία μας υπέβαλε απόσπασμα πρακτιιωύ της με

αριθ. 20/19.4.2001 συνεδριόσεως του Διοικητικού του

Συμβουλίου.

5. Το όρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 1371Ν

26.7.85) που προστέθηκε με το όρθρο 27 του Ν. 20811
1992 (Φ.ΕΚ 154/Α110.9.92), την παρ.2 του όρθρου 1του
Ν. 2469/1997 (Φ.Ε.Κ. 38IΝ14.3.97)καιτο γεγονόςσrι από

τις διατάξεις της απόφασης αun')ς δεν προκαλεπαι δα

πόνη σε βάροςτου προϋπολογισμούτου Ο.Ε.Κ.

6. Την αριθ. 80027/8.5.2000 Κ. Α. του Πρωθυπουργού

και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνιι<ών Ασφαλίσεων

"Περί ανόθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ερ

γασίας' (Φ.Ε.Κ. 610/8/9.5.2000).
7. Τηναρlθ.1039386/4411 ΑΟΟ06/21.4.2000 κοινή από

φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών

"Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων' (Φ.Ε-Κ. 571/81
21.4.2000), αποφασίζουμε:

1. Στους δικαιούχους του Q.E.K στους οποίους έχει χο'

ρηγηθεί δάνειο βόσεl των διατάξεων του Ν. λ/ος

1138/1972 και του Ν. 164111986, παρέχεται δυνατότητα

εξόφλησης με έκmωση του ληξιπρόθεσμου και του μη

ληξιπρόθεσμου ποσού του δανείου που προέρχεται από

το κεφάλαιο του Ο.ΕΚ, 50% για τα δόνεια του Ν. Μος

1138/1972 και 60% για τα δάνεια του Ν. 1641/1986, εφό·
σον η καταβολή του ποσού γίνει εφόπαξ μέσα σε έξι (6)
μήνες από τη δημοσίευση της παρούσης και με την προϋ-
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και ειδικότερατο Κεφ.4 παρ.3 "Περί Επιτροπής Παρακο

λούθησης Επιχειρησιακού Προγρόμματος".

9. Την υπ' αριθμ. Ε (2001) 38/9.3.01 Απόφαση της Ευ

ρωπαϊκής ΕΠΠΡοπήςγιο τηνέγκρισηταυ Επιχειρησιοι<ού

Προγρόμματος ''Απασχόληση κοι Επαγγελματική Κατόρ

τιση" 2000·2006 και εΙδtκότερατην παρ.5.3.3του Κεφα

λαίου 5.3, "ΜηχανισμΟΙ και Οργaνa στο πλαΙσιο του Επι

χειρησιακού Προγράμματος 'Απασχόληση κοι Επαγγελ

ματική Κατόρτιση'·, αποφασίζουμε

Ι. Τη συγκρ61ηση Εππροπής Παρακολούθησης γιο την

εφαρμογή και παρακολοίιθηση του Επιχειρησιακού Προ

γράμματος"Απασχόληση κοι Επαγγελματική Κατόρτιση",

ως εξής:

1. Ο Γενtκός Γραμματέας Διαχε{ρισης Κοινοτικών και

όλ/ων Πόρων, Πρόεδρος της Εππροπής.

2. Μέλη της ΕΠΠΡοπής με δικο(ωμα ψήφου:

α) ΕκπρόσωποιΥπουργείων και Οργανισμών:

• Ο προίστάμενος της Διαχεφιστικής Αρχής του Επι

χειρησιακού Προγράμματος "Απαοχόληση και Επαγγελ

μαηκή Κατάρτιση"

• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιηκής και Δημο

σίων Επενδίισεωντου Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας

• Εκπρόσωπος της Αρχής Πληρωμής.

• Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ

χου (Υπουργείο Οικονομικών)

• Εκπρόσωποςτης Γενικής Γραμματείας Ισότητας

• Ο προίστάμενοςτης Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμοίι

και Παρακολοίιθησης Δράσεων ΕΚΤ του γπουργείου Ερ

γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

της κοινστικής Πρωτοβουλίας EQUAL
• Ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής

Σιryχρηματoδoτoύμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό

Κοινωνικό Ταμείοτου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι

κών Ασφαλίσεων

• Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων

Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργε(

ου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εμπεφoγvώ·

μονας, που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοι

νωνικών Ασφαλίσεων

• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής

Υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

• Εκπρόσωποςτου γπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας

Διο(κησης και Αποκέντρωσης

• Εκπρόσωποςτου Υπουργείου Περιβάλλοντος

• Εκπρόσωποςτου Υπουργείου Γεωργίας

• Εκπρόσωποςτου Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας
• Εκπρόσωποςτου Υπουργείου Δικαιοσύνης

• Εκπρόσωπος του γπουργείου Πολιησμού

• Εκπρόσωποςτου γπουργείου Εμπορικής Nαuτιλ(ας

• Εκπρόσωποςτου Υπουργείου Ανάπτυξης

• Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Απόδημου

Ελληνισμού

• Εκπρόσωποςτης Γενικής Γραμμαrείας Παλιννοστού

ντων και Ομογενών Β. Ελλόδοςτου Υπουργείου Μακεδο

VΊαςΘράKης

• Εκπρόσωποςτης Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

• Εκπρόσωποςτου Οργανισμοίι Απασχόλησης Εργατι

κού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

• Εκπρόσωποςτου Εθνικοίι Κέντρου Πιστοποίησης Δο

μών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συ

νOδεUΤΙKών γπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ)

• Εκπρόσωπος του Οργανισμού Καταπολέμησης των

Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

β) Εκπρόσωποι των ΟΤΑ, των Οικονομικών και Κοινωνι

κών Εταίρων και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων:

• Εκπρόσωπος της Κενφικής 'Ενωσης Δήμων και Κοι

νοτήτων Ελλόδας (ΚΕΔΚΕ)

• Εκπρόσωποςτης Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοική

σεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ)

• Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι

τροπής (ΟΚΕ)

• Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων

(ΣΕ8)

• Εκπρόσωπος απότη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών

Ελλόδας (ΓΣΕΕ)

• Εκπρόσωπος από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγ

γελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

• Εκπρόσωπος από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία

Ενώσεων Γεωργικών Συνεταφισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)

• Εκπρόσωπος απότην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνι

κού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

• Εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δη

μοσίων γπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)

• Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του Οργανι

σμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)

• Εκπρόσωποςτου Διεθνούς Οργανισμού για τη Μετα-

νόστευση (ΔΟΜ)

• Εκπρόσωπος της Ποντιακών Σωματείων Ν. Ελλόδας

• Εκπρόσωπος του Δικτύου "ROM"
• Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων

με Ειδικές Ανάγκες

• Εκπρόσωποι της Γραμματείας των "Εθελοντικών μη

Κυβερνητικών Οργανώσεων"τωντομέων Περιβάλλοντος

και Ισότητας.

γ) Εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της

Ελλόδος

3. Στην Εππροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω

ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

α) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Εππροπής και ειδικό

τερα:

• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης

(ΓΔν)

• Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερεια

κής Πολπικής (ΓΔ XVΙ)

β) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τρόπεζας Επενδύσε

ων

11 Στην Εππροπή Παρακολούθησης μπορεί να παρίστα

νται και άλλοι εκπρόσωποι Υπουργειων και Οργανισμών

χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Μπορει να προσκαλούνται επίσης άτομα με ειδικές γνώ·

σεις σε οικονομικά, τεχνικό. κοινωνικό, επιστημονικά και

λοιπό θέματα, σύμφωνα με το όρθ. 16 παρ.3του Ν.2860/

2000.
111 Τα μέλη της Εππροπής Παρακολούθησης αναπλη

ρώνονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περί

πτωση απουσίας ή κωλύματοςτους. Στηνπερίπτωση ανα

πλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται εγ-
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γράψως στη διαχεφιστuι;ή αρχή του ΕΠ που εκτελεί χρiη

Γραμματε(ας της Εππροπής Παρακολοίιθησης.

Στην περίmωση που μέλος της Εππροηής Παρaιωλoύ·

θησης είνaι εκπρόσωπος φορέα. που προβλέηεται στην

παρούσααπόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως Κα/ΤΟ όνο

μά του γνωστοποιεπαι στη Γραμματείατου επ. Η ίδια δια

δικασία ακολουθείται κάθε φορό: που υπάρχει αλλαγή εκ

προσώπου. Σε περίmωση αναπλήρωσης λόγω απουσίας

ή KωλύμCΠoς, το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται

με την παραπάνω διaδΙKoσiα.

ιν Αποστολή της Εηπροπής Παρακολούθησης είναι

σύμφωνα με το άρθ.15 του N.2860/2000, η παρaιωλoίι

θησητηςαποτελεσματιιι;ήςκαι ορθήςεφαρμογήςτουεπ

''Αποσχόληση και ΕπαγγελματικήΚατάρτιση"2000·2006.
Στο πλαίσια αυτό, οι αρμοδιότητέςτης εξειδικεύονταιως

εξής,

• Επιβεβαιώνει ή τφοοαρμόζει το συμπλήρωμα προ

γραμματισμού, συμπεριλαμβανομένων των φυσιιι;ών και

δημοσιονομικών δειιcrών που θα χρησιμοποιηθούν στην

παρακολούθησή του. Επίσης εγκρίνει κάθε μεταγεvtσTε

ρη τροποποίηση του συμπληρώματοςπρογραμματισμού

• Εξετάζει και εγκρΙνει τα κρπήρια επιλσγής των πρά·

ξεωνπου χρηματοδοτούνται βάσει εκάστου μέτραυ, σύμ

φωνο με τις κατηγορίες κριτηρίων επιλογής τους, όπως

προσδιορίζονται στο άρθ.15 εδ.β) του N.2860/2000.
• Αξιολογείτακτικά τις εξελίξεις καθώς και την πρόοδο

που σημειώνεται όσον αφοράτην επίτευξη των συγκεκρι

μένων στόχωντου προγράμματος.

• Εξετάζει τα απστελέσματα της εφαρμογής, ιδίως την

εnπευξη των στόχων που tx.ouv τεθεί για τα διάφορα μέ

τρα, καθώς και την ενδιάμεση αξιολόγηση που προβλέ

πεται στο άρθρο 42 του Καν. (ΕΚ) 1260/1999.
• Εξετάζει και εγκρίνειτην ετήσια καιτηντελική έκθεση

εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Eππρonή.

• Εξετάζει και εγκρίνει την ενδιάμεση έκθεση αξιολό

γησης και την έκθεση πρώτου απολογισμού πριν τη δια·

βιβασή της στην Εππροπή.

• Εξετάζει και εγκρίνει προτάσεις τροποποίησης του

προγράμματος που δεν επιφέρουν αλλαγή στη συvoλική

και την ετήσια συμμετοχή των Ταμείων.

• Εξετάζει και εγκρΙνει οποιαδήποτε πρόταση τροπο

ποίησης του περιεχομένου της απόφασηςτης Επιτροπής

σχετικά με τη συμμετοχή των Ταμείων, με τη σίιμφωνη

γνώμη της διαχειριστικής αρχής του Ε.Π και προτείνει

σχετικά στη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ.

• Προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε τρο

ποποίηση του προγράμματος, που μπορεί να συντελέσει

στην εππευξη των στόχων του ε.π. ήνα βελτιώσει τη δια

χείριση της παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της

οικονομικής διαχείρισης.

• Θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό σε συμφωνία

με τη Διαχειριστική αρχή του Επιχειρησιακοίι Προγράμ

ματος και τη Διαχειριστική Αρχήτου ΚΠΣ, σύμφωνα με το

άρθ.16 παρ.3του N.2860/2000.
ν Η Eπrτρoπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακοίι

προγράμματος"Απασχόληση και Επαγγελματική κατάρ

τιση"έχει δικΟΙωμαπληροφόρησηςγια όλεςτιςπαρεμβό

σειςτου ενλόγω Επιχειρησιακοίι Προγράμματος. Ειδικό

τερα, η παραπάνω Εππροπή έχει κατόπιν αrτήματός της,

δικαΙωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφοροίιν

την επιλογήτων πράξεων καθώς και την εφαρμογήτους.

13983

τηρουμένωντων εθνικών διατάξεωνπου αφοροίινθtμα

τα εμπιστεUΤΙKότητας.

νι Στην Επιτροπή Παρακολοίιθησηςπαρέχεται γραμ

ματειακή στήριξη από τη ΔιαχειριστικήΑρχή του Επιχει

ρησιακού Προγράμματος"Απασχόλησηκαι Επαγγελμα

τική Κατάρτιση", σίιμφωνα με το άρθ.4 παρ.ιδ) του

Ν.286ΟΙ2000.

νll Η δαπάνη η οποία θα πρoκληθεl από αυτή την από

φασηθα καθορισθείμε κοινή απόφασητου αρμοδίουκα

θύλην Υπουργοίι και του Υπουργοίι Εθνικής οικονομίας

και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεlστην Εφημερίδατης

κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλ(ου 2001

ΟΙ YΠO'tPΓQ1

yφyπoyρrOI EPΓλIJλΣ ΚΑ! KOINONIΚON

ΕθΝIΚΗΙ ΟIΚΟΝΟΜlλΣ λΣΦλ/ιΙΕΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣίΟΣ ΠΑΝΝΙΠΗΣ

•
Αριθ. 111666 οικ (7)
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη μελtrη και σύντα

ξη οχεδΙου Π.Δ. σε εκτέλεση του άρθρου 65 παρ. 5 Ν.

2447/1996 με το οποίο θα ρυθμίζονται στις λεmομέ

ρειές τους, η οργάνωση και η λειτουργίατου θεσμοίι

των ανάδοχωνοικογενειών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΔΙΚΑΙΟΙΥΝΗΣ

Έχονταςυπόψη:

α) τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 5 του Ν.

2408/1996. β) την ανάγκη συγκρότησης ομάδας εργα

σίαςγιατη μελέτη και σύνταξη Π.Δ. μετοοποΙοθαρυθμί

ζονται η οργάνωσηκαι η λειτουργΙατου θεσμοίιτων ανά

δοχων οικογενειών,αποφασΙζουμε:

Συγκροτοίιμε Ομάδα Εργασίας για τη μελέτη και σίι

νταξη Π.Δ. σε εκτέλεση του όρθρου 65 παρ. 5 του Ν.

2447/1996 περί αναδοχήςανηλίκων.

Η Ομάδα Εργασίαςαποτελείταιαπό τους:

1. Πηνελόπη Αγαλλοποίιλου. Καθηγήτρια Πανεπιστημί

ου Πειραιώς ως πρόεδρο

2. Αχιλ/.έα Κουτσουράδη . αναπληρωτή Καθηγητή Αρι

στοτελεΙου Παν/μίου Θεσ/vίKης.

3. Σταυροίιλα Σκάρα, υπόλληλοτου Υπουργείου Υγείας

και Πρόνοιας με βαθμό Α' του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Ερ

γασίας που υπηρετεί στη Δ/Ίση ΠροστασΙας Οικογένει

ας,και

4. Αντιγόνη Koιrτoπooλoυ·ΠατατOίιKα. Παιδίατρο. Επι

στημονική Διευθύντρια του κtντρoυ Βρεφών "Η ΜΗΤΕ

ΡΑ".

χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Αικατερ(νη Τσουροίιτη,

δικηγόρος.

Η ανωτέρω Ομάδα Εργασίας οφείλει να περατώσει το

έργοτης εντός ευλόγου χρόνου από την έναρξη λεπουρ

γίαςτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ΕφημερΙδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1610υλίου 2001
OYΠOYPΓQI

ΜΙΧΑΗΛ Π.ΠΑΘΟΠΟΥΛΟΙ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤVΠOΓΡAΦEIO

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΔΕΥΤΕΡΟ)'3990

ΕΘΝΙΚΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ34'" ΑΘΗΝΑ 10432'" ΤΕLΕΧ 223211 γΡΕΤ GR .. FAX 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:hltp: WWW.θιgr

e-mail: webmaster@ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΕΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΥΠΗΡΕΣΙΑ πεΡlφΕΡΕIΑΚΑΓΡΑΦΕΙΑ

Σολωμού51 ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

Πληροφοριες 6ημοσιευμότων Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5225761- 5230 841 θΕΣΣΑΛΟΝίΚΗ· 800, Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 (031) 423 956
Πληροφορ(ες 6ημοσιευμότων λοιπών Φ.Ε.Κ. 5225713 - 5249 547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη κοι Εθν, ΑντΙοτοσης

τ.Κ 18531 4135228
Πώληση Φ.Ε.Κ. 5239762 ΠΑ"Α -Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 (061) 638109 -110
ΦωτoovτΙyραφo παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248141 ΙΙ)ΑΗΗΙΗΑ -Διol~τήριo Τ,Κ. 450 44 (0651) 81215
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ. 5248188 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΔημοφατΙας 1Τ,Κ. 691 00 (0531) 22 858
Οδηγίες Υια δημοοιεύμοτο Α.Ε. - Ε.Π.Ε. 5248785 ΛΑΡΙΣΑ - Διοιιιητήβιο Τ.Κ, 41110 (0411597449
ΕΥΥβοφή ΙυνδβΟμητών Φ.Ε.Κ. ~αι ΙCΕΡΙCΥΡΑ - Σαμαβό 13 Τ.Κ. 491 00 (0661189127/89120
αποοτοΜ Φ.Ε.Κ. 5248320 ΗΡΑΙCΛΕΙΟ - ΠΙ Ελευ8εβΙος 1. τ.κ. 71110 (081) 396 223

ΛΕΣΒΟΙ - π\~~~o~~~tινOυη6λεως
Ι0251146 888/47 533Τ.Κ. 11 Μυτιλήνη

Τ1ΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή

• Γιοτα ΦΕΚαπό 1 μέχρι 24 σελίδες 300 δρχ. (O,88euro)
• Για τα ΦΕΚ από 24 σελίδες και πόνω η τιμή πώλησης κόβε φύλλου (8σtλιδou ή μtρoυς αυτού) προσαυξόνεται Kαrό 100 δρχ.

ανό 8σέλιδο ή μtρoς αυτού.

Σε μορφή CD:
Τεύχος ΔΡχ. EURO

Α' 60.000 176,08
Β' 70.000 205.43
Δ' 50.000 146,74

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. (μηνιαίο) 20.000 58,69
ΑΌ ΒΌ Δ' {τριμηνιαίο} 30.000 88,04

Ητιμήτων CDs παρελθόντων ετών προσαυξόνεται Kαrό 2.000 δρχ. (5,87 euro) ανά έτος πολαιόπ]τας.

Ητιμή διόθεσης φωτoovιιyρόφων ΦΕΚ50 δρχ. {ο, 15 euro} ανό σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ,ΕΚ

Σε ένnmη μορφ Από 10 InterneI
Τ<ύχος ΚΑΙ:. ΠΡσΟπολσγισμού KAE.ooόδαJ Κ-Α-Ε. ΠΡοίίιτολογ!ομού Κ.Α.Ε. εσόδου

2531 uπtpTAIlET3512 2531 υπέρΤAIlΕΤ3512

δρχ. θυΓΟ δρχ. ,"ro δρχ. ,"ro δρχ. ,"ro

Α" (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάοειςκ.τλ) 70.000 205,43 3.500 10,27 60.000 176,08 3.000 Β,ΒΟ

Β' (Υπουργικές αποφάοεις κ.τ.λ.) 100.000 293,47 5.000 14,67 70.000 205.43 3.500 10,27
Γ (ΔιοριομοΙ, απολύοεις Κ.λπ. Δημ γπαλλήλων) 20.000 58.59 1.000 2,93 ΔΩ'ΕΑΝ , -
Δ' {Απαλλοτριώοεις, πολεοδομίο κ.τ.λ.} 100.000 293.47 5.000 14,67 50.000 146,74 2.500 7,34
AναmυξιoKών Πρόξεων (Τ.Α.Π.Σ.) 50.000 146,74 2.500 7," 30.000 88,04 1.500 4,40
ΝΠΔΔ. (Διοριομοί Κ.λπ. προσωπικού ΝΠΔ.Δ.) 20.000 58.59 1.000 2,93 ΔΩ'ΕΑΝ - -
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέοεων ΔΕΠ κ.τ.λ.) 10.000 29.35 500 1,47 ΔΩΡΕΑΝ - -
Δελτίο Βιομηχανικής lδιοκτηοfος (Δ.Ε.Β.Ι) 20.000 58,69 1.000 2,93 10.000 29,35 500 1,47
Ανωτάτου Ειδικού Δικοστηρίου (Α-Ε.Δ.) ΔΩΡΕΑΝ - - ΔΩΡΕΑΝ - -
Προκηρύξεων Α,Σ.Ε.Π. 30.000 88,04 1.500 4,40 10.000 29,35 500 1,47
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 700.000 2.054,29 35.000 102,71 200.000 586,94 10.000 29,35
Διοκηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 70.000 205,43 3.500 10,27 30.000 88,04 1.500 ',40
Το κόστοςγιο τηνηλειqρoνιKήμορφήπρόοβασηςσε προηγούμεναέτηπροσαυξάνεταικσιά2.000 δρχ. (5,87 eυro) ανά έτος πaλaιότητoς.

* ΟΙ συνδρομές του εσωτερικού πρσηληρώνονται στις Δογ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φρο-

vιΙδoτoυ ενδιαφερoμtνoυ πρlπει να στέλνεται σrην γπηρεσίατου Εθνικού Τυπογραφείου.

• Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που ανnστοιχεί οε συνδρομές, εισπράττεται και από τις Δογ.

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυναrότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω intemeI, με την καταβολή των avri-
στοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.

* Οι NOμ~ιαKές Αυτοδιοικήσεις, ΟΙ Δήμοι, ΟΙ Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουντο μισό χρηματικό ποσό της
συνδρο ς και ολόκληροτο ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η lανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου.
Δ-α εγγρόφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διόστημα.

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μtxpι τον Μόρτιο κόθε tτoυς.

* Αντιγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιτογές και xpημαrΙKό γραμμάτια δεν γίνονται δεκτό.

Ι Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν κοθημερινό οπ6 08.00' έως 13.00 Ι
-

Ι

Ι
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Αρ. Φύλλου 91
25 Απριλίου 2002

πόφοση ίου αρμόδιου Γεν\1':ού Διε~>3υ'ιτή ίου Y;;::)u,,·
γείου nεριβάλλοvτος, Χωροταξίος κοι Δημό:;ιων ·Ξ=ι

γων, που εκ5ίδε.'ΟΙ μέσα σ;;: προθεσμία ti!\ool β:)ί rιμε:·

ρώναπό την nεΡιέλC:Jσητου Qιτήμc-:οςC70 γ;;~ ......:;yείo.
Για το έργο ή τη δρccr.ηριό::-;-ι::-';Ι αυτή, ί.;) cρμC';IQ '5ρ.

γανο δεν εκδίδει την προβλε:-ιόμενη οπό τ;ς ,,;:i;.Jt-!cc;
ΟΙ<::Jτ-όξt.ις C:1όφcση t·γt.pιcης περιρο,υ,:,γτ:",ς;,'ν c::.:.v
π;;ιν c;uμrJ,ηρω6είη κανονιστικήoπόφccη ίου 'I':'~:v'J
εδοφίου για την κοτάταξη του έργσυ ή της δΟΟ=-:'l~ιό·

;-η:Ός.

2. ~ πρ:ι.::τ/ (Α) κοτηΥορίσ ;;;:ριλcυβό',εl ίΟ έPΎ~ ι<.CJ; ;-ι.;;

lρccτηΡιό';ηίcς που λόγω τ/ς φύσ:;ς, του μεγt~,υ~ ή

ης ':ΚίO:Jης τους είνοι πιθανό να πρcκc,\tc"ι.:'.. ::::;Ξc:i::;

cπι:τrώσCις στο ;,εριβάλλον. Στα ipyo "οι C7iς C:σ-3τ/·

ρι6τ/τεςτης Korηγopίoς oιrrής επιβόλ'c\'ίC: I'c::: ::ε;:.ί·

rπω-=η, με τ/ν,έγκριση Γοεριβολλοντlκών όρι.:;ν ;,Cu τ:ρ:::

βλέ:1CΤOΙ CϊO εnόμtνο άρθρο, εκτός ο:;ό τους ·,'C:'.'Η':::Ι:::; ό·

ρους KOI τις τ;ροδιογροφές. ειδικοι' όροι κοι πεΡΙC'ριcμcί

~~O την πρovτoσiα του πφιβόλ".ovτoς.

Η δεVϊερη (Β) κατηγορία ηεριλομβόνει έργα κοι δρα<

στηριότητε.ς το 011010. χωρίς νο r,POKcJtoU... c;.:ιjk;;-Ι:ς c·
πιrπωσεις, r,ρCίi.ει να uποβάλ/οvτοl για την 11pOCΤQciO

του :;t.pιβόλ/οv;ος οε γενικΖς προδιαγραφές. cpcu::; ΚΟι
Γο;;ριοριομούς noυ προβλέπονται οπό κονΟ'/ΙΟί\!'.ές Cl';)

τάξεις.

Η τρίτη (Γ) κοτηγορία πι:ριλcμβάνεl έργ;). κ.:Σι ει,,::,cτΗ'

ριότηίις που προκαλούν μικρές επιmώσεις στο :-:c:Ριi3όλ

λον.

3, nΡ~r-ε~μι:νοtJ ....c. nΡcc:cτ:υeεΙ ιcιcίτερο ,,: ;-;t::βtλ

~,ov, η κcτι;':τι:ιξr,Τών έ~ϊι..ι::ν ΚΟΙ CΡccιηριοr;ί<:.:ν;..:~IΌρεί
να διοφΟΡΟ710lεiίΟΙ ΚΟίά ntPlcx'fJ irQVCACγC ,ΙΖ Τ:;'.' φυσι·

κό C;\OotΚT.'Ί των ρύπων κοι οχλήc:c:ων, αφού λ'19~:::υν u
r;c\~η KC( T,~ ~ϊκ.:.φψένo χωρο,οξΙκό ή puSiJ\O>\r:':: σχέ·
διο·, το :1ρ;:,γρcμμcτα 11.0110 γενnι;ό ποΜ;οδομ!κ':' CΧ<.:3Ic:i
οι 6εσμO€ε711μΙ:νες ζώνες χρτ)ι;εων γης ή c;v.!;': f.'JvOVI
σηκές δlατ6ε~lς που cφορούν CΤΗν πρocτooίo rc'J ,H:~Ι'

βcλλΟΥΤος.

4. Με οπόφοση των Υ;ιουργών nεριβcλλαvrος, Χωρο

::-οΕcς κοι Δημόσιιι:ν ·Ξργων "οι ιΔ,νC:πυξ1ς ;..ιrτo;:ε: ':0 r;a·
θa~iίεί.::ιι O'IίΙ~OIXίOτ/ς κcτότcΕ,1ς:-ε κ.cηγc;:itς -::Cl:1
πc~oτ/γopίες των βιομηχανικών ΚΩΙ βIΟ7εχο..'lr.ών έονω"
KC: δccστηΡιcτ/,ι.;ν iJt τη ClCKOlCΗ!'Ίου Q'IC~t~!::CIcr:ς

:-ΙΟ"::·:JΟομικέ::;ς:\CΤQξ~ιςce έργα ~ :SPCCΤΗptC:':T:-::': ..:~'1.
~:.ς. ι.:~::::ς κο: xat:rι,~~; .όΧ',η'Ξ:C!.ς. ~.~~ -.;;ν ,~:-= ,::"::';:::=-1

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ϊΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ! .Μ"!ΜΟΚ?ΑΤ1ΑΣ

Ξ!\δίδομε ,cv cκόλοuθονόμο ;'C,U ψήφισεη 80υλή:

Άρ6ρο 1

•

";'0 cip5p':l3 T~υ ;.1. 155Qf 1936 (ΦiΞK ίοΟ .:'.'j QVnKOSicrro·
τοl ω::; ~ξής:

lI"IUII~Ι25α 11»t1U,2

"Ά~6po3

Kc,:Yf::ICiΞo::; t;Jγ~v KOI δρc:;τ:-ιpιoτ~των

1. Γ,:ε anόφcση του Υπουργού Πε:ριβόλλO\fίO::;;, Χωρο·

rc;i::::; r.'::I1 Δ7'jj.!όcιωvΈργων, που tί',δίδι:,ol IJtca σε τφο·

8ι:ομιa έ.ξl Ι,;η-ιών σ;;ό τη δημοcίεucηταυ νόμου oιr.oύ,

το δημόσια ή lδιωηκό έργο lωι δpoσrηριότητ;;.ς ΚΟΤΟ

raOGovrot σε τρεις κοτ/γοοίες. r.Cl Kόeε r.oTηyopia μ;;ο·

pti να KOTOTCDOo;rOI σε υποκοτηγορίες, καθώς και ΟΣ ο·

μόδες κοινές γιο όλΣς ης κο;ηγορίες. ανcλΟ'γσ με τις ε·

1i1;πώοc:ς τους στο περιβάλλον. ΚΡ:1ήρια για την

κaτόταξη αυτή ciVOI:..g) το είδος ..:οι το μέγε90ς του έρ
γου ή της δPOOτ/ριότ/τoς~ β~;τo είδος κοι η Γ;eιoόTητo

τ:.:ν ρύ"ι,η :Ίου cκ:-ιέμnQ.vταΙ;-κcf:ώς κσι κόθε άλλη ("ί

δρα;;η σίΟ περιβόλ/oν{i/ι η δυνατάΠΊΤσ να πραληφθεί η

r:ΟDογωγή ρύπων c.nό την εφαρμoζόμεvη Π;JΡαγωγlκή

δι~3ΙKcoίo ΚΥΙ,§ c κίνδυνος σοβαρού οτυχήματος και η

(ΝάγΥοη εnι~ολης ;;φ,σριcμώνΥlα τ/ν ,1pOCTOOia του oιc·

ρι~:iλλcντος,

Ξc:v ένα έργο ή O.oOCϊΗρlότητC δεν :<ε~ιλαμ~ό~'ι;.τoι

CT:jV aνω.έι:;ω ατιό90ση και η aοcιοοaτούcc ocxΉ θε.

(:)9(( όίΙ λόγω των ε:;ιr.τώσε:ωντου στο πcριβόλλcνt?a
c;:pc!tc να KC1mCyci σ<.Ίν πρώτη (Α) ή δεύι'ερη (6) κο
τηγορία, διαβιβάζει την αίτησ:'} του ενΟιοφC.:JομΙ:vου

QτO γπο:.φγείο Περιβό.λ.\αντος, ΧωΡGτcξiας t<Ql Δημό
σlων·Εργων, προκειμένου νο φlSεί ανγιοτο cυγκει<ΡΙ

μένο έργο ή δροστηριόηία npi;;tl "0 τηΡηθtfηCIQCΙ

!<ο=ίο που προβλtt1ΙΗlICΤO νόμο cuτόν γιο τ/ν nσώτ/

(Α):Ί δείπερη Ι=ί .Ο:':::iΊγcι:.ίc.:~,;.c,::αq-οτιl\ήπεpίΠίωCΗ

,c ~'.' λ6γω t::yo η δ;:-QV'i";jΡI~7ητο~~'::CTcCC'C-:-OI1':",=1.

c:.Jc~'/6 cτr;v ~C:-:-iivccia πρώτη (..l,) 1 tc:':-:!:ρη (3) ''':C Q-

ΝΟΜΟΣΥΠ' Α?ΙΘ. 3010

Ε"/CΡμόvισητοuΝ. 165011986με ης ΟδηΥι;;ς97/1' ΕΕ Κ:1Ι

96!61 ΕΕ, ΟιοδΙΥ.οσΙσ οριοθέτησης και ρυθμίοtlς Θε·

μ=,ω~' ΥΙΟ ,ο υδο.ορέμστσ κοι cλ\cς Οιc,όξc(ς.
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Άρθρο 2

":.ι.c€Ρο 4
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,'ο 6:::.:10 .: \::u ,.;. 1€SJ '1985 c\οτtκ:ιSi:π::τ;:::1ω::; ε~ής:

;.::;,,;.·:;i"-lC t~;:,=-\"cίIcrol. ν\ο τ/\ ~φ,"~μoγήτ/ς <ιολεοδο

UII(;:: \'ομDe~:J'iος. η I(cτ:',aΞ1 των :-:CΙ;Cϊ.:Jνω δροση·

OI~iήTιoιv κ:;\ ,ργων σc υψηλής. μέ;;ης και xaμηλ~ς ο·

ΞοΗΜΞ?I: n ..::z Kγ5Ξ?N~::Ξ::;Σ (ϊΞΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

σης aπoo.:;ιι;.:;,:t"των, Τ::)-:1: η cπ.:.ιι,._ω·ι ω,"; .'"";1, •
~.fι.ι:!;'.λο\,.ι(,-W{ όΡ~'ςί'JC7~);L_ ;::'.'ϊΤ:... ,0:1§. Kc't' :::::;~.τ:ον _:':"
πουΡΥό Πο'.ι,ιομού.η Γεωι:ιγΙος:Ί Ξμr.οΡικ;jς N,cu:""io::__
ηγγε'ία::.ιS9!1ϊΡQΥοtος,.Ι{·::.~:!JΙ\':'ι(ιiiόψc;::;η\',;,)1· Y;;~.,);..'-,
~γων ΠεΡιβξιλ).οντος.χωοοτ:ι~ίccKCL Δηυό"tων "E~,:'uv )
και του κατά πφίϊΠωση συναρμ6διοu γιο 70 έcνο ή ,ηl

δΡοστηΡΙvi:j7:J Ό'.- -~'"yoΙ:Ι. r.:ιιl δη~:.σιω:7C\ Cj"'1.") :Ξ

φημερίδcτης Kι:Bεoν~~'::.tr:rrpt.,act η C!ομοΞι~η•. )
το έ ...50σ,,::: Ο:'1όφασης tyt:;H"1'1:: π~;::\β::~λc'_'Τ:~;'_>1 ό· .'
ρων γιο opισ~έ\·::I Ιργο ή δρσC'τ'1Pιδ,η7Zς -:=Ίς r.,)L'της;, ω

(Α) κcτ/γΟΡίος '10 μ:::'3ι~::".Ιζc;οι OΤcv Γcνω:' ip::;.:J.!:::!' /
1.C. Γι:;ι τη\' nραγμ::lT.:i7Ίοi1:J';'j νέων έργων ή δρασ;η·

τέc ntρlφέ~;;:I:::.:;. ,
ρ,;)7ήτω\'ήτη :.ιεϊtγKO'όσrccη uι;>ιστοui"wν. το oi1oic έ·

Ι . .Q.Q_~'L.έκδοση C7Ίόφασης (YKR!gr,;;; r:t?ιβCλ/...".",.ικών t
XOJ:N ΚΟϊΟ':Όγ: στις Kσ:ηγoι::~~ς :'10~ :-:,κι;3λεrιoν,:::;,ι ΟίΌ .

ό~ν Υν'.ΙΙμ"cοϊ:ι(....: ο) κα,ά r:tοirr.ω:;η ΟΙ Ο::να'ιιςί::όί '.
n;:ΙΟ;'jγοuμε',ιΟάρθρο, οπαιτείταιη έγκριση όρων για την πό'υ ι:.χΟ\.!Υ.όϋστΟ9ι:.ί KC," εξοuσιοδό::τισr:ιΤQU_ό.ίrW,,!,ι3 "
:'1p::>cτo:;io του n~Ριβάλ/οντος. '!Ξγκριση όρu.'ν νιο ':ην TOIJ Ν. 2505, 1~!:ι; (Φ::Κ 12~ Αι του :-J. 15;5:1925 ΙΙΙ:'ΞΚ 18
nΡοcτcσίa του ηφιβ6λλοντος ο;;αιτεί,οl ε:1ίσης για την '-Α) κοι ;:0\,1 Ν. 1~6.1/1985 {ΦΕΚ 1.:5 Α i κο, 51 1Q..QIt~io.No
t;-ttr:rocη. την ΤΡΟ:'10ποίηση ή κσι τον εκσυγχρονισμό u·

'~ίOPXΙOKO Σ~\'I~oύλιo, ._"
9l~::::Jt\'wvέ;::ιγων ή δΡΩι;τ;",ΡΙΟ'τ/ϊων.που έχουν κστο,. 3. Γιο ΤΟ έργα κοι τις δροστηριότη,tς η~ 5t:,),ε;.:;:: (3)
ταγει cτις nΟΡαi1ά'lα/ κοτηγορίες, εφ600ν ε;Ίέρχοvται

κα"l'(ορΙcς. οηΟtτ·είΤΟt η u:l:iβολi ει r:tρ:μcΜοvrικ:Ίς
ΟiJvtσ.GΊldς δlcφΟΡο:;οιήσεlς σε ""'έση με TI~ ε:;ι;πώ- .

~λ • έκθεσης, με την 0:'10ΙΟ τtκμηΡI(ι;\,:ϊΟI η ~~'μμ::>;φΙ:::":!i μ<:
(ί~,ς τους UiO nrριβάλ/ον. '..

ης (5ΙCϊo~~ιςnou οφορου"την i1ροσ;c.~;cΤΟ\1 iπ;::ιβtλ.
$. t\~t;ην Ci1όφacη ιγκρισης "φΨ""λλo\,'itιu.:.,,, όρων η . . r.' .

λο'!'τος. tlit πμe:κcτaΡr:rικηr;;:Ρ:Ι:;Cf),ο,:",:j:i~7;:'::'l~ ':(:1

L,;::JiK;']C' <-πιβ6λ/ει 7'ΙΡΟ'J"οat::iεiς. όροtJς, 1iεριοριcμοuς οξlολ::ΙΥη'j";) t1C'J ΠΡοΡ,λinετοι στην r.ot",'''! '.':;:::·""'Γ(."1 ~.
γ,-:1Ι C-ισ'.:ι::ΦOίtOιη· c;cL, για m\' i1ΡC\'μaτοnοi1~τo~ i;:yo\J . . •.. , ~., r;C:;ΙΟ:J'η,ης :;ερ. Α ,ης ncρ. 10. h ..γ"Ριcη 7:..; ... nt;::φcλ·
rt τ::ς δΡaGτ/Ρlc't":")":ος. lδίtι;ς ως προς τ/ 6t7.l. ,ο μέγε- .. . - .

λοvtικων cPwV γι;] το εcy-~ t:Ct 71ς O':::::;:-;l~l:τηΤE;:; η~

5:ι::;. τσ <:ί3c.ς, Ti1\' εφσρ;..ιοζ6με\71 ":χ,,cλΟ'ι'ίa t:Ot 7': ';'t\'I- t,cτ/γορίcς ουτής γί\'εί:ΙΙ με C:'1.:'ιι;>ccrj :;:JU ~~:'~C;'X1, (.

r.c τε:f.\'lr.ό ΧC:Ρσ.γ,τηριC'ω:ό. ι;όοον δε" ι.;c.90ρίζ ..ται '5;ιοφομϊ'.κ6 C"";:'",..' !C':!VO\·tC"~ ,Γ.~I Q.

_~ ...!:'.Q?p::'001 ~Ι?ιcη~ ΠΞ.:~ι~~·j'~Ι;.:ίiν O;>~;.:.s~Oi,<;"_. ;;t'9CCΗ ~QU ;::r;Qiocτ;]\ r.:;τ' Cr,Όυ:;;ι:iοόΤ:-lcη η::; :-,c.:. 1;::ι
~.:Ξ,'::"9tE.c."::.~Ξi:"~~ τ/:ι.f.~~_οσn-=-ι&'l.ξ~Q!!;;rι!!!;;ω\'.:lP~~~~ σε c')vοucσμό με τις πορ. 5 to>Ql 6β. Μ;: Ο:Ίόςιοσ:-'1 ":::~ Γε·

....!;.» ':'-...'.'.! ~.:;,?rϊQ.U\o\clκοτό rιtc::':':'::;R· συυ~ωνc !:I.f_ΤΙS κεωε· -νlκού ΓοομUQ,έο i1CΡιmictιος. r:~u Cη:.ιοcιε::Ιt:.::ι C"';:"I

.._ :;. .::~ -;H:Ι;:P_~;Ι.ς", γ~:mν.:~,,~cr.,'μΟΤ9::Jci::Ίςη.!?,1L ~P.Y?~.!! .'!!1s.-. Ξφημtiiδ~ 'τ:ς Kυ:3!.P\~Cε::.ις ... ί·I=~~ ~v';:;:t.... -: ::::-ι..: ::.:--
_~ ~. ;':'::::-:-1.~ΙVΤ:I~.:ς ..•""__ T7j:o t:yt:,)lO:-li:; .-::;:,I~α'ν\Ο'.'Τtr.u;'· O':u,''.' Υ::; :::ι: ~:_c t: .. σ,

,'.- 5. Γιο. τη~ il\δc:;:'] της C:ϊό~a(;:')ς ι ....ιt.:;ισης n'::ρ~;3::J;λQo r: .......~.-.:. .. ι.:.........-ες της <c-""'Icoio':" οι.ι;·\" ν;" L'~-~r. ~ :'i~_.., .' ιv,. ..v .. ι ... •.. 'ι' <"" '< ",,,, -, ... ~ .. '--~"
..":~K;".:ν o~~ 7Ίρε~ει νσ Π1ρt:iTΟΙ:. . τ:::.ι στΟ'1 Οη,ε::;ι δήμο. εφό.:ιο'ι οv:6ς διc=έn:1 ;;t.:~Ε:::λλο·

~c) ~ .::.:Ξ-:,Ir;~q.!Q.:ιn.ς r;::!"':~ΤQΡt:ϊ!t:.ΊS ~εPΙ~_~E.YI!~::Ίς ~__"'1lto>:'] u;;η::>εσίο.
_ε;:;:ίμη::-ις r.C!ω()ξΙΡ"λ.Qγnq;]ςJQJ.!.J1::!Q."':::l'~με~e.u ..εΡΥDιι..q..ω rlO τ/ν'έYKΡIC"η περιj30λ'.Ο\'llκών (ψ.ι;'1 GCC Ι':'ΥΟ Ki::.L

..Ξ..~cστη':-Ι::":7tτος. σι!μφ~\'c με Τ~ ΟΡtζό;.:ενc cϊΙ~~::::Ρ· 60 c:τις δΡσ<:ΊρI6η:ες π-;Ου κcθορίζΟ\,:l; ~~ τη'l ,,,::·/Oνιc.ιι-
γ.σι 100 κοι η δημοσιοrtο\πCi:l της θετιl".ής γνωμooo"τ/crης κή οηόΘοση τ/ς nap. 100 γνωμοδοτοuν οι ΟCΥc:.Vιcμσί

~Τ/ς CC'.'!i::κής οπόφc.cης (:'1ί ης n;:;ο"cτcρι:τl,;:'ιςr:φι- που έΧ::ΙΙΝ c()στ:ιSεί. ΚΟ;' (~Ol.!CLO.sCτ/C7J 7C"J t::::~OGiJ 3
β~:λλο-.r:ιr.ήςεΚίίμησης της cρμό"510ς ο:ιχ:Ίς, cύμς.ωνο με τcu Ν. 2S:.a:19?7 ή του Ν. 15 !5/1~::'5 ή ,ου Ν, ,:;c i. ·,SS5.
τα οριζόμενο CΤΗνπσ.ρ. 2του όρ5ρου 5. μέσο σc προθεσμ1Ό είκοσι (20) ημερών.
δβ) η διοδlκασία υηo~cιl.ής Κ:;ΙΙ η αξιο,\όγηcη ΜεΜτης 4. rIO τc tpyc και τις δραστηριό,ητε:;Τ'1::; τ;:οίης (ΓΙ

i":ρl~.:iJ..?'-ΙΤII:"'V Ξπt:.:ώct.wν "ι Πt;,ιβ~.Ο·,ϊι"ής "::1\6ε· ΚΟ:-:ΊΥο;ίος cr.C!tn;;TC\ η ur.οβολή ::ψ::::~λ:;y;""",::,::·.'ϊ;:')υ

cης. y.cπό ηερ(πτωση. κα9ώς κοι η δ,σ(5ικοcία Cημοοιο· τc!(μ;'jΡ1ι':vουντη οuμjJcρφωσημ ,H~ C1=τc~ειςn~J Q'

rτοί'lι;ης r~'.Ζ~,iT:"jς nt;1Gc....\a\'Τιt:ών Ξ;-;ι:π~cε:ιΝ K~6 το (!)OOOU<f την ;ι~oστ;]oί::ι ,:JU nεριΡc)J.:ΙV;Cις. Η έY9Ιcη

::':Ίί:!.i!:·:σ CίiO άρ5ρο 5. ~ων πε='~ο:::ι;J,ο\'Τιtlών cρων yivti"C\ ~ε ι::.r;C'.;"cσ:, -:(':; δη.
2. Γι{;.τ/νέκδοση a:-ιόφCcηςέ ...φΗ::ης~εΡι~aλ.λο,:τιrςών I-Ic.PXou η του ίiPOεO;::;oυ to>οι'.'C'Γιτος. =9::COV ;:;)IJ :::r;ό

:;~·ω·: V:Q tpyC και 5ρcc\,ηc,ΙC'ί'")-:tς~~ r,~ώης (.~.) κατ/- τ"ν crιόφο=η έγκρισης rιεpιβCΛλOνo";'':;ν f>σe:.··... γ.ι:i'lο·

';ο:icς ;:I:1ClitrrCL :JΟίcf)cλή t.-1<:.\tτης Περ,ιβαλλΟ'-ιτ:κών Ξ· VΤ:JI Οί1;:;Ι'::" ή 6;::'ΟίΙ:;;~VC\'ϊ:αl μ::τό τ/ "t:;:~::yi: i.~:.J

:ϊ:;π,l-C-:(;)'f. συγκt(,~ψέ·..o;; t;ycu ή της cσΟC'T:':';'CΤ:jicς.::vcuv::n
.i:Ιf·,..:_q;~.r.<:;::::':λλοvτtγι:J': Cp~·.' Υi'.:'.t...'Ξ.C: με_'<'.Ξ!Υή 9.:~ ....cL Oλλ~σι;::ς nov δε'! KcXv;;;or,ot ::;c :i:; ~ΙC:C~!:1ς

,,';φΟ.Ξ\_τcυ Υπούργcv'Πi:;;:~αλλcντ~ς, χω;::cτο~ίaς . που οφορ06ντην KCτ/yoρίaouτή. C Cή~::.:χ,::~ :iοπ~ό·
-~α~ Δl1μοcίωv"'"tΡγων!(Cίi6UCi.iVCΡUΊ5δϊοϊι-γ-ή'ί5uργΟϊΤ"" εδρος της κ.cινότητcς ncpcr.Cf,:TΊt.I:O :;::1.IC: c:c\" CιIKCiO

2-.1~·~§f~CΟiCc-ε:εωΊ5ι;:ιτοΙΞl-CϊΞ~~419.Ε=.:Τ/C]tLO·..cc.v~vΟμόρχη KC. γιο τη\' tYKptq <1<:O!~C.\ioC·ITI",UVcρωv,:
. :~ ':ργc :"Ι,η 'δ<:>αστηΡlότI1ΤC :ά'.' cπόΤΟ έονοΏ!ο 000:- _J,Otiti,o\ η ...rιcβaλή KC\ c~ιcλόγηcη :πΡιίΞtc.'J.::-\"'IΚ:'"lς

.S:i7iIC7ΓI~α i::1t:';Χ~f.L~'Ι::::Ξ.~~~:ς. Q.UpX9l9I.:,-r.Cς-;- έ~ε;;ης,
οι: 5ac;Κi:::i~.,.ασεlςr'l.C!:...Υεωqvt~r'; ..:ι" υllιπ.δ,Πς πqοct: ..__.s.:.Κcτ~;~φcε7.l ,eι:V.δ!c,ό.Ξ~(;)ν τιι.··.. ϊ:::::::::Υ:c:::(ι~ν 2.1....

......::.~'Ξ.:"τ':"I.,..~.ς: ή C',T:Y ;:Ι:lZlC"'i;c.Ώ.τη,Ξ'ψ.όqΞ~9ζ~_νΛ!,ιq,t_•.• ΚQ.Ι ±: ο) νιο έοvci!.δCΟCiTi:::Ο7:j7t.-:: iO_c:~~,:::.::c.c~μa";",'·_. _'ω

:-:ερi-~:η ~::,u ,ο tc\,c:'" :'1 CC:::::T:"'::tQrn.rr.:.c.~,<,;:.:'~'L.. ~c~Q:J~'7ςLQ1JQ γ.ι;}:.ι::ψ-;t..:::.u.-:;-:Ρt::ι:;C.'D.Q::!;:."ω:ι,;Ν 'Ί. ;:":".=:

,::·,.,\=::6~.::C"n·~c~:::ςΈ:-i"tΤ:::::\·::c;σς- ::C':':,...ών \'.;ι.::'. q των :-::;;:>IΡc,,·...\Ο\";'Iι<ι::: .... ΟΡΙ.;\·, .:ι\,εΞ.::::.7;",,:: ::::-:::, :-:1" ,,-.c'_ ._
..:;,~·..'J'"dΖ.=-,j.li.~ι:';.'Iς,::_:..':c:; ·ε:-:~~:::,·~ξ~c~:ft .~.:=i;::.:..-~:;v.~,;c ~... ~~,cic ~;:-::"'~".': :Ι, ',:''::Τ' :.~:': ,.::.• :,'.:; ;;:-:::.~
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OO="l ϊιι;ν γ;ιουονώντ/ςnaocYOcItIOV :2 Κο! θ\ γιο έσνο ri κής περιρολλονnκής εκτίμησης κοι cζωλόyηCΗς ΟΠΟ\

ΟΟ?QJ11::ιtomτtς..ro.onc:ίa.!:Da\'~~ιο.ύ\'!Ωι..α::ιό~IJJ!".:_οσόήnΟΕ :-ιρό,:,:::::ιης έργου ή δΡΟGϊ:)οlό.ητaς, να Q.

ii":rίfc::ηςr)εDιφέΡ.t:ιος,-εφόσO~'_υπόνoντoισm δειίrεoη "αιτήσειτην υπo~oλ.ήn<;ριβαλΛονηι<ήςμελετηςανώτι:

(9) ή την.ψίτη (η καπιγΟΡiC.,I).έ'ltSΡ..!C!Ι !.~~..nεριβaλλo· ρης ι<.uτηγΟΡiaς ή υποκατηγορίας ΚΟΙ να ιmαγόγει ':'0
,iικΙ:Ιν 201BV.yίν~TOI με_οr.:SιtιΟΟΤ)J::;'::".1"':"':- I::-::u"'U'ΞTta-cpyo ή τη δρacτηριότητα στη δισδιιωσίσ iγΚΡI0η::; πε.·
;ηςηεριφέpειoς •.••_~.~_ ·ρι;.:.λ.:....;,;r.ί~:lJ'1 6,)(0)\' ο\,ι:.. 7tΙ:Ι:jς KaτryYOpi;JC ή υπο,ς,οτ/-

•. 6:0. Γιο νέο έργο κοι δΡOCΤΗpιότητες ή τη μετCΓKO- γορίος Qnό αιr.ήν 110U unόγtται το έργο ή 11 OPOW7j
ταστaση. τον ct.OuyxpovtOIJQ. επεκτοση η rpononoiry- ριότητο. αν CJ<":ψ::.ται ότι θο πρ::ικύψaυν σοβαρέ.::: επι·

ση των uφΙCΤ:::Jμiνων. ,ης πρώτης (Α) κατηγορίας, ε- mώσεις γιο το ;,εριβόλ/ον από την nPOYJJCToίtoi;'JσT1

φόσον cntPXovτa, oυσιαCΤΙK;:ς διαφοροποιήσεις σε του. Αρμόδια r.cco:: τοί;το είναι η ορχ"" που α;ιολογ<:ί

σχι~ με τις επιπτώαεις τους στο ηεριβάλ/ον, οπαl· 1ην nρομελiτη nΖΡlβαΜοντικών Ξπιπτώσ<:ων και γν'.;j·

τ! ίται μο(ί με.ΤC'ι'...._cίτncη.ΚΟI J1 unοβcJ.'i.f1~ j.ιοδοτεί σχετικά .
.IίεP:~?l:λ0:::rtK~~ ΕJ'ηnτώ=!ε.~Υ•."~rιί.ιn~~ης--- στ. ΠpOK~OΡΚΤΙKήπεριβαλλοντική εκτίμηση ΚΟΙ 0
oι,r;ής η'ορμόδια Ytq έγκριση ήεριβαλλ~Dων·:. ξιολόγηοη δεν Οποι,<:ίται στις θεαμοeετημtvcς βιομη

'ορχή προβσίΥΖι_οε πρακοταο!\:'ικ(} πεΡιβαλλοντική ε- χονικι:.ς περιοχές κοι Ιώνες, στις βιοπχνικές περιοχές

:ΙΠΨΏΙZ!1'~oιoξιoλ6γ-ησητήςηρότ-άΌΗC;π~UΣ,!νιστoται ,. και πάρκο, σης νοuπηγοεnιοκευοστικcς πcριοχές,
_CίU",'!.φμο:~τη~1]~4Ι.ς:[ΙRQ.ς !Π.~E.!1. Ι'?~ JJ..fy~_8_OS.-'~ f:i..•_,σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομο8CCίία, CΤlς nc
οος-, την,εφσρμοζόμενη τεχνολογία. το γενικ:ά!~~e_.Ρ.ι..οχές Οργανωμένης Ανόmυξης nαραγωγικών Δρο

.:χόρακτηριστικά, 'τή"ΧΡ,ήοη τ-ων·φUσlκ~2.:nόR(ι)ωn..._Οτ/Ρ\οτητων (n.O.A,n.) του άρ9ρου 10 τ:ιυ Ν. 27:'2/
συccωι::εliTL.κή.δΡ,όσημι: ό),λq έργο. τ/"!19Pqγ~ή_~.:,.. 1~e9 (α: ΕΙ< .!~I "':J "(σι στις ncprnn'~at\C που n γωΡc3έ·
r.οβλήτων, ,η Quπcνσ:, και τις ox~c;etC;. κa~ώ.ς,!t,ρι.J.Q,! •._τ/ση προβλέ:-ιετο.l cn6 νόμο ή εγκεκριμένοxupoTc':ικό
~[Υρ.wο:άτυχημόΤων_·ιδ!ως: Ο·πό..'τη ΧΡήση ουσιών ή Τε- ή πολεοδομικό:1 pυ5μ~σnKό σχέ&ο. CΤlς n:::;:Icxt.::::- ου

- χ/ολογίας, CVfοnίζοv<cι Κ01,όσμΟία μεταλi.ε:.mκΙ:>ν Ο::J"J",ιι";ν. ~ιo·

,. β rl<J iτlν~,ο:::r.CΤΟΡΚΤtκή ;,ι::οιβaΝ.ο.ιτ:κή εκτίμηση κοι μηχaνιιc:ώv ορυκτών KCl μορμάρων, σύμφω'/α Ι!:: την
. :Jζ,ολογηc;η λα;.;βό\'οντοι υ;ιόΨl, '~ ._~ .... - _. - π;;.ρ. Α' π;ς n:J.::J, 1 Ίου άρθρου 12 του Ν, ::'337 '2~OO

00) ΟΙ ycvιr.t, ~,αι ε:Οιr.Cς Κcτεuθύ....c;;.ις της χωΡοτοςι· (\l.ΞΚ \76 Α'), Ko~ώς ΚΟΙ στις μεTO~λεUΤIKΙςO-;Cl λ::::ίcμι·
κ;ς rιoλrrΙKής, που ΠΡOKύrτt'O;ιν από εγκεκρψ6/α χωρο- κές :;εριοχές ηοu έχουν κο6:::φlσ9ε! cύμφω\'Ο με ,ην ι·

ί~~IKά. ρu9μισηκc ΚCIIl"λεccομικά C';<iE:c ή άλλο Ο):',ιοιο σχύουοα vo~oe:::C"l:::J.

xor'jccwv γης. 7. Η οnόφοcη έγκρι,;ης περιβaλλO\'TΙKΙ::\' άρων j,::10-
Bi)) Η n.φιβa.\λοll"ιιιι;ή ευαICS;ΊC(Ο της :<ε:Ριοχής, που εν- ρεί νο εκδί.5:::τcι γιο ορισμένο χ.o~νιKό δ:άσ:ημ:::. r.οι.ι ·-:0·

ctxtior να θινεi 07'1ότοέργο r'lo.ι δpor:τ:Ίριότ/τo. θορίζCΊαι G'7ΓI'! ίδια απόφαση μετό 7ην πόρ"οο ",ου ο'

γγ} Το χοι::οκηρ:<:ιικCτ~ν ενδι::χόμΕ:νων σημοντικών ποίου Ui<όr.;;:τclc;; ο'/ο9εώρηση ή Oνo'/έωc<η, Σϊην ;;;:.
r.t,:::Jιβcλ/οντ;Ι'ι.::ν ε;-τιπτώΌ:::ων. 6;;ως το μέγεθος, 'η ;'Ίολυ· Ρir:τωση αυτή ΟΙ10ιτείτοι η τήρηση της Οιοδιr.οciος

πλο",ότ/το, η έντασηκοι η έκτοq τους, ο διααυνοριοκός nφι~αλλΟVΤΙf.ής αδ;;:ιοδότη;;ης. οί'μψων:: μ!: το npo
χcρακτt';pcς τους, η διCργ.Ι:IΌ, η συχvόπιτα και η ανο, βλεπόμε'/cστον-;;σρό\'Τονόμο. μόνονι;φόcο\':::nέι:χο

c-rρεψψότ/τό,ους, VΊOΙ cuοιcc;ικέςδιcφοροπσιήσε!ςως προς,ις αnr;τώ-

δδ) ϊο οφΟ,η για τ/ν ε&:ική OlKO'Oj.lia, την ε9νική ο· σεις σro l1ερlβCλλον. .
cςIfulQ, τ/ δημόσια υγεία Ι\οι η εξvπηρέτηση όλ/ων λό- 8. Αν δημιουργούνται σοβαρά J'1ροβλ:'jμοτο ι;"o~όEμι'

" '(ων δημόσιοι! ουμφ;:ΡΟ\ιίος. σης τοι.ι περιβά>.λοντος ή ον πορατηρηθούν t.;Ίιmώctις

, εε) Οι θετικές εrιtmώcεις cτo φυσικό κοι C,IGpwno· στο περιβάλ/ον, ί10υ δεν είχον πρcβλεςι9ε:ί 0;;6 τ/ utxt,
/ \":::νiςr;tpιβό/J.ον σι:: μίο ε;,:~.ί'~pη περιοχή από cr.civη τη ;;εpl~o},},~,.,l~·,u;y επιrπώσεων, ή Οr1ό Τ/" rπρ;ρ:c;υ,ο·
\. "ου cr.ηρεά~ετο\άμεσο οπι; το έργο ή τη δpαCΤΗριό· VΙΙKή έκθεση,το αρμόδιοόργανογιο την έγκρισητων nε·

\ τητα. ριβcλ/οντικών όρω\' μ7'!ορείνο επ.ιβάλλει πρόι;~;;:oυς :1C-

Ι
γ. ΜΞ,ό. ϊ:Ίν n;JOKO-;C~ΚII!f! :<!'9!βa.\.λο'ιr!m...~i~~._eιβΟλλΟIlTΙj(ούς όρους ή να μετoβ~ι τους OΡXΙKCιύς.

~ Κ9~~Ξ.Ι.9~~γηΟ!1ΊΊls.πΡ.Q!QC1Jς: ανεξάρτητα από Την Kατηyoρί~ CΤΗ" o<loio ur:cyt,,:t ';"0
',// αο) tr.:: κολεί,cl ο ε:νδιcφε~όμ<:..oς ιδιώτης ή οομόδιος έργο ή η δραστηριότητο.

( οc:ρέαςνc υr.of.άλεl Μελέτ/.Πc.οιβbλλcvτικώνΕ:ητr.ι,;)c;:· 9.0.,1-: --:';..αC;'Ί ~ ,·~Plcr.>-; ;;':Q\~~~~}·.S,.Zt~~.~.~e.~·! ":~~._ ...
", ων {Μ.Π, Ε.) γιο '::ψφ:.:;η ncριβc.\λα'lnκώv Όρων. ώστε να . τό-:::ρ_vq γ'.o~ ~~s:.~!?~~ρ~~:ητες,;φώτης ΙΑ),1<;<!τ/Υ,Q,t?i.;,ς, __ ~

.. Cf.cf.οuSηe<:ί η διαδικccic τω'! ;!{;pcγpά~ων 1 KOI 2 ταυ τ-όίι άρΕρου :: χcοηνείτοιμέcα οε :::\'C'Jr;"o (9':') ημέ~~ς _
/ c~Ξ:ρc:.: οι.;.::V. Ιτ/ν rιtpirr.u:q ΟL":"ή ;.1ncpti 'ια ;;:':-;ΟΙτ/- ··.c;,ό τ,'ιν u,:,c~σλ-: :ης σί,ηι;:'jς,. :::ρ.:.ρον 8 ~αΤC1 ;;-;;:ις _

Εσύν rιpCic€εo,o cτoexcic ΚΟΙ τε:Kμη;ιιώc::~ς για επί μΣροιις ΨC~:λcς ητ::::v f,;,n;ης· ~~nεριε.\:;;Ψ;\'Ζ ,'; ~--=,: :J!J;:.!::...-
".., :lt;:nβe:-λ::::v::ικό μωc:ι ή :lcρa:':ΙΤΡ::ιυς, ·'να'ό"ιΚοίολΟγηΤΙi<ά. Η r:ρcθεσμίο ο:.πή μnΟΡ::i'Ja..r.ορc:.. __
/ ε~) cir::: τcu γνω-:Τ'::-1c\εi,(:Ιι ~7ι c:::'1 ::i'J';: εuν=ιή η πρaγ- ,αθεί γιο ic ο ;φQνJt<ό_δ:ΙCicro1μQ..μc_αnόψ.ο!m-:cuUΥ,"__

( 11'::JnoiIlcηrou έρνσu ήτ/ς δρο:;τηριό7:"\τ.::ς όπωςπρο- Frιόίιργοu nε.οιβ6.\'\οv::cς, ~ωρο,c';~aς ί':t:=-Ι μιμqc_~!1tL-
, τό9ηκε, -:ΞΡ:Lω.Υ..:l !OU Γε\'~κοULQ.Q!;ψ_qτ;έ.a.η]c::IJεRI_φέρε~ας ~

/
' Ο. nΡΟΚCΤΟΡΥ.1ι",ή ει-:ιίμη~ I<οΙ a';ιcλόγηση cncιτεί· τα ;'\εpίrπωcη. ':1'1 λονωτnς_cοι:.ΟQQJ:ΓJUΙ'.!l.J:'!I-':.VV''''-'<:-

. ,c: ΚΟΙ '(tQ τα έργα και ης δΡC-Vτ/,Ριότητε::; της δεύτε- ρέιος του έργου ή της δροσ:ι:llριQiJ}ΤQ.ς.διt.cιολ~ν&;-..ο+--

i. ρης (5) ΚΩ,ηγορίος που κο50ρίζοντcι με την tlOιvΉ ο· .ΔΔΟQC:rοOTl.___ .
) πόφcση ncu rφcβλέ"tτ:=.ι C"τ/ν il~~\rr.ucΗ Α" τη~ no- β. Η tYK.::'IC1"I :ω" :'1!::οιΒολ\ο\'ηκών ό=ων',ΙΩ ~c ε:::,1;: ;0::;~

" .~:lγc.C'~cu ~o, ;:ις δ·ΡC':7τ/~;c ...ι,tς της 5εύτεΡης~(6ι'::.51.~~_':" ϊΊ
( ε Η ~ICi,,::CT1. :'I::,,~:t:::~'!CU ,'C :νr.::;i',·!:"i :->:;,')I!Ξc.') -:-'.-~_ Ι< ::-:-~νοΡiaς ;.::: .:-:Υι:i:ς.ι. uiac.p;; C':::'Fό:'/~c ί':C' .."ζI;C::: .0

.. _ _ ~, _::C _Ζ" "C-;"'::; :::: .,,,(;:0.:::; rιooKc::C;:1\,:_ ?lv ι.ι11.:.:3cλή ο:'!ς ciϊ1~ς, ~φ9CCILς: ~ι:;.:_., !:~~ :!:.:.-:.~~~-' ~-
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Άρθρο 3

Το άρ5ρeι 5 ;~u Ν. 11350/1936 ~vnΚQ5ίσϊΟΤCΙ ως .:';ιΊς:

'Ά;ι5I)ο 5

Πεpιε;.;ό~!:νo κοι δημcσΙ:)τ/10 Mελε~ών

ΠερΦ~λ\oν'ΊKώ\· !ΞΠ:1'iϊ~σtω"

)

ΕΦΗΜ!Ξ?!Σ ΤΗ! γ,Υ9Ε?ΝI-!ΣΞΩΖ (ίΞYXO~ ΠΡΩίΟ)

η7:l. '1!- ϊ:::~':: "·J;Βf.i_;~όι.:~,=,\': ,;). -::::,~:;~",:::,'j~t\·::. ~11\:::.:;λ:.. έ:,>νων..::. t ~::::"':T:'::I~7-.-.... ' :::::.ι lδ'W'Ι'.Ο\l t:l, ID:..::H;_,'
"γ' ':';'::.::" ...-~- ' . '.• '-0'; ,. _-~" .. :;''''''0'.. ,,.·, .,. ... ,........-,.r.'"\λ'0"0' ο'"α·

Ι........ -' .• u _ " .. , - _'.'" .~ .. - - .. .' ......' '" .,

_. Υ:Α7.:ι:J:Ό~,:;ο.:;ίε..::; ['ί"';' ~.:::.;:.::.. 7;':'J ", ..::.. ~:::.:: _.~. 7,;' :"'1.:.' ;.:. _.:.' .',:;' ,_" , ...11:0 -:01,; ;:ι5Iκοι.' Τouciou :.Θοομον:-ις-

μέ'/ου ν::: εγιφΘ:ιύν πε,::ιι!1aλλο;"Τ!κοί όp~:. 3~ν OilO.Ti}· ; Ρueμιστιιι:ών K~Ι Πολ!;ο50uικών Zχt3iwv (E.i.E.?,nIX':=
c.:ι....".. :..:;;:J': ;;:ι:: :ψ:5!;':!μί!;:: ,ou Ko=:ιpί~o\,::::::.:;j τ:; ~'6- --a\ιaλOyoμΞτ;)νκΞτ/ΥοριοKOίίί'i1;ΙKOϊηγOριαπου γ.ο"'::::!·

μο :Ί ~: ~ 7'::C-::-:;-\'"!"QI ;:;;6 '!':";: ':::.ο ..:::ε:ο u:;~,ρ!:.:ιίl:1 γιc τ/ν τάχ9ηκε το έργο ή η δραστηριότητο KOI το ... τύπο τ:"":

οιερΙΡ:';·.λο\:nκη αοειοδότηση, η έγιφιCΗ των περιροί.λσ- t.1.n.c. που ono;t!:itot γιο τ/νί1εριβολλοντικήο;'ιολΟΥ-,
ν"!lKΙ,)\' όρων μ:10ρεί νc ΧΟΡΊγr:9tί Κ:~I y'~~ίς ';";~ \'\'~f.::J- cή i::;lU. ίο c\'ωτi:ρω τέλη οιο,:5[ντσι μέσω τ~υ"

δ~ι:Ίσ;:!~ αυ:-έ~. cutσως μετά την π':::.,:>έλε~ση ,ης 11::0· E.T.iΞ.?n.r. γι~ έργσ και 5::Ι>:1",ηριότηττς noLl cnc:ιr<σ. .1
, 5εσμίGς. nούν στην c\'cβ:iaμι:=η. 71" npowaci:J κο; τη δι:!χ;:;:;:!- /

1~.ο)_~;.!Ι"ι~ι:ιρη:;Ιφ'qqn!φ,,! y!',oyι::γ~~ ntΡιβα.'.λ,- απ του π.:ριβόλλΟ'.'1"ος. Μ;: οτ;οφόcεις τω\' γr:οι.φνών
~'7ός" Xωpoτo~ί~ς κοι Δημόσιων 'tpywν i.όι ~σ~τ_εΡΕ:~ί5ϊt'οv.ομίας ΚΟ: OΙKoνoμΙK~ν κοι nΙ:ΡΙΡόλλοvτος, χωΌσ. \,

-,(t~;ν,b:ημο·~ί6·ςΊ;ιοCri.ηάήςκqι:@~κ~-.~ρωQ1:ϊςκaθΟΡίζο:......oξί~ς και Δημόσιων Έργων. κοθορίζ",,'1"Ο\τ~ ύφος. η /
-ντΟI: _ OlOOIKaOIC είσnΡaξης των ονωτέρω τελών. ο ,c6noc; Q' ι

ο::lίτciΡΥcκοιοιδρaσrηριόΤ:jT;:ς,ηςδ!:Uτ.:pης (3) κα· π6δοσης rouc; Ci'0 iΞ.T.E.P.n.I. και KόΞiε όλλη CXεiιr.ή ι'

τηγ";ιίας γιο το οποίο C;'\OΙϊ~ίτaι l1ΡΟΚ~ΟΡi\ϊ!κή περι· λtmομέΡtιa. •
βQλ/O\'ϊΙKή εκτίμ:,ση κοι οξιολόγηση. 11. Οι Ο:10γ::icεις της rφοηγού'μ.:νης ποραγι::iφοu εκ. /

ββt:Ι!..9.!?!!~~ι.;S.!:.1!1rιρ.tσ(t,c;~?l.-'J ..δ;~.~:~~~ίΟ_ γi:: .;ην δίδοντοl μέσο σ.: έξι μήνες οπό την Ενορζη ισχύος ίων
nΡο~a"70Ρr:ilκη ~tPl~~O\"TtX~ ε~ι~ηC!9 και α90),~ΊTI:.:·.~C~CΤόξεων ίου πσρόντος cip6pou.·
ση. Οίον οποιτεΙΤΟI. το αrιoιτoυμενo οικοιολογητικο ΚΟΙ

η' δισcιιcaσio με την-"όπ6ιο-αϊάρμόδιές 09x~ς ΟilοφcσΓ .
~oυν tdV εrιέpχovτoι ουαια=τικές διοφΟΡΟ:10ιή::;iις Ο!: :

. CXt~ μt ης ιπίτπώσ<:.ις cτo περιβ6λ\ον crιό τη.~!;λ.

ίίωσ, ή ":"ρ:)π~πoίηση ή tntI.:iacrrj ή t~σuvχ.::cvισμό <:- •

\'~ς CΡ'i-Ο'Jή μιας δρaστηΡιότ~τος Kσ~κό:., όλ/q,ςχ:;~ι:_ .
κό etj.!Q,

'{'(ί οι ο,:,μο5ιες ι...ηρtοίε:ς κοι η οlο5!'<:ισία έγllΟΗ:ης
;-LεΟt~c.1λ5vτιΚώνόοων... ο τύπος τι..;ν cr.οιτούμΕ:\'ωv με:":. - \. Η Mtλt~ Γiε::::!Ba~.λo\'ΤΙK(:)νiΞnlmUJQtwνi1tpl}.oU~:I-

-;.;;;v κοι στοιχείων. η ~ϊΡ.ό~εσμl~ ..U7iC~Cιλ:iς ίους' κο! έ~.. νει τσυ}.::ΙΧ I ", 'ο'.'; . .
",ο'α-,ςΥΨ:" ,.:.;,:.,.". c:" ,...."".. " C,),,:.,. ,~' .. .;.::~ c';.) .... -.~:" QI 11ε9ΙΊΊ~CΦ'ι :.:-~, Ξ:;:':'~Ι':: 7l': ,:,ρ=::";ηΡJC'τ/:';!~με ;".;.

..... ".: '-'-', ,..... ,... .. ..ι ••~. :-' ._.' .~.""'"._ , ''''''λ- . .. _.
'" ·'jκ,q,5έμq'-----_ .. .. _ poφ~plες γ.ιο το χωρο εγΚQΤ;JCΊΟση::. το οχtοι::lcμο και

......- β. Με κ:)ινι:.ς 071;)Qά.σt;ς ίΟ\.! Υπ::ιυργ::::ύ nt~ιβόiJ.σ. τoμεγεθoςτo~. . ..
~'iος. Χιι.:~Ο'ίοίίά~:εlί:;'ΤόCιω\; iΞόVων!ffiϊ"r"&Γicτc:';Τ:-" β) ΠεΡΙΥροφη Τι.:>ν C'ίQ\X!:IWViOU :1':ΡI~οiV.ο\"Τος ;;01.' ;:,1.

ρί::.r.ι.:=η"cρμόοl~'υ 'Υr;οι;~γί:ιu~;:c5cρίζόV:9Ι Οι.7ψqC!ο- . δtχt'i~ιvc θι~oιj~ cημ;:vτ,~.:: ,,;;6το Ο:;Cιτt:νομ<:;Ι::J i;'I'O ή
··'I.οgψtς r.ot τorιεριεχόυι;νo των Kό€ε ΤU:ϊου Ποουελετών.'" :τι δι:.oστηpιo~τo ~ ..
iiεΡι$ολ/ΟVΤΙI':.ών..Εrψπώσεων .ιn.n.Ξ.). Μtλετων iii:D!' Υ) ι:ντCι:1icμο r.::: α;~oλ6,:η~ i'.:JV ~O:::ΙKων ε:1:7':1ω.:':;:~....
:Ι:Oλ/'~ν Ξ"ιm.:ιcε(;.1V (t,.t.n.E.) r,o! πε~ιoαλλO\':;O:fις'- cϊo;;εpιβόλλCι\'.
;Ξr.Sεσ-ης γιο r.όSε ομάδο έργω'! ή δροc:"ριό:ήτων,":c .. ο) Περιγρcφήϊω;,μt.i~... γιaτ/~'rιΡόi.ηψη.μi\;JC'ηr,c-.

.. :ιK.~\~~~?γ~Τ;.K~ }10.!! ,,:p~έ::1.εl vα,τις.cu'.'ό5~~QU:'Ι: t.'=!.rιi:.?lf::._ πoKaτάιπoc:η των σρνηίt!(ώv t:'1!:-:r~=i:::':"" Qί(j ;,;ε;:ιβ6λ

_Χ~F..εΥQ.Jω:"ψοκεl-t.:1ν με β*9η:t~~ς.ΕΙ:!.9jι;ι)!.ς.Q!SΙρ!-!φι(;c .'::"'0'1. , . ., .
apxές ::nοι;>οcίζουν εάν ε:1έ~χoντoι ουcιοσrικέ,::; διος;ο. ε) Σuνoψ;-J τω', r.UPIu;ν ενc.'.λa~:τικων λucεων ΚΟ1 ur;o·
ρο;,c:ή::εΗ:: οι: CXtcη μt τΊς ε~ι.,:ωσ.:ίς CΠQ;,Ζ-ΡιΡόλί.6ν--δε!Ε'lτων ~.1ι:.ιω·: λ6Ί'~'νη~ :::::~'.~γήςίης "~':-ί.:ι:6;,>ε"·Ίς

c'1':' .;),. εφυγΧ.οc",:'ισμό, .cnέΚτ6c;ή~-l!iλiίώση. -τ~5;-:δ."··λίισης. .
ί1;:1ίηι;η ή ονονέω::;η έργου ή δpoC[rήριpΤητός. iιoθ.ώς ~σί .:~. στ) Α,ιλ:) {μη τε,χνική) περίληΨ1 του συ\'6~,oυ της με~.ε·

"ο'σΤΙχδUa-σμός 'των διοδlκοοιών περιβαλ/οντικής.σ5εlο- ης.
~ οcτησης Τ/ς :φσανσφερ~με'oης α;-ιόφocης με ης Οιαδι. ζ) Συντομ1 αν':lφορό των ε·.'δεχόμενων δuv:(ο;'ιών ilQt)

-~::::J(εςχ~ρήΥ'CT'jςω~\ω..·cΟειώ... "ου oπolτoιj~'70! γι,:: Τ!l -:--:f:ροέκuψa ..· lΙσ!ό 7:']-: εΚ:1όνη,:η της μελiτης,

~~"iCΙl.ις ΡΡ0Cτ/ριότητες που ηpo!3:λtnoντoι C'TO ό~· C\ προΟιογραι.;ιές και το ειδικότερο m:..ο1εχόμεvο ';ης
_~~9λ ... ._._._. ---,,--_._-- _.. " .'._. ·····_,···_-(t.ελtτ:ϊς nEρlf-cxha..... Ir.:i; ... Ξnιτπώ~ε;ι:ν r.aS:::'Pi~cVTcI

V. Ι·;!:7i;;;κ~ι\'έ.ςcr;οφόσειςτωνcvωίiΡ'.ι);:ε:::ι;;τ'.:J::,::.ι'1 μ~ τις UΤϊcυργ:,:έ:; c;;cφccε!ς που ε!<ΟίδC"ϊΟ\ κατ' t
..9..~Q.ι.?_~,!ο;:~.I'I,Q.j~qfχgΡΤ~f,~iJc~~~ncrii.?i"~Υc;..r.f~Ι:- ".Ιουcιοδόπρη της "ορ. 1:>β ;ου r.ροηγΟUμc·.,οι.' ό::..

K"'J"' I\I~U'::iJ'r''''' -ω" ί~Iι:·" .. ~ ':"". 'ι- ,.-"<'ι.:;' ,-~. :._ ;: ':ΙΙ:
_~~~_~ _ ...'".'.';' .'.:- .. _...""'.:ι _~._: •. ,-:,,:~~_, ..::-;'. ,"
. ~Iφυν ilE KOΙVΗ τους c:--;C::IoCj. :101) C::Jl.:O.CltlJ!::::':;::.G1!ΊX.;:_ ..•. =:..μ a;::ι;ο!:!':::.C~Xlil~iV :::ΊC τ/ χc-ρηγη';;"Ί;ης.:γΚ::Jιc::ς

'ailμ'i::iiδcτης' Κu~ε.Ρ\ηΞ:-iώς):i::;:~εC!:.\CKό"οι τε'ΝIΥοό πε;;:ιι!3:::..,λον-;lγ,ώνό;:ων ξt!';Ι'/ά τ/ διcCικ::σΙο δημoc:ιo.
·ζ:jm:ι.~,:ι ,,' .. ".. - ... ~~··--·-r.";~~~,:;tJtτη δ;:::ΡiΡ.οc:'\ c;o olKtio Νομαρχιο!{ό Σι;μ·

-=Ι'-ί.;~ Ξ~:;cctίς 'ου Y~e-upyou ΠφιΡάλ;'ον.-ος. Χωρ· . ρουλιο φoι<;iλoυ;.ιε τη Ι,,1.n.Ξ. κοι il:1 c::cl,οuμενc ovvo
.i.::;icc; κcl.*~μόQIα/ν"Ξ;ιγω\' κοSορi~~"ϊCΙ ΟΙ c;.ιοl;;iς YlC Ci:lJ7ικό;ης C'ίo:Xι:ίc. ΚΩθώς KCI τη γνωμοδότηοητης Δt

τς πpoμελtτε.ςΠεριβcιλλcνnKών;:1!n;ίiJ-σΖων.Υ,Ρ:ϊίiJ;;jl!ς::-':'οί~ηO'l')ςγιο τ/ν ~':)(ί"::,OOΚ1":Kή ntΟΙΡcλλοvτική ε;:::ί·

-Λ.tΤ6~ nι:CίΒCλl..όVί'.κ'.:JνΞ-:ί~~~ε~:1t;~·.ι,ι;:~.!:c.ι .s~;::J'•._μη;:;:; r:::'l cξl::λόΥ7",~ι Ζ.:--;; 7lς jΙΡCllε.ι.έτ/ς Γ;.:ριβοί- ..\Ο""ι·
:::1Ι0τ/τω\,. . κών Ξ71~:πώcεων ίn.n.Ξ.) ;;Ου υποβλή6η,:ε. Cπc.U c,<C\'

-- ε:lιO'ίην~πεo!βαλλcνn~;ήcειολόνrc;n. δ"'ι.:~C:Q"'CΙ7".- ,:"-::';,:!~.

--ι -:;1:.. •....---;.Ζ. ".::;; '''ι'" εΊK~((:;η ;-:ε~~βαλ\o·ιτ!.::ών όσων. Το ~cIJ::;y'l':jo ..j :;J~:1c":λl;). ~.c:v ~"!ωt1:.5t:~,:::: ε:;ι
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!ΞΦΗΜΕ?!Σ ϊΗ! ΚΥ9Ε?ΝΗΣΞΩΣ ιϊΕΥΧΟ: ΠΡΩΤΟ)
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του πc.ρι~xoμένoυτoυ φακέλου της fΛ.n.Ξ., υΠΟχΡεου·

":;)l νc θέτειο:η διάθεσητου κοινού και των φορέωνεκ

ϊ.;)ο,:;ώπησηςτcυτ'" 9ό"ελογιο να εKψ~cσ,:ιυν=η γν~.

μη τους.

Η διαδικασία κοι ο τρόi10ς ενημέρωσηςκαι ουμμΕΤΟ

χ:",~ ';.u κοιν=Ι: !':.::~:;:::~:Iι με κοινή O1'Ίόφ~ση των γ.

π:ιυΡγώνnεpIpaMOVIος. Χωροτc~iaς και Δημόσιων'Ξρ.

"ων r.al ΕσωΤερικών, Δημόσιας Διοίi\ηcης και An.::~;t·
.-- - ~.' .. '-~': ...
Με την ονω,έρω aπΙφaση jJncpci \'C κa:30ρίζεϊαι κοι

άv..ο όργονο ή vπηρεσία. το οποίο 8t:"ει στη διάθεσητου

r-OtVOL' ",οι IΊύ\,ςιορε:ων C!(1"!ροσώnησης TOU-:C ,;j:!:~\:; '-'~:Ι

να tKCΙPQCOUV τη γνώμη τους.

3. ΟΙ οr:οφ6σεις i10U cφοροvν στην έγκριση nεριβαλ.

λοντικων όρων. γιο έργο πρώτης και δcί:'iερης ΚΟτ/':'Ο,

Ρiας, κοaώς και οι γνωμοδοτήσεις της Διοίκησης γιο ;ην

προκστσρκτικ;) ηΙ;ΡlβaλλOντΙKή εκτίμηση ΙΙ;Οι αξιολόγηση

ti1ίτων υi10βολλόμεvων Π.Π.Ε .• διαβιβάζονται στο οικείο

ή G":"O οικεί:! νομαρχιακό συμβούλιο tφοκι:ιμένου \.'0 :J.ό.

βouν γνώση και να ε\ιΤ}μερώσουν τους πολίτες ΚΟΙ τους

wορείς εκ,,;: οcώπησης τους. Η 51c5ΙKoσί~ ενη;.:έρωσης

των πολιτών Koθ~ίζετσι με την απόφαση της προηγού

μΖνης :ΊΟΡΟΥρά90υ.·

Άρθρο 4

1. Η ίίo~6γΡ09oς 1του άρ6ρc'J 3J70U Ν. 1650iί986Ο'

\τlκο3ίΙ;1Όταιως εξής:

"1 Σε φυcικά ή νομικά πρόσωπα που nροκaλοίιν ΟΠΟΙ·

ccή:-:ο,;: PUi1C"I:Jη ή c.λλη ιmoβό~μ,ση TC'J ίlφιβάλλo

ντιχ; ή ίίορο;>οΙνουlJ τις διατάξεις του νόμου ουτού ή των

κατ' εξοu~ιοδόr;Jση TO\.l εγ,διδόμεν:ιJν διο,ογμότων ή u·
ποιιργικών ή περιφε;::!ειaκών ή νομορχιακών οπο:ράσε.

ων, κοθώς και στους nαραβcτες των όρων και τω'l μέ·

τρων που κο60ρίζο\'ται μ~ τις δΙΟIΚJjT1κές nρόξεις. που

nΡcβλinοvrοl στο όρθρο 11 γ,αι 12 των νόμ:ι:ν 1515:1965
ΙΦΞΚ 18 Α') ΚΟΙ 1561/1985 (ΦΞΚ 140 Α'). cνεξάρrητοοπό

την ΟC':"ΙΚ1:; 'Ποινική ευθύνη, επ:Θόλλεϊαιως διοικηΤΙΥ.ή

KίιρωCΗ πρόσημο. Οί1ό πενήντο (50) , έ;φl πεντCΥοόσιες

χιλιάδες (500.0001 ευρώ. ύστερα από ει ,γηση εr:ϊ;; των

(.010 το ορ9ρο 6 υπηρεσιών είϊε τιι;ν κατό το όρθρο 26
(..λψο:(ίωνΞλέγχοι.: nοιότητος Περιβάλλοντος.ονό.λογα

με τ/ σc)3cρότητοτης παράβασης,τη συχνότητα.την u·
Τ;ΟϊΡΟilή. ΤΟ ύφος υπέρβασης των 9ΖcμcetτημiνωνQ.

ρίωνn:r:ομπώνκαι την nοραβίασητων περιβαλλοντικών

cpw.. ως ε~ής:

ο. cr.ό ϊον οικ<:Ιο Νομάε;ι,;η, εφόσο'. ίΟ r.,:-CC"i!;'::: OIOU
π.οο'ΤείνΖ'ΤΟI CΠΟΖετcl έ~ς εξήVί:) χι'\ιc6tς (60.0CO)
ευ~ώ. .

β. οπό το Γενικό Γραμυσ;Σα n<:ρIι::Ι:ρειcς. εΎ~:::ν το

;;;..6cτιμo που προτείνεται γ,υμοίνεΤΟ1 cnό εξfjντα χιλιά·

δες I.60.CO'J) ευρώεως εκaτόνrυ;;γ;'j\",:: χtλιccες (15C' ,fJ()"o'

ευρώ.

Υ -:-Ι;":"'. ν '!;;::.,J.··..6 η-::: : ..:~λ~' -::':: _. :': :::::.::- ~ ::- ~ 
Δημόσιων Έργων. εφόσον το προστιμα I"!OιJ Τιρc'(ε1'ιίε

τοι ur.;.ρ~αί\ιεl τις ε~o,ό... ntνflvίo χιλι6δες (t50.000)
ευοώ."

:i!.Ζ!.:"εί.οςί;Ί..;πα,).2ΤΟυ ό;:'Ξ·.:-. :;~ ":":'_ ~'.. ',":,5::"': ~~
ΠΡOστίθtτOI εδάφιο ως εξ:;ς:

·Με Koι·r.Ί o:"lcιzcq των ΥπουΗΙ::ν Περιβάλ\CViO~, Χω·

~o,oΞί::;ς ιιcι Δημο.:ιων '=;:JYWV και C'Ιι':ονο~ίcς ΚΟΙ ΟΙΚΟ'

νcμιr.~ν. που Ζημ:::ΟΗ:ύε:cι Cϊ:1'Ι Ξcη;..:t;'lίδ~ i7'1ς ί<uβcc·

\lcε;;uς. :.J::octi ·..c a':C:':ροccομC~:'v-:::1 '; α t-';liι;.. ':7::1 "οι

i~31

OVtί:'rCi::l όρι::) τ~\' διοικη,;ν...ι:ι\· <φa=ϊωων :Ύa~ :ϊΡC~,Ξ;;::;.

νται στην Γι.:J.:;ιού::α κοι την ;1ροηγοuw;;VTJ παΡcΥΡοι.;ιο με

κρι-:ηριο τη μ;:τα~"r.η των ol~oνoμι>\ών ή n<.ριβοij'C"'ί·

κών συνθψ:ών:

3. ΤΟ "ρώτα ε5όφιο της nοραγρ.:ιφου6 Του C.:'I3ρou

30 του Ν, 1550. ';Ξ.δ (c.'::r< j 5(1 ΑΊ .:Ι\:τι"οθίr:; =:.::ι...:; ;..
ξής:

"6. Προκεψt·,'c\.lγια εγIiCl::J.στ::'ι-:;tις KOi:; "Ι ... i\~/,::c. τ::υ
άρSροu 1 π~pίπτωση στ' του Ν. 743/1977· όπως r.wQ'.KO'
ποιήθηκε μ;: το ϊι.Δ. 55/1995 (CI>EK 53 Α"). nCU pu",:i\,:Ju'/
τη θάλοσσο. η !.rJ.t!30},ri πρ::-στίμου που υπερβαίνει ίΟ ο·

,~.-ι:r~ ':,>:'·10 -ο'.; '.1ρθΡου 13 iiC;P. 1 κατηγορίο 9'nι:;::ίrπω

ση ι του ίσιου παραπάνω νόμου όπtι.~ c'J<': <;I\,).:-;:;,t ,
σχύουν ΚΟι μέχρι εκατόν είκοσι XlλιcΊδες (120.(Ί(ιCi) εu;ιώ

γί~'εϊα: Ο!1ό ϊ ..ν Clt:!;iO Νομ6ρχη:

4. Στο δεύτερο εδcφιο της παρ. 3 ,ου όρθρου 30 του Ν.

1650/1986. ό:-ιως o\'TΙKατoστόeηKε με ϊΩ όρΞρσ 3 i::JU Ν.

2242.'1994 {Φ!ΞΚ 162 ΑΊ3. 10. 1994). μι;τό ϊ:1 φοόο:]'c;ους

οργανισμούςτο;-:ικήςουτοδιοίκησης'ΠΡΟCiίSετcιη φρό.

cη"A' και 9' βα9μοίι·. /-......,
( :Αρ':ιΡΟ 5 !
, ---Διαδικασία οριοθέτησης KOI ρυθμίσεις

6ί:μότων γιο το uοοτορέμοτο

1. Οι nαρcγΡcφοι 1,2 γ,οι 3 rou άρSιχ:ιυ 5 '::JU ."l.
Β80ί19ί9 (ΦΞΚ 58 Α."). ό;τως η ;ιαρόγpccιo:::3 σ'Jμ:;λ:j~'.i:

e:,r.CIJt τ:) cp03po 6 iΊζIPό':'PCΙ;ΙCις 1γ ί:υ Ν. 2'::5:::;9:=2
(Φ!ΞΚ 94 ΑΙ ;:'.'T:K:::5:'='~'.Τ~1 !1.'ς cκολο~'e:ιός:

·1. ία ",δC:j~tμΟΗ:: (μ!1.!1~~Q.Ι~9:L::ί9:'Οj;~ί,xtiJJ::PJ:;::'l, _
ρέμάτσ κCiOiJCΚιCj.riόίJ βρ(σκφ,αι 1:'.ιτ6c fι εκτό,S..J;'ij~·"~,;:)~.__
~ίισxtcicuή tvrόςοικισμων.nοuc;:v tX~U_'{.f..I:!!:Lo.I2:-
_Υ':1Κ? ~έ~ι~. !::ιριo3ε.,;,o~ντ.<::1 ~~.μφω.'.'O?ί: -::.!ς ?I?'?ξ~\.~ i9.,\.I __
nοροντος ς;,ιρ:3ρου...._...
_. Η ΟΡίοatτη=ηC:'1\1Ι;;:-QΊ::]1cτoν κο90ριαμCr.::t ε;;[κ;:;,::ω·

ση των .,ολυ'(ω'/lκών '1ρο;_-ψ,..δν εκοτΙρωθΖν ης pc:I':::::
γραμμής 'Του υ5Ο70ρέματος, οι οποίες Π;:Ρlρολλουν τις

γραμμiς πλη:;μίφας.τις όχθες. καθώς ΚΟΙΤΟ ΤUy'ό",~υCΊ'

γ,ά ή τtχνητά cτ=>(xεIα. που OίΊOTελOύ'J QνG.,όcna~ο μΙ'

ροςϊου υΟc:ορέ;.rοτος.

Ο ΚΟ1ά ίΟ ανωτέρω κceορισμός μΤίορε;νο '(iΌ'εϊOΙ K::l\
σε τμήματο μόνο ίων υocπoρεμότων. Στην 1Ίtpi:πωcη

αυτή η τεχνική έγ.9ε.ση της εηόμε.vης πcρcγρά90υ Ol.!

νοδείιεται από υδρολογικό, υδραυλικό και πtρ;~c.\λο·

ντι!(ό cτolxcio ή μελέτες για το σuνoλιYoc μήf.cς τ':;ι) ι;δα

ίc;:::iμcτcς.

2. Για Τ:1ν r.c:ό ίΟ ονι:.·ίέρω oριoθέτηcη C:'iClτc::Ι~"':"::!:

Ι. Οοlί:ντΙ~ΥΡσ::;ιΙ::c;':tl ίi"Ψ"l'11εf6ιΚΟΤΟ;-;d'tΡC""'3iY.OZ:C:

γραμμο :;:"!cnJ:'!~cη.:::; ,cu uΟcτ,:.ι:i~ατος'-c!:'"κ::::-;-:::-rJ,:]Λ:'";·

κλί~OKα κοι ε;CΡiώμεvο από το τριγω'Ic~εί;:HK::Cir.τι.::J

ης περιοχήςnc;u cυ ...τCσσετοl με μέριυνα:

ο) 101,1 γr.cυργείcu nε;,l!β::Ιλ/Ο\70ς, Χω.C'στc::':i-::;- '{cι Δ=ϊ'

•~ό;Ί'.:'··Ξ .~·'~v'
Ρ} ,η, I,).Υ.ειος ι ';;ΡΙ9ε;::ει-;:).ς η

γ) της cιt':είος Νομσρχιcκής AuτooιoIKηCΗς ή

5) ,ou οικείου Ο.Τ.Α. Α' ScSμοίιή

ε} όJ...:..:u ;:;:,::;::;;;',-;:.1,1 :-;:;;.1.: C'.·c€'::Τt:'::Ζ μr;χc'::r.j σ ~:-::':c:::

έχει δικαίωμα γιο τη σύντοξη τέ,;,οιου διcγρόμuC"':ος.

Σ-:-ις πεΡΙ::7ώcεις 3' :{CI!:' το TOTiOypOr.,;IKQ 5lcyC'c:.:~c·

ϊ':: ε.\έ.ΥΧΟ'Γ,αι I\Gl εεωρcύ\ιία: o~c ϊ.l Δlε:.1ΞU'J:;η 7<:;(i"
K~ν γ:"tη:ιε.~Iιl:ν 7ης .:ι1"t:~::: :'.ίC'uccχ:;:κής .~.:7'Ji:I:~Y-:";·

~w' ',_



.1

ΞΦΗΜΕ?ΙΖϊΓοΣ ΚVΒSΡΝΗΖΞΩΣ (ΤΞΥΧΟΖ lPΩϊO~

11. Τι:.ΥνΙΟ<ι1 Έ~9ς.ςm-'lΟ.ι.ισ.~::::5C~<:laj οπό υδρολογlιι;6. U' ΡΗ!ιΙ:ρειο:;. r:OU 51uo:n;::,j~,Iί::I Ciτ/ν Ξ',:Ιημε;cίc,:: Τ"1(' κ.:'

δΡCιuλit.:ό:_~2Ι.Π~~Ψ9~C!VΙ:I'iό_q:r~IΧ~Ι9_η-';Jε:λι:τες-βόό~~.l!i:ρνήσεως, μπoρ~ί c nορanάνω έλεγχος ~c C\'::τίθ~τα\
-'τωv-?ηcιων ηρo:ειν9.vται.pι.oΡ!0'y'~~μμές του UQ9IQοέ: _ Gτoυς οιl\!:ίοuς QT.A Α' Po9;.;-::u. που μnΟ:'ΟU'J να ο:ική-

• μστcς CΊO ανωτερω ;ϊ9010γρaφll\ο ΟΙΟΥρcυμο. C;:>!J\':O t~..SijKoνrc ;:vτ:Ι.

~ Η Τεχνιr.ή 'EK9ε:CΗ με τα συ\"o5ει!<l~ότ/"ζστοιχείοσυ-

ντάοσι:τοι.CΛέγχεTOIκοι 9εωρεποlόπωςτοτοπογροφικδ ΆρθΡο 5
5ιόγρcμμα της παραγράφου (Ι) οnό τις αντίστοιχες Υπη· Μεταβατικές διοτάξεις

ρι:.οίεςτ/ςπaρογρόφcι; (Ι). ,_..
:;_~. Ο ιο:ο90ριομόςτων Ο::ΙΙΟΥccμμιi;νYIIft"o: .7."0.;,- 1. Διοδιι<οσι<,ς νι~ 7':"1 -:C',:!:γ~ρι~ χωροΕε71':7Ι'!ς 1):.'1"......

πογροφlκό διάγραμμα της προηγούμενης πaρογρό. εγKρ~ση πεp~βaλλo\'ΤΙKων ~ρ~ν που ι;~oεμoίιv' ~εX?! )
ψου Οίιό τις Υπηρεσίες της nCΡσγΡάφου οlJtής, ύστε- _~εKδoO!!.•~ν ~.Ξ.~'Y.ικων cη~φoσει::~.::~:-,,;:!~~!;'::7.:-:-·:
ρα αTlό γνώμητου οικείουδημοτι!':cίιή κοινοτικούσυμ- _ 1'!~~α~ =:.0 o~'?'p?'_ ~ ~:C: :;:τ:.~.ncΡ' 10.:: tGU ~ρ:::=:;:_::. '!!?~ •..,.ι.
βουλίου, η Ο!'1οΙα naρiχετaι μέοο cc προθι::σμίο ενός _.fI!. 1c50! ~9δ:.:.?~?!s..~\~:Ί~?.:~~..~.:~:~1 μεΤ2 cpBp~..~ Y;.~!~ __ .
μηνός ΟΓοό τη σχετική πρόσκληση ή και χωρίς τη γνώμη _~<;.υ~Ί~Ρ~'.ι:!"2 .... v?μqΥ, qΥ~εχιι,ο_ντ9Ι KC\ ~λoκληoων?".'o.!_.
οι;τή uoτcpo οπό πάροδο όποοκτης ίης παραπόνω _~5.ες:Ίς._.•.•.-;._ • .
nj:Jο9ε:;μiος, ο) Διcδ~r,οσιtς Πpoι:γK~ισης Χωρceε~Ο':Ίς:

β. Η επικύρωση του κοθορισμοίι γίνεται με απόφαση Η Πpo~γιφιση Xωρo~ετησης συνι~α γνωμοδότηση
του Γενικού Γραμματέα της ο:κεΙcς Περιφέρειας και της ?ρμοδιος ι:πηpεσ~oς κο:rό την tWOIC_npC.KD.a".
στην περίπτωση που το τοπογροφικό διάγρομμο συ. κηκης περ\βολλον;ικης εκτψησης K.OI οι,ιολcγησης
ντόχθηκε με μεριμνο του γncιυpγι:ίoυ Πι:ριβόλ/οντος, τη~ πρόταοης του εργου ή δρ.αστηριοτητας r,ou προ·
ΧωροταξίοςΚΟι Δημόσιων·Epyuν. με οπόφοσητου Υ. βλεπετ.οl C"την nop., 60 '!ου apθρ~υ~4 ίου Ν_ '.6501
πουργcίι nεΡιβόλλοντος. ΧωΡGτcξicς κοι Δημόσιων 1996,.οπως cντΙYocθισrcτσι με 1"0 οΡl;;ρο 2 ίΟυ νοι;ου
Έργων.· OίJTou.

Η crιό~aση οιιτή σu'/οδεύt,ο: c.όίΟ 1"Q;lογΡQφικόδιό. βΙ~δ'!~Q.Ο"ίε.ς Έγκρισης nεΡlβc:λ/οV7ΙΚ~~Ι 9.:::ω\': .•
Υqc.μμο ':ou nρώ'tοu εδαφίου της i10ροίιοος πορογρό.- _ ~ <:YI5PI 'JTl "εί:I1~O~OπνTιι<~ν Cp.tJV ott-,tTO.l_ 0:,6 τις δ:Ω:.. ,
ς)υ οε CμiΚΡUνCΗ γ,οι δημοcl!:ίι"Τ':::Η cιην Ξ:ρ,lμερίδο τ/ς ,τcι;εις το!,) Ν .. 1€:ι':>, 19~6, οπως tcχucv :ΊΡΙ'! .'!Τιν CVTI't(l-
Κu~εΡνflvεως. :rόστοση τους με τον noρόντc νόμο, ι.:! T:jν C:'iιcύλο:::η -:~.:_-

Σϊις r;t.ριmώσεlς έγκρισης φΟ;-;Οl10ίη::;ης σχ.εδίου η ε. }.ω."{ διcrr.QΞt;Ψ.-'::~Ώς .t]OP,JU'O!J o~5~cυ_ ,1_ ΤΟ_ι} Ν. Ί6_?~_

:ϊll\ίιρ:.ι>cη μποικί να γίνε70Ι με τ/ OlCI;O:ηIIK:; :τρόξη Ι:γκρι, .~9.~6,:.9πως a~lr.cτcστάe.q!(ε.ΙΙ'::'10.ΡΡ'S92.~19':!. =P!J~
ης ίρο;τοποί:ι:::ηςτου CΧE5iov' _OUTou, οι ο:)a:,:ς ε~::ρμctογτ.;:ι: .15qI γι:: !ις δ.φ9:~,a9if.::__

2, Έργα οντιπλημμuριr.ής πpocτooίoς σε υδοτορέμο· . ~.:>!fς,..._
ϊΟ L:rrOMi \'Q μελεnί,\~~_tr.τ~ού·.r;aια;ιό-τους-' 2; Εr.ΚΡη.ιο::ς υ:Ίo€έσεις γιο τ:,\.ν εφαρμογή της :;pc,I,
ΡΊ-Λ...Α' Kq~B'· βαθμcύήνο ανΟ7ϊ6<;\-ϊΟ\ aΓιόcυτούς σύυ- γcυμενης πcρογρόφοu θεωρ::lU\ιτο\ !:~ciνες γιο ης ο·

.1;J:.ι .....~~~ ~I) κείμc~ς διί:;'ό~~ις, εΥόcοντΟ·cι,;γΚεΚΡϊμέ\:Q:.:-~πcί~ς έx~ι unοβληS",ί οπό ί~ν ενδιοφ::ρόμtνa φορέα ή
υόaτορέματο βρίOY.ovται εξ ολοκλήρου εντός των διοι. lδιω,η αιτηc:η, T'iOU C\Jνοδεuε1"ΟI σπο ίΟ 001<::ιτοV:.ιε·.'C

Κ:''ιΤ!κών τοι:ς ορίων κοι δεν C:10ίε:λούν κ.ι"όδο άλλου u- σύμφωνο με τις γ.<:Ιμενες δΙΩτόξεlς δι!';cιcλ::γηίlκό.

:::τopέμaτoς, <:κτός των διοικφι,:ών τους ορίων. Σε πε. στη" σρμόδl:: ι<ό5c ι;.ορό unΓIpccio, ε:τι για :-ιρο::γ):ρ\-

ρ:;πωοη ΠΟυτο υδστόρεμο εκτεϊνετοl σε διοικητικό ορΙΩ ση χωροθέ.ησης είτ<: γιο έγκριση πε.cιβολλΟ·./Τικών ό·

r:ερισσότφων Νομαρχιακών Αι..οδιοικήοι:ων, τα ως ά- ρων.

νω σντιπλημμυρικά έργο μ'i10ρο;;'ν '10 μελετώνται ι<οι νο 3. ·Οπου CίO Ν. 16501'1956 γιο τ/ν προι:τοcia TC'U ΠΙΡI·

ε",ελούντcι οπό τις ορμόδιες Διtu9ύνσεις της οικείος βάλλοντος ή άλλο νόμο oνoφΙ:ρcτoι c όρος "τφcέγκριση
Περιφέρειας. χωροθέτησης' νοείται εςιεξής πρo"ατσPΚ7ΙK~ πε;:;!βc,λ.

Γ~α τ/ν περιο>..i της Πφιφέρ::ιος Απικής ..οτις ι:fι?!:...._~O\ιτιKή εκ<ίμηc;η κοι οξιολόγηση.
_r1'!ωσ.ι:.ι.-ς3}Q!,Ι.!ΙQQμοΟιόίητα ονήκει στο Υ;ιουονείοΠεD~ Στις υπουργlκές οποφάσεις που εl'.δίδv,,-;c\ KQT' ε·

_ΡΞ~ο_"'.'!.~s.c_χωR.C?Taξίaς K:::ιιΔημόG"ίω"V1:'ρyων, το έργο Q_ ξουσιοδάτηαητων cpepwv 3, 4 KOI 5 τω .IΙן Ιθ51J!19εβ.

~,ι;τ.\r:μl.!υρlκήςlί~άCϊά"CΊ::ή·~-οΈ\VΈΓUCλετωVτcικοl ~'α όπως OVHKc9icτCflo\ με το cpepo 1, 2 )';01 3 i01J 7\σo~·

εΚ7<.λcUv:cl Κ::ΙΙ Ο:1ό τις oI~μopXϊeKέςΑ;,;ΤQδιcl· ...τος νCμc·u. μπι::ρ<:ί νο περι"ομβό,'Coντοl 1-!~"7,",Z07ι~tς
κΓιοεlς uC':"tpc. αrιό c.rrοι:ιο9Τ1 nO!J εκδίδε,αι Qnό τον γ. διcτάξ!:ις για την ίφοcορμογή Του υφιστσι.!:'Jου ;;έΧ:;)1

ποιφγό Πεpιβόλλovτoς. Χωροταξίας KCI Δημόσιων .:ρ_ τη δημoσίε:.ιC"η ,σι; ncpc'./-:-oc; ~'όμcu σ"ι;cπ;μσ";"oς ,φοί-

Υων ούμοωνα με τις διcτcςε\ς 70:.1 όc€ΡΟU 9 πορ, 4 του γYoPΙCΗς χωροθέτησης ή έγκρ\οης i;<:ριβcλ/Ο'.-::.:ών ό-

Ν. 25.75Ι1~9B ιΦ::Κ25 Α') κοισί:ρ;·(ι;vα με ίουςόρcυς και ρων, έργων Κ':;Ι δρcοτηριοτ:'!των, C"TO προβλΖi1όuι::νο ::ι::

rφοίί:10eΙοειςπου καθορίζονται Gr.]ν cπόι.;cση cuτΉ. Η τις διατόΕ!:lς 'Ου :1cρόντος νόuοu cίο::;;ημο ;;~Ον:C;"jC!C-

tYKplCΗ των μελι~ιίN cuτώ ... yi..,tict ι.:ε oIϊoφαCΗ ,ou Υ- κτιr:ής πφιβo.'.λOVΤΙKήςn::iμ:jv.Ί:;και "~~,~λόγ:Y;1"ιςή t·
-;cυργc:u ί1:ρι~CΛΛOVτoς, ΧωοcτcC:iος ~cι Δ:jμόσιων ·Ερ· ~'''.::\σηc 71tρι!:c,\.\ο'πιr.6" C!=,~ν, t..cγ~·' KCl '3;: ::::7"';~;c,

Y\;JV, ε!':ϊός αν ορίζεται διοφορε7\κό στην ηροηγούμε\η τήτων. 0"<"0 πρoβλεrτόμενo με τις Otcrc;t,c; τσυ "α~ό·

α:;όφοση τσυ. Ο έλεγxc~ τήρηq~ -:'ων κεluiνων δ\CΠά· ντος νόμοιι cuστημc ί\ΡC!('CίΟΡΚ7ικ:;ς :ιε;;lβαλ.λClJTικής

ξ~ιι\νγιc τc-uδcτο;:-έμma :πα 5ΙΟ\ΚΟ.7ΙΥοό cplc ~.6Eε 'Jcμ~oj εr:'7iι;r,cηc,KC' cξlC' ,cγ1cης '1 ;:γ~Ι::ΙG'ης :ΊtΡιΡcλ.λCJ',,\κ!iJ'J

cc,.~i1'CI :.,6 Τ1ς aρμcδiεςιεΧVIKις υ;'tηρ<:cίες7Ψ; vικεί· ορών.

ος ΝομΟD;f..οκ:'jς Αι:το~ιοίl:ηcης.ΙΙOί::ξ~lςπου προβλέ-

"συν cΡ~oδ\ότ/τo ελέγχου KC! άΛλων οργάνων CΙΟτ/' Αρθρο 7
,:.: ..','cl G::' ,cχ\;. Σ;ο μ6ν:uο 11COC'ΙU;-:l~,C 7~U Ξ:Clκού - c~~ticL: ~.~ο':i~ι...'·'

:.1c C~CQC~ ..:ς ~: ι.; Γ;:'::~;cύ r c:!:'::J::..-tc ....-;ς .::ι~:!:ι<::ς Γ,ι::. C~CCίρ!ο:μ::-:-,.;ν ~.Ξ:-Ί\·ω'I (ΕΤΙΥί :)Α 1 -:::.J ':-::'"7ι::::.:,,"',.:γ~
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iΞ-Ζ,Ηf-ΛΞ?::Ζ Ti-il ΚΥ3Ξ?ΝΗΖΞΏΣ[Ί'ΞΥΧΟΙΠΡΩίΟ)

_. .. _..... --t"'"""'-- .- ,.,

it,jLV ::ΙΤ;Ο ...,.... κc;6~γη.::η τ::υ λ::Υω μt~:::'Τ:~:jς ~:::, oc:v δ.

r.:::ιcύVΤCl;ην ε11ιστροφή ίω,' ε:ισσορών τους κcaώς ΚΟι c.
uπCλλη;.οι που 5tv θο επιλ~Ξ:ιι:ν τ~ C'::;:Q.\LC";'II':5 ~::ΞL

σ;ώς που είχαν iΊpιν από τη μtτ~90ΡC τους C"';"

Γ.ΓΔΞ.Ν.ΠΞ.ΧΩ.Δ.Ε. λaμβόνουντο ΒοήSημaτου Ν, 10::
19ί5 K~τό τη σuντα~ΙOδόη:;ή τσυς KOI για ΤΟν υπ-:>λΟ'J;.

cμc του εφ!:ί;:>μόζ':l\τοι οι γt,lικiς διcτ6;Ξ::ς 110υ !v-;.v:;'LY

ΥΙΟ όλ::ιυςίους υ:,\αλ\ήλοuς.α: Ο:Ί::;ίοι έχσιιli c;;ax'.lJprι:::o;.

α:τό Ο:ΤΟΙC3ήποτο: Ν.n.!ι..c... χωρίς τouτόΊpoνη ,::ωVίr;ςιc

~':""'.

Άρθρο 9

1. Με mv επιφί:λ:::Έ'" των δ'ι:::'~:Ξ':{J:\'-'''': 'ι ::-:ί '~,,-:

.:.Ξ:. ::;::ι ':'J. για ,ην ε~:Jr;:Ίρέ:ηcη';ι;;ν cνaγκών ίων

=ϊc&μ'.i:ν: ι) ,ωνΥρaμμών2 Ι<ΟΙ 3 του ~',crρό ΚΟΙ τω'.' t:τc·

l':Τάcε.ών ΤC:Jς Π:)ι! KcTaoκt.u6~-:c: ή ΚΟ7cσκc'.;Cζσ·

V!Cl αΓΙό την ΑΤΤΙΚΟ ι.'lΕΤ?Ο Α.Ξ .. ίl) ';ων Suγαψιι<u'ι ε·

ίcφcιών της ΑΠ!ΚΟ ΜΕΤ?Ο Α,Ε. και ;ιί} των λcιr.ώ·ι t
τcφειώνπαροχής:;UΓKOινωνιoKOύέρ'(ου (Ε.Φ,Σ.Ε.),ου

Ν. 2669/1998. με cr;όφασητων Υ:lουcγύνΠί:pιβυ~\o
ντος. Χωροτοξιας κοι Δημόcιω', 'Ξpγ!,ιJν ΚΟΙ ι.~πα9::·

ρών ΚΟ! Ξ;-;ικοι'/ωvιών, υσ;ερc Q;-;ό'τ"Jώμηίαυ Q,A,:L.A.
και ίης E~ελε.σ;ΙKής Εn,ΤΡΟ11ήC:ίΟu O~yανισμoυ pue·
μ10ίΊκού Σχεδίου Ασήνος (Ο,Ρ.Σ.Α.) ΚΟΤ' c~aίΡεC'η ΟΓΙά

ί:ς :Sιcτό~t!ς του Ν. 'SS2/ 11?~O (ΦΞ:< 1J1 Jl.'). όr:ως ..
CXtlct, και αnό κό3ε άλλη γενική ή t;;'Ir.fj Οιόπ,ξη. μr:ο·

ρεί..,ο Kα€OρίζOVίΩιχώpoι γιο την f.OiCC"l<:uri ΖτοΕμ'.i:ν
f>ΛC;ί;;;lβίβασης ι<οι Χώρων :Ξ:ϊόeμεuc~ς OUΊOl'.!\,I,:τ~ν,

κοΕώς KOI τtι.\ν Ο'ΙΟΥlισίων ε:γf.ΟίC7:C::-ί.':ων ,-αι <:",0
οβόσεων. Σ,ην nε,:ιίrπωση ίροnοποιηοης ρυμο,;αμι·

κοίι Yλε5ί~υ, aποιτε:τοι εΤϊ,πλέον "ΔΙ γνώμη Του οι;:εί

ου δημaτιr.ού συμβουλίου. Tj οποία 1ίo~έ:<ε:ται μέσα cc
π;>caεομiaε.,ιόςμηνό::; α;-;ό ,ην ι:n.::βΟί,ή ι;χtίιl\ής ci·
τησης CΠOνOιl(είOΟ,ΤΑ, κοθώςκαι γ:ώμη,ουΚε'Γ.':Ι·

κού Συμβουλίου χω90τα~ίoς, Οlr:ιcμcύ KOI I1tptpcA
λΟ\·'1Ός.

2. οι Σ,οθμοί ΜεΤC:ΊιGιβccης (Σ ,Μ.) r:CL οι Χώροι !,c5·
:.!C!Jcης (Χ.Σ.) IIOΤOOKε.υάζovίΩίείτε οε: ar.ί\·:'Ιί:J :του 0'.-:'].
κουν στην ιοιοκτησία των εταιρειών τ/ς rφοηγούμενης

πορσγρόφου είτε σε ακίνητα !'Ίου οπcλλοιριώνοvrοι με

Cα<ιόνη των εταιρειών αιrr~ν για το cκο;-;ό ουτόν. ο ο

ποίος χcρακτηρίζΖταl ως δημόΟΊος ωφζλ::ιος; είτε ιιότω

απ6 ;φοσιές είτε κάτω οπό κοινόχρηCίοuς χώρους, που

πρoβλiπoντoι από το εγκεφψένο puJJOTO:JLKd σχέδιο.

καθώς ι<σι κάτω οπό χώρους που Q'IήKOUV GTO Δημόσιο

ή cc νομικό nρόσωnσ σημοcίcu δικαίου (ΝΠΔ.Δ.). Σε

ΠΖ:ρimωση "ou οι χώροι aUToi cv:')r.oUIr κατό nλήρη κ:.ι

Ρlότ/τσ "ε δήμ,:l. cnCITc:ircl γ(ο -'Ir I(CTcσ~cuήσύμφω·

νη γνιί:;.:η τ~ιι O!~LiCU δrψcτ:~::ιu cuι:!30uί ί,:;'.Ι, ι;';ώ ,,';c
νήκουνC'ίc- ΔηυόσlOή λοιπc. \Όμικ6:;ιρόσi.::Ί::: 5ημcC':')υ

;;It:Q,OU COΙ:::li::.(rat η σύμ:1ΡοΞ.1 του Υ;ιοι:ργού CLKCvG
;;:cς ,,::ί Cιt;C'ιcμικώ', ~ του ::..:.c.iϊ.CUΟVicς 10 VC,UIKC!
::;::cc;UJr:o Yr.cupycV. CL Σ,α2μοί Μεί::..:-:ιβii:cσης 1<01 cI
Χώροι Ι,c5μευσης μποροΙ;ν t.πίσης νο IΙCίοcκευό~ο·

\";CL ce ~!\i'IrlranGU r;~ρcχωρσuvtΟΙ ytC,'O ζ;κοπό QUΤCV

C"1'ις <:ίαφείε;:;ης nρcηγοί'μcvηςnCpCyptcou cπό ίΟ

Δ:;;.:όcιο,cnc ccι;εις-;ηςΤOίilKήςoυτ::ιoιoί.ν,ηCΗςΚΟΙ λοι

πό νΟL;ιγ,ό ίioόσωnαδημοσίουδικοίουσύι;ιt:ωναμείους

όρους :;ου 'καθαρίζοντοι C'τ/ aXC':'LK:'! C~)'I9wvia :1OΡ~
χώρηcr,ς. ΟΙ Q'Iι.:τtρω φΟΡciς jJπορcύν. KCi' ε:~αίρεσηο
;ιcιωvδ~ποτ<:γ~'1IKών ή cιδικώνot::'Ct:t;;v. \'~ :1αacχω·

::,j'. ·;w'ζ .ι;':; (:νυ λ~';:Otις t";ις::;ς C'IUJ ε7::1;:;!:ίε:::; ';10

ω... της "0;:::.2 του άρ;'ρaυ 30 του Ν. iϊ59/19B8 ίΦΞΚ 50
Al, ιι:t:θώ-ς It:Jl στα μ~η των 0Iκογε\'ε:ώντοu=;, aνεξόρτ/

το σnό 7fJv ε;;\λογή οσφαλιστικού φορέα γ.ύριcς OiJιptIN'

:;ης. nGpiX~Cl UΓεΙO\'::lμlK;'ι :1t;::ί5c.λψη Οϊτό το Δημόσια

με .ους auroO::; όρους και προύποθέσεις !'1CU ισχύουν γ,ό·

Sc φορά '(\Ω τους μόVluοuς υπαλ/ήλουςτου Δ1μοσίου κοι

ΤΟ !.!έλη των OΙKoγε:νt!ών ,ους.

Η "ΡοΟπηρεσίο των ονω,έ;::ω C"iO Ξ.Τ.Μ.σ.Α .. l\α6ώς
ΚΟΙ οε κάθε άλλο Ν.Π.Δ.Δ .. αναγνωρίζεται ωςτcκτικοu

G:Ίμ~cί~u ι;:;:ιίJ,ήλ:iΙ: ::::. -;.Μι XCΡfί'Iηση ΩΥορρωτιιιώ'l

αδειών κοι της υγειονομικής πι::οίθολψης κατά ncpi·
rπωcOj.

2. ~ ι;:'/ω;t.,ω uytI::·.'Q;.lI~;ii .,ε>::ί5~~Λψη πaptx!.':"o\ ..7'",';

rΊρoσωoιΙKότης i10p, 1 KOI μ~ό τη συνταξιοδότηση του.

κa9ώς ,ΚΟI στα μέλη τι:)ν οlκογε·,rειώντου.

3. ΟΙ oσφCλΙ::ϊnKές εlc;φορές που ;;poβλέrιovται C!1:) τ/

νομοθεσίο του φορέα υγειονομικής"εpί9aλψης γιο την

οr;φcλιση τοιι παραπάνω rιΡ'Jοωrnκού κc,aμCλ.λC'.'ίQΙ

σύμφωνο με τις κε:μενες διατάξεις.

ΆΡ6Ροa

1, Οι ",:;VIμ::lL υπάJJ.ηλοι ,ου Ξ.ϊ.Μ.ΟΑ. οι Q;;CiOI ουτο,

6ir.ClQ μετoφέρ9η~o'I C'τ/ Γενική Γpoμμ~ϊ<::α Δημόσιων

'Ε;:ιγων (Γ.Γ.Δ.Ε.). που un6γoνrcv κατά τη δημocίευCΗ

τοιι Π.Δ. 98f2000 (ΦΕΚ 8 Αγ- 5.3.2.;:JOO} στο κc:3ε::::1'ώς τσυ

Ν. 1Q3I1975, εξοκολουθ0Ι:'Ι, '<'ω, τ/ λήψη εφάίϊοξ βοη6ή·

μaτoς. να υπάγοντοι ιmό τοuς ίeιoυς όρους ΚΟΙ npour;o·
eέc,ιςστο ίδιο καSε:;τωςκ:ιι ;ιtίό τη με'!οφορόίους C':Tί

ΓΓ.~.Ξ., ~φόσoν ε..,Iλέξ,υν να διοτηρήσουνίΟ ccqJc:,t·
στιl(ό κοθεστώς ;του ::ίχον Ο':τί cι.'τού ποιι αl.:τ05ίι<α!ο α

σφαλίζονται.

Οι διοτcςεις του ως άνω t.5ot;)icu ι:;χύουν KOI γιc τ:ι

;;ρocωπικό <ιου c;;cχώρηcc: 0;;0 την υπηρεσio κοτό το

διάCτ/μo οnό 15.3 .2CΙOO μtχ.οι ;η c.ημ~σίευCΗ -;c.u νόμαυ

αι.:70ύ.

Οι σχc:τικές ει;::φορές IiC;::OΚPCiouvτot οπό τοι;ς

Ξ:ιικο9aριστές των οποδοχών των υπηρεσιών της

Γ.Γ.Δ.Ε.Ν.ΠΕ.ΧΟ.Δ.!Ξ. ΚΟΙ an~δiόοVίCΙ (:}ς έσοδο ίου

KCatLKOO Προϋπολογισμού. ΈΟQCΟ του Κρατικού Προ·

υ;ιολογιομού γιο τον ίδιο cκοnό ΟΠΟϊελούν και οι '1'10

ρακρστηθείΟΞ:ς κοι οφειλόμενες c:ισφορές του ανωτέ

ρω προσωπικού, για την cνc.γvώριση nΡοunηριο:aς

Οίο ι<αθ<:στώς του Ν. 103/1975. ΟΙ εισφορές που παρο
KΡOΤOύVΊCΙΙ anό πρώην μόνιμους unολλήλG.uς του

Ε.Τ.Μ.Ο.Α,. Τϊου έχουν ήδη μtΤΟΤCΙΥεi σε όλ/Ζς υίίηρε·

cίεςτου δημόσ',ου τομΙσ ;;::11 έΧΟ:'Ν επιλέξει KQTQ τη\' ι

σχύουσα νομοθεσίο το κcθεOlώς του Ν. 103ι'1!?75. κο

8ώς r.C\ τυχόν πλεcνάcμCί.J icu οιι<ι:ίαυ λΟΥσc:cσμού

:!:)u Ν. 103/ί9'75,

ΟΙ C'I λογω U:Ί':"Ν,:"jλοι, ":0:':: -;:;'J C:1"χώοηcη ,αυς α::,)

7;,'1 uIίr,ptQ'io. λουβc'ιοu'/ -;0 ::·~-:~,\::;:::,μΖΙC ~~:;o:: -:'.:.ι

οιc;Sξεω'l ίου Ν. 1;:;::;i,Sϊ5, ό':i(:,ς CV7t~ tKCc;Oit ιcx::Ι

c;.ιν. o:;;>όπa~ ι;cηθημ.:: ~ εrιιcτpσς;Ίειc;ψορώνKmQ τις t
K:5.c<O,C lοχucι.:cις Ώε;Ρί tl'llr:7.::σοής ε:σφo;:~ν =ιο::::

ξεις.

'-,1ε !':οινή οπόecση των Vi!ΟΙ:C'tών .JLKCVOULM,;."V, E,~',,::.

c-;c:; ~αι K::ιινωνι~'1:ν Αc:ρ:.λ:.:ε<.::ν r.Qi Γ.εpιβCλλovτoς, Χω

ροτοξίας κοι Δη;.:όσΙων 'Ξ:::Υu;ν, κcecρίζεϊCΙ KcEo: ι\ε:π:;l.

μέρcι;;;ι CXCT1κό με τον η::6;ιο κοτcj30λής των ;ιccc;ιάνω

r.opcxtiIv.
2. ο; ι..'T':=λ~,l.\OΙ -;.:;:.; ::":Ο"::::;::-·=:ν =~j 7C' Ξ - ,'.~ -=".;
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ΞΦΗΜ~?ΙL T!-iZ ΚΥ3Ξ?Ν!-!'ΖΞΩΙΤΞΥΧΟΖ ί1?~-_ τ:η

,,,
,,

ι

7:::1'-', ,:;,~C:;Ouc; C~T:ιιj;:::. Ζ.:,,!\, n:;;Ji;;ϊwΙ;Τ-, nou ο', z.τ:::€ιμOί

Με:ε;ηβφο=ης ή :οΙ ΧώΟΟL Στό3:..icuσης κcτa::;'t,εu:iεο·

νται KCTW Ο1'1ό :1DCO!i;::: Ο:10ιτεΙίΟI γνωμοδό,ηcι των

O;::yc·.'~::~'~\· r;~:'''~::; Ωr.:ιυ,.::ι:::;. :ϊ:j" ;;~;:ί;πωCΗ ϊ.ου οι

Σ703μοί Μι:,εnίβι()c::.,1ς Υ,ΟI Οι x!:~~.,~ 't'!'::~!-':";C'lC: KCΤQ

cκ!;uόζav;cι κc,ω :;:..6 κοινόχρηστους χώρους, Μου

ηj)οβλ~;;:>~"!'ί1! 0:-:'; ί:: ;:;YKtΚPIμi',::, Ρ:Jj.!';ίομικ6 σχέ31c ή

γ.:::,,;ω a;''ιό x~ρoυς nc.u c"ήl\::Juν σ-;,::ι Δημό:::ιc n Ν.:J.Δ.Δ ..
:-;ϊ,:,ρέ;;;:;ίQΙ η KQ7::= ":. -Ι .ων είσόδων, εξόδων και των

α:-τορ:::ί'7ητων u"i;:.ytLt.>v ι:γΚ::ίο::;;,όοtων v:ην εnlφ:'J.

vtjQ τ(.)ν χ,';;ρων cuτΙ;;ν

3. !ΤCι'Jς Ζ:!ο5μούς Με,εr:ιβ:Βc,;ης ΚΟ\ στους Χώρους

ΣίόSμεv:;ηc; ur:ο;;ρt( \'c Q\'cπ:ύc;οο'.,cιυπόγειο.ι ή και u,
,;,;έΟΥι:ισι χώροι με 1ις κατωτέρω χρήσεις:

ί} Στά:;ης. απ:ιi3ί~c J.l; και ~:"Iιpιμασηςεπι~.::ι,(ίNλt:~φ.:ι
ΡΣiων κοι ι;τόθμευσ:-ιςλεωφ::φείωll:Ίάλλωνμέcων μαζι

κής μt:cι;ιορός.

1ι) Σ,άqς γιο anoj!iSaor; ΚΩ! επ!βίβΩcη ε:"11βο,ών "οι

i1ών μέσωνμΕ;ϊαφcρός(τcξί, ιδιωτικήςΥρήσηςαυτοκlνη

τα).

iii) Στό~ι.:~",ς:ης α:",οr,iνητων ιδιωi\κής χρήσ:"jς κοι δικύ

κλων,

i\') Yγl~T>ής και C'I;UC','ιjς.

ν) nο~.•τι::πικώv δΡΟ::1'1ριοτήτω'l. KOιVΉς ωςιέλειος r,ol
χώΙ:<j~σu'lόS',:)ΟΙC":jς r,Ctνού. KOθ-:.ιJςκαιχώροιtCΤίc:;ηςKQI

cνcψu;..ής,

νί) ΓΡΟφt{W\' γ.οl Υ.οτοι::πημό,ων για tΟ1cγγελμcτικές

x.:."ic:t\::; cτΙYC~ς βcη::~IΤ!κώ\' U;-;:"j;::εCΊώv .~υ Μt,ρό (c·
~'.;;όλει~::. ~~;;,ccψόλΖ.ι::ς ~;.λ;;.).

4. Μ: ο:-ιόφο:;η του "":-ι:ιυργού nεΡ:βόλ.λο'ιτος, Χωρο

τοξicς t\al Δημόοιων 'Ξργων, KCi' <:Ξ;:ιίρεση οπό Kά~ε όλ

;'1 γε'llr.ή ή ει5ικ:; δICτ~ζ'1, ΚΟSΟΡίζοντaι, u:;,;,.::pc α;-;ό

y,>,t.;Ji.:IjTc,u Q.i='.ΣΑ .• Ct ~:.;γKεγ,P\;.!1:'Iεςxι:-:Ίcεις c;,\ό τις r.Q
P::J.:"1C-'I!;,) c::. κα9ένaν απ:: ,ους χώρους ouτoίις, κceώς ΚΟι

σι όροι κοι πtριcριcμοί 5όμησ:·Ί~.

5. Οι ΖτοSμσί Ι,,1::,t<iιβίβccης ιι:::ι οι Χώροι ΣτcΒμ!:υ

σ.-ις no~ cψ=ιρού\' cϊ:,ν εξυπ:,ρέϊηση -:ων εl1ιβ.:::τών ίου

Ι,~ε:ρό :::-;QU::; w.:ιeμούς του !·'\Ζ.τ;:.ό Αγ, Α'r,ώ ...\ος, nε.·

ντόγωνα. nλc~εVTίa. Σταυρός. Δάφνη. ΗλιούπΟλη, Κο

τεχόι-;η. 5cτο',\κός (χώρος πρώην στ~Eμoύ Κερcυει,

r,d~). Απιγ.ή, Άγιος Σάβ!3cς, nc\'όρ;;.ο;; !'iO: !VYY;:Jcu •
~ϊΞ ;-:c-;ccκεuάζοvτο\ cπό τ/ν Ρ-.ΠΙΚΟ MiΞϊ?O Α.Ε. είπ

μ;:; ίδι!:: γ,ι;φόλο!ο είτε με διcδικacίο παραχώρησης μο:.

τό c."d GItS....fj διαγωνιcμό.!τηνΤ;P~ίηπε:ρίτπωση((0(0
1:ι;φάλα;οΑΠΙ!':Ο ΜΞΤ?Ο Α.Ξ.), r.αθώςεrr:οης κοι ;..!ε.ό

.::ι πέ;:.()ς το:,} χι:-6νου I1'=Ρaχώ~;"'Jcης C":"η δειί'iερη nεΡί

ίί>ωc:η, η διο;.:tiριση, λt\ΤQUΡ'!ιC;ΙΙ:CΙ cκμετάλλι;υο'l 'JU

-;.].'., C.:;;ιι:ε.11,::Ι cr.ό 1:'('" ATϊIKO !..jΞϊ?Ο ΛΕΠΟΥΡ:Ί.Δ,Σ

.:'.. Ξ. "":. ι:.ι;..:.;.:ς 1"i<:'U &-; σιψφω'r.]~QιJ' .. μετ;)'::'':: ί(;;ν 5:':C'.::.·
:::'lCt:e::"I. Γ,'1 7;)\.}::; -'-:l;:c:::::; Ζ-::::.~;;c.~ς ί.ίt.-t:-::,5:~ι:c:-:ς

1(:::1 Χώρους !,όΒυ.::υ:;,:"!ς, υε o;ιόφαCΗ 7ων γπcιψγ~'1

ϊ:ε"ι~6N,c\..oς, χω~οτcΞίαςγ,Cl Δη!-!6C'lωv 'Eoywv -:.:::.ι

';,ε:o~oρών .-:οι Ξ:;ιr;οιv(,.!\'ιών ,<:EC.:::i~OVTal οι Ξ:~ι;: ;;;
t;; ,·...:.--:::cκι."'r'Ί;; και tψε,αλλεu:;ης ή cuνε~μC1c.λ;"εu

t;'t"t::: των ως άνω xώ~ων μ~τcξυ των υτ;ό ποράγραφο 1
Ξ:CIo!:ι~ν,

€. Οι ':::ΓοΟίΤοί'με:νεςό.~ε:ες γιο τ/ν κc.-οσκεuή:-ων ;ιc,

P:::1'!CVW έΡΥωv κο: ε'iΚ::J:;:;:;τCσεων. cuμni:Dιλαμβcνο·

;"::::Jι.:ν ΚΟι ,ων oIroG':::J.,:LKUII cc;:l6v, χc::.ηγο:Jvτο\με Ω

π6φcCΗ .ου Υπουργοι;, Περιβόλ/οντος, χωΡοτaξicς

,,;:::: Δ;")υόσιιι.:ν 'Ξ.::γων .-::::5 :-ιο:::έ",:-:.\ιCj 1'ι..;v cχc:ι".ώ'J

O:::-:;i~;;:.>v. ΟΙ ':;lCI:CΙ:UC':C;; άδει::, .Ι..:;.,cι:cγΙος xcc:"j-

γΟU\ία\ μ: απόφο:η:ου γ;ιουΡΥου Μ;:τσ','ο;:>ών '" .;: Ξ..

\1ιr.ο,νωvιών,

7_ :l!: ;-;;;ρi:':'tωcη:ΊOU οι rroρcn5vw KCtaC:Ktvt~ ;-;DΟΎ

j./otonoloUvr::: C'iO rιλcίσιo των όρων δόμησης και χρ:;.

σε~\' γης τ;ου ΙCχuο:.ιν στην πεοιοχή κcτaσr.cuης 1::;-:,
ΟΙ cr:ο:.ο:.Jμι;·,t::;60:,;;>; cι:5ί60\'iCI cιίμφωνc. μ~ .~::; 3.~,

.όξ;:ις της ncρcγΡόφοu'; τ~υ co&pcu έ~δ:ιμoυ7:':.ι Κ

19Ξ5/1991 (ΘΞΚ 112 Α'), μ:,ό __Tlό tγ;φιc'l κυκλ;J'::

ΡΙΟΥοής μ::λtϊ;Jς, μελέτης ;τεοlβο;J,οV';'ικών :π,:;τώc:ε:.>·ι

και περφ:::ιυ,οvτικών όρων. Σ,ηνΤΊ;;ρίπτωση αυίή fΊ ~,.;,-

το-:κευή των Ζτc:9;Jών Μt'Tt;-;ΙΡίβcσψ; και τι..:.ιν χΙ::::ιω',

z,oiΞIμΣυcη;;; γίν;;ίαι κστ' εξαίρεση οπό ης διοτό'Ξ::'ς

'{.ou Ν, 1Z!:2,'1?9Q, όΤΊως ιΟ",.ι:,ιί!:ι. κ.:::3-'ις I':ΟΙ c;;ci ",6Ξ1ι:: ':;.>,
λη γενική ή ε~6ιt;ή δlc,ος;"'J. χωρίς να Q;1:::lTε:,c.i 11 ,-:=';;0;;
ση των eια6,κaσlών των ίi::lρcγ.οCφων 1 KCl 4 7:::~ ;-;~

ρό-πος.

Άρ9ρο 10

Για την όμεση και μόνιμη cτέyαση των πληΥέντων::

πό ο!:!σμcύς. πλημμύρ!:ς, r:υρ-:cγιΙ:ς, κcτ,:ι;'ι.::-Θή::t:ς

ΥοΟΙ !:νγένει Sε:ψηνίες. μ"'ορeί η Γεν\κή ϊΡcι.:.,:~t~c t:j'

μόσι·;.\νΈ;γων ,cu γ!ΊΟυργεί-::ιι.:ΠερlβtλλCIι'1cς.AiJ)~J

τc~ίoς κοι Δημόσιων 'Ξ;ηων Y::l ανcλcβtl ''1ν KC:C
σr.εuή οικιών συμ:30ΤII,..iς KCT:lcr;tu:"I::;:'] ;;OO!':::-:-i:IC!':~:":'

QOf,=tvUjY. ι3ε ωρ:ιυμέν(.!ιι ,ων έργ:.ιν αυτών ως C:Ιj.!C~Κ;·1

CΡΨJJν.

Είνοl δuνc::τή η εηΙ:::ρη::;η ϊ;")':; ..:::τcο..:ευής .ων ;ιρ.:-::.

,1οφερόμε,l(;;,1 'ύr.u::ν κcτσι..::ών ι;"':ις Πε"ι:;;t.:::t:ε, >::::.ι

C"ϊoι:;ς Q;:ιγcvιcμ:ιύς ΤΟΓ,ΙΥ.ής Aιr.oί5ι::ϊl(rρ':ί~ c' II.Cl :;;
β-:ι5μού. με. ;<ανή c!\όι;ccη ,ων Yr:ovcy6v !Ξ"".ιί:;;::::Ι

"ών, Δημόσιος Διοίl!:ησης 0<:::11 ΑnοκiV7Ρωcης_ O'KC'/~

μiο.ς ΚΟΙ OL.-:oVOμtr(t::,v t::::,t !iε::Ιl~,:j:'..λΟ\'70ς. Υ.(ι:;c~a'Ξί:::ς

και Δημόσιων 'Ξργων. tφaρμοζο=ιμένu:ν κοι cπην "'!:;:οί

:πωcη αυτήν των δΙΩΤάξεων τ;;;:ρί εr:;;;:λέ.c-ε:;;ς c.η:.:6

clWV έΡΥιι.;ν. Ιλε την ί510 ο"όςα:;η r;c30Ρς::·'.";':)ι γ,::ι :1
φορείς Υ,Ρημc.οδό.ηC1jς ΚΟΙ $'\1i\cοης -;-ou έργου, t::
Sώ::; καιοl προunοΒtσεις CiΟΙl,:ών :(Οίηγοριών των 'ίλη

γέντων γιο τους οποίους θα έχουν εφορμο'(ή cI QIC-:<::
ξεις αυτές.

ΟΙ OtKCtOUXOl τ/ς κο,ό τα πcpa:-ιό'ιω ε5όφι:: nκ;μ,ε:;:

μ;;v:"\ς r;ΡC1'lκ:':ς aΡωγrlς, η onoio 11cptxε'Cl cv:i ης Χ-:.·

~ήγη'7olς στ~γcσηKής cυνΟρο;.;ής. ό:ιως ~:OI r,t:et όλ\:,

cχtτική λεπτομCΡtla, γ,αθoρίζOVΤOI με cnQΙPOGT1 του Υ,

nouργou Πεpι:;:iλλOνϊoς, χωρo,o~ίoς και Δη!.:CvlU)v -Ξ;

Υων.

ΚσΤό ΤΩ λΌ1;ΙC ΙCΧύOιιν ΟΙ διcτ6~::ις 11ερί c:-τοr,CϊC",C

oeu::; nλη"!έ'lτων α:;ό CClC';.JοUς. nΧ::UU~Ρε~. iucκc·.tiς,

t:ατολl':1Ε-:';CΖ;;t: r.ol ε'l νένα ':';:Q:;:-·.i,:: ~':::: ~ ):;:c';y-,=-.
c:t':c:::-,:κής tYίcxuCΗC:,

Οι 5Ia:C:Ξ.tις ,ου ορΕρου ΟΙ:Ι:Η:' ι::χύ.::υ'ι KGl για .ις ~:Ί'

μιές ΠΟΙ) έχουν :;ρtjκληSε~ σϊΌ 11c:::t:-.3:)'1 ο;; j τις :;0':0,,';,
'I~ οlτίες. εl-:-.ός <:άν οι i'Ίλη-,.έ·iίC::;εχοl.'\·c:-:οζ1:.:~u::~εί,ύ:.:

·1;'";"::;J.t :;,:.c'~c';i:7εμ;:;<;1::τ::;ε:::;_

Άρθρο 11

1. .,.) :-::--t<"I'jO ε5Cι.;:': -:".:" "";C:. : 7;; • ..:_ :3ι:_υ: ~:;~ ;~. 3~~;

1979 {Φ!ΞΚ 19~ A·)?:,l~ceiCίc.TOI ως t~jς: .
'1. Μ: ;;ρoεδp~Y.o c.ΙCiΌγμα. :οαυ $ι,δ;αε-:α, :,.11:: :;COO~~:;:'1

τ:ιι.: Υ110υργού nε:ΡιβCλ/cντο>:, Χωοcτaξicς και Δ-rμό·

οlων ·Ξ:::Υων. ;..:ε.-:-ό cnd Ί'νώυη,ου Κ;;:,1,ρικcιί ::::'-J~S:ui',i-:.~

xcn, o<cS~::i~,)\'7::!'(;0 ~o 1;';~:':;ι,;~i~:j ~~~,μ:::: 7"]'-:. ϊ.c:;"ς~

;'tIC;:: ~-:-ΤH:ής:; '~1'::: ;;;:':\Oxt::; Ι;'."tό::; :::";':~', c :::-::::,:J~'!,)t-
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νος opι3;Jo; 'ων &(.σ~'""ν C;;Ο'3μεucης κοι το της αναγω

γής oιιτ~\' Cl: ε:-:lφάνε10 χώρου στό3μεuσης ΚΌτό ΚΟτ/"

νcο'.ε:; Orr;!!C:τ'_'" :v-] wo:τί:-•., ... :1:".:--:'::'- !.-' :_",:;ί' .:::.:.
1:-:-):1:0 β.:icε.:;ης χ".:>ήση,;; KOi της 6έσης των ,,;τφίων, του

μεγέθους αι.rτών, κοθι:.'ς και ίωνγΙ:Υlκών κυκλοφοριακών,

πολεοδομll<ών !tol OLKOVC~'I"~\' ου\":,,-:ώ\'1"::': !. -,' λ::Υ:::- :Ίε·

ριοχών:

2.0. ίο διό':'Ρ::lμμa 1:25.000 που cuvoδtut\ \:lv περί.

i'i'ίωση ο τ/ςποο, 1ίου όρθρου 2του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ

228:") Ό\"ΤΙΚΌ6ίΙ;ΤΟ101μεvέοδΙCΥΡομμοόμOtcςκλίμακας

πω έχει θεωΟ'lθϊ:ίCiΊό .ον rφοίστόμενοτου O"YOIllOIJOίI

Γ'uSμισnκ::>uΣχεδ(ουAθΉΝCςμε τηναπό26.2.2002πρόξη

του 11,111 τ::ιυ o..oiou o,.,.itu;;o ο;: φωτοσμί!φυνσηδΗUOO\

εύετοl υε τον :1αρόντα νόμο σ;ην !ΞQημερίδ::ιτης Κu;Jφ

'tιή~ε'~.
β. ίο Eενrφo i:δόφloτηςηερi:πωcηςδ'τηςΠαΡοΥρό·

φ::>υ 1του όΡ9ρου 2 του Ν. 29::7/2001 QVfικοθ(cϊaτClως

εξής:

·0 μέσος σuvτελεσrήςδόμησης για ,ο σύνολοτων 01

1\0δoiJfΊcLjJWV x'~pω\' των παραπόνω ειπόσεων δεν μπο

ΡΣ.ί νc ur:ερβαίvεl το 1 KOI α σUVft.λ.ειπής δό;..ιησης κάθε

οικοδcμ:κού 7εορογώvου δ~ν μπορεί C~ καμία περίπτωση

\'::Ι UTi!:ρβαίνει ίΟ 2'-
γ. Mtτό το τρίτο ,δόφι~ της περίπτωσης δ' της 110ΡΟ

γΡάς;ov 1 του cl9SPOIJ 2του Ν. 294ϊ!2Ο-J1 :ιpoariatTat ε

δΞ.φιο, iΊO'J έχει ως εξής:

"Στο ονωτέρω ποσΟC7ό κοινοχρήστων ΚΟΙ κοινωφελών

χώρων δεν nΡΟσι.ΖτΡC7:ΙΙ ;οι tΚT.:Joη που πεptλαμβ:::νCiCΙ

Gτ/ν KOeOpIG]Jt~'I1 ζώνη του ptIJOΤoς:

δ. Tonp~"to ε5ά9!Ο ί1ς ilCp. 22.βτου cρSpou 2:του Ν.

2:947 2QO; ΟV7ικc9iστcτcιως εξής:

"β. Ξtδιr.ό "0 Tiς π!.~rπώoεις βΌ ο' ΚΟI ε' ης πp~ηγoύ

μ!:.νης na,::!aγpt~ou. με ης c:'!oφόo~:ς ο:.ιτές εyKpivttCL ε

nlO1λtον ήTPO:1C"OItr.CI "οι το pυ~cΊ ομι!(6 σχέδιο Ί'.ι.W πο

ρc.ί1Cνω r;i:PΙOX::},I.'

3. Στο τέλος της ~ερίπτωι;;ης γ' της παρογράφο\.! 2 του
ό;::€poυ 2 του Ν. 2730':1999 (ΦΞΚ 130 Α), όπως ΤΡΟ<10'

nΟI1Ίθηκε με την n;:.ρίmωση δ' της ncp. 1 του όρθρου 1
Ίου Ν. 2947/2001 (ΦΞΚ228 Α'), "ροστίθεται εδόφιο ωςε

ξής:

"Ζ'!ις n!:.ριr:τώcl::ις τ~υ :1;Jο:ΊγοuμtνΟυ εδο,?ί::ιυ. ο OJ'
VIWσr.'ις δό;.::,:;;ης c:::.. 'lnο;:ι~ί "'C ι.:πεοβοί·/ει τ,:, C.8 -ο

;::::':'';:~ .'(5.,,~ ~~ς Τ,: :.~.~ . .:. ,Jυ\";"~~cτής KCΤ' 0Υκ,)ν 1::'(.

μιτάλλευσηςτο Β κοιτο ίιφος των "ίφίωντο ~o ΜW"ίρc. με

εξαίρεση το vφοςτu:ν rιυ~Δνων ~ωτισμoυ τι.ι.w c5λητ ι!\ών

xΔp....ι~·,'~ c;';t;: ,.:~:;;ιζ::;;.ι =-':'~;;u:'Iaμ: τ/vο·...ίCίοιχη
μελιτη ι;:ιω,ΟΤCΧ'Jlκής κ6λυψη::;:

4. Το πρώτο εδcψιο της πορο"Ράφου 4 του όρiιpoυ 2
του Ν. 2.ϊ30/1 a99. ό:1ως rIρcc-:-i.S1Kt με την ncp6yp::~ 3
του όρθρου 4 ΤCιυ Ν. 2515;2000 (ΦiΞK 84 A'j. OVIIKOΞoicτa·
,-οι ως εξ:'jς: •

"ΓιΟ την Eγ1tCΤόCΤαση κοι O;ιoμόKΡUΝCΗ μt.,ό ,ο πέρος

των Ολυι.;;-.ιοκώ... Αγώνων nρο-:;t;.!~ι\'ών oθλ.lίν.~..... t'(ΚC'

ΤOCΊάOεω" κύΡ!=" και βοηθ:']Τικ:;:; χρήcης Cί1, :;~ploxi,

"'=Ι :=ι.;~ xώ,:-ι.::..ι~ ""οδοχής Ολ-..;.ιr.Ι::li",ώv Έ;:ιγων. που xt::·
ι::οsετού,l'[οl κιτ.ό το ,",ορόν CpSp;). έχουν ει;:ιcρμ:,:,ή οι

διατάξεις της nερί;πωσης β' της ;;.oPCypC90\J 2 ΊΟ" όρ

6ρoυαuτoύ:

5. Στο cpepo 32του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α') np;)cτi·

θετοι παρόγραφος5Μυ έχει ως εξής:

"6. Η ισχuς των δ!α"ίό~ωντων ποραγράφω'l 1 Ιως Ι':ΟΙ

4 του nΟΡCV7cς ό~ερoυ oρχί~ει cnόη δημοc;ίι:υCT'ιης

κοινης υnοuργικ='!ς Ο:iόφaσης τ/ς προηγούμενης ;-;cpo
γρόφου C'τ/ν :ΞΊ;ιημφ;:'5α της Κu!5Ι::Ρνt'ρ::ως."

Άρθρο 12

Κc,;,cργούμενεςδιατάξεις

1. Οι ;:ΟΡάγPC9CΙ ~ ιι:aι 10 των C~~p'.:.\v i 11"cu Ν. 15"5,
1955 (ΦΕΚ 18 Al και τ"υ Ν. 1501/1~i3S (Φ!ΞΚ 1.:2 Α'). K!l
ειi:ς ΚΟΙ το όρS~ 13 των ίδιων ως άΙ/ω νόμων, KCΠC:PyOV'

ντο,.

2. Kc,!,~p,:·tircl KC:t Υεν:κή ή t:ιδικ:,\ c;cτοξη ;-;ΟΙ,! c",i
κειτσl σnς OΙCΤά;ι::lςτου nορόν;cς ...όuου ή ρυεμίζtl διο·

φορετικό το 6έμcτα ηου ρυθμίζο',"Τοι c.-ιό ο:.ιτόιι.

·Αρθρο 13

Ένορξη ιc-χuος

Η ισχύς του r.cρόvτοςνόμου ορχίζειοηό τη 5ημοσίcι:

ση ,ου Gτ/ν Εφημερίδατ/ς Kυβερ\ήCΊεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ! ΚΥΒΕΡΝΗ:ϊ:ΕΩΣ :ΊΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ASι:Ί",ια, 22 Απριλιου2002

ο nPOEΔPor TH~ ΔΗΜΟΚΡ"ΤΙλΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! ΣΤΕΦΑΝΟr.ο,:,:,,:!

n';.Ρ='({t>J·ομ~ :71: νC':;;<:U::;:"j t:J~ :1αρόντος σrην Εφημερίδα της Κuβφνήσcως ΚΟΙ την ειqΟ-tσ:-ι T\:V ως νόμοι;

του Kριr.oυς. \

*-,-"'Τ.ι.oQ;>Q,II,';': J!;,r.or"':0:..110:

ΧΡ,,8ΕΡΕλΗΣ

ElΩτΕΡ'γ,n .... !.r!l.IC'il.:J:

ΙΙ::;ΟΚΙΦ·!: Μο ,ι,"'ί~Ε"r_~"'.J:~l

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

r:-'"
IWr~~

Α. ΠΑΠΑ.ΔΟΠΟΥΛΟ:Σ

nc::>ιa~-.οι-70L

xr.i'Ol~1;;.I,:..-<t.:Q!I!'!N ~P~C"~

Β. ΠAΓ\At,ΔΡEOY

ΟΙ Υ;ΙΟΥΡΓΟΙ

Θcωρi;θηκε 1101 ίtθηκε η Μεγόλη ΣφΡC:Υίδc του Κρά,ους
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Η.Π.:15393/2332

Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων κοι δραστηριο

τήτων σε κατηγορίες σύμφωνο με το όρθρο 3 του

Ν.1650/1986 όπως οντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του Ν.3010!2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650186 με τις

oδηγiες97/11/EE καl96!61!ΕΕ Κ.ά (Α'91) ...

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΚΩΝ·

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΙ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣιΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντος υπόψη:

1. Τις διατόξειςτου όρθρου 3του Ν.1650/1986 «Γιοτ/ν

προστασία του ηεριβόλλοντος» (Α'160) όπως αντικατα

στάθηκε με το άρθρο 1του Ν.3010/2002 ..Εναρμόνισητου
N.1650j1986 με τις οδηγίες 97/111ΕΕ και 96/611ΕΕ κ,λπ,..
(Α' 91),

2. Τιςδιατόξειςτοu άρθρου δευτέρουτου Ν. 2077/1992
..Κύρωση Συνθήκης γοι την EuρωπoΊΙC;ή Ενωση ..." (Α' 136)
και τις διατάξεις του άρθρου 1 ταυ N.1338/19S3 "Εφαρ

μογήτου Κοινοτικαύ Δικαίου" (Α'34) όπωςτροποποιήθη

κε με το άρθρο6τουN.1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλά·

δας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις

της Ευρ.Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της

Ευρ.Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανι

σμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α'70) και του άρθρου 65
του Ν.1892/1990(Α'101).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του

Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα..
(Α'137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ!roς 473/1985
"Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των

Υπουργείω\'» (Α'157).

4, Τις διατάξεις του Ν. 2965/2002 "Βιώσιμη ανάπτυξη

Απικής και άλλες διατάξεις» (Α'270).

5. Την οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σε

πτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΙ

257126/10.10.96).
6. Την οδηγία 97/11!ΕΚτου Συμβουλίου της 3ης Μαρτί

ου 1997των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΙ73/5/14.3.97).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1558/1985"Κυ

βέρνηση και Κυβερνητικάόργανα" (Α'137) όπως το άρ·

θρο αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.

2081/1992 (Α'154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
(παρ.2περ.α) του Ν. 2469/1997 "περιορισμός και βελτίω

ση της αποτελεσματικότηταςτων κροτικών δαπανών και

άλλες διατάξεις" (Α'38) και το γεγονός ότι από τις διατά

ξειςτηςπαρούσηςδένπροκαλείταιδαπάνη εις βάροςτου

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση αποσκonείται η εφαρμογή

του όρθρου 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστόθηκε με

το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 και συγχρόνως η συμμόρ

φωση με τις διατάξεις του άρθρου 1 της οδηγίας 96/61,
του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρω

παϊκών Κοινοτήτων "σχετικά με την ολοκληρωμένη πρό

ληψη και έλεγχο της ρίιπανσης" και του άρθρου 1 (πα

ραγ.6) της οδηγίας 97/11/ΕΚ του Συμβουλ(ου της 3ης

Μαρτίου 1997 των ΕυρωπαϊκώνΚοινοτήτων«περίτροπο
ποιήσεωςτης οδηγίας 85/337!ΕΟΚγια την εκτίμησητων

επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων

σro περιβάλλο\'» που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΙ

257/26/10.10.96) και (ΕΕΙ 73/5/14.3.97) αντίστοιχα ώστε

στο πλαίσιο της ισόρροπης ανάπτυξης του Εθνικού χώ

ρου να καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελε

σματική η πρόληψη και η αποτροπήτης ρύπανσης και της

υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την ορθολογικότερη

κατάταξητωνέργων και δραστηριοτήτωνωςηρος τις εηι

πτώσεις τους στο ηεριβάλλον.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα έργα και δρα

στηρι6τητεςτης ηρώτης (Α) και δεύτερης (Β) κατηγορΙας

του άρθρου 3 του N.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 1 του N.3010/2002 τόσο του δημόσιου όσο και

του ιδιωτικού τομέα, εκτός από εκείνες ηου εξυπηρετούν

οι<οηούς εθνικής άμυνας.

Άρθρο 3

Ομάδες έργων και δραστηριοτήτων

1. Τα έργα και οι δρασrηρι6τητες που ηαρουσιόζουν

κοινά χαρακτηρισrΙKό ως ηρος την εκτίμηση και αξιολ6·
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Άρθρο 6

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν. 3010/2002
απότην έναρξη ισχίιοςτης παροίισαςαπόφασηςκαταρ

γoύνrαι οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της υπ'αριθ.

69269/5387/1990 ..Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

σε κατηγορίες κ.λπ.» (Β' 678) καθώς και κάθε άλλη διάτα

ξη που ανrίKειται στις διατάξεις της παροίισαςαπόφασης

ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζoνrαι από αυτήν.

2. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση rwv Μελετών Περιβαλ

λοvrικών επιmώσεων που κατατέθηκαν πριν από την

έναρξη ισχίιος της παροίισας ολοκληρώνονrαι από την

υπηρεoiα στην οποία έχουν κατατεθε(.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παροίισας απόφασης αρχίζει από τη δημο

oiευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5

Πρoσαρτώνrαι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι και 11 που ακο

λουθούν. Ειδικότερα:

1. Ως προς το Παράρτημα Ι:

Καθένας από τους δέκα (10) Πίνακες του Παραρτήμα

τος Ι αναφέρεται σε μία ομάδα έργων και δραστηριοτή

των σύμφωνα μετο άρθρο 3 και περιλαμβάνει τα έργα και

τις δραστηριότητες που εvrάσσοvrαι στην ομάδα αυτή

καθώς και την ανrίστοιχη κατάταξήτουςσε κατηγορίακαι

υποκατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 4.
2. Ως προςτο Παράρτημα 11:
Το Παράρτημα αυτό περιλαμβάνειέρΥα και δραστηριό

τητες που υπάγοvrαι στην πρώτη (Α) κατηγορία (υποκα

τηγορίες 1 και 2) του άρθρου 4 της παροίισας, για τα

οποία απαιτείται ολοκληρωμένη πρόληΨη και συνολική

εκτίμηση των επιmώσεώντους στον αέρα, τα νερά και το

έδαφος ώστε να επιτυγχάνεται υΨηλό επίπεδο προστα

σίαςτου περιβόλλoνroςστo σίινολοτου.
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γησητων περιβαλλοντικώντοuςεπιπτώσεωνκατατάσσο

ντοl σε δέκα (10) ομάδες κοινές για τις κατηγορίες Α' και

Β' του όρθρου 3 τοιι N.1650f1986 όπως αντικαταστάθηκε

με το όρθρο 1του N.3010j2002. Οι ομάδες αυτές είναι οι

ακόλουθες:

1. Εργα οδοποι(ος

2. Υδραυλικά Έργα
3. ΛιμενικόΈργα
4. Σιισfήματα Υποδομών

5. Εξορυκτικές κοι συναφείς δραστηριότητες

6. Τουριστικές εγκαταστάσεις - Εργασίες Πολεοδομίας
7. Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις

8.γδoτOKαλλ~ρyε~ς

9. Βιομηχανικές EγKαrαστάσεις και Εργασίες Δtoρρίιθ

μισης Βιομηχανικών Ζωνών

10. Ειδικά Έργα
κάθε ομάδα έργων και δραστηριοτήτων αναφέρεται σε

ισάριθμους πίνακες που περιλαμβάνονται στο Παράρτη

μα Ι του όρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
2. MετηνKαrότoξη των έργων ΚΟΙ δροοτηριστήτωνοης

ως άνω ομάδες διευκολύνετοι:

α) ο καθορισμός προδιαγραφών για τις μελέτες και

προμελέτες περιβαλλοντικών επιπrώσεων και

β) ο έλΕγχος και η αξιολόγηση των μελετών αυτών από

τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.

1650/1986 όπως ανηκαταστάθηκεμε το άρθρο 2 του Ν.

3010/2002.

Άρθρο 4

Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

σε Kατηγoρlες και υποκατηγορίες

Τα έργα και οι δραστηριότητες της πρώτης (Α) και δεύ

τερης (Β) κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986
όπως ανηκαταστάθηκεμε το άρθρο 1του Ν. 3010/2002,
υπoδιαφoύνrαιστιςυΠOKατηγOρίεςένα(1) και δύο (2) για
την πρώτη (Α) κατηγορία και στις υποκατηγορίες τρία (3)
και τέσσερα (4) γιατη δεύrερη (Β) κατηγορία σύμφωνα με

τα κριτήρια που περιγράφονrαι oro εδάφιο1της παραγ.1
του ίδιου ως άνω άρθρου.

Τα ως άνω έργα και δραστηριότητες αναφέρονrαι

σrους πίνακες 1έως 10του Παραρτήματος Ι του άρθρου

5 ανόλογα με την ομάδα στην οποία υπάγεται καθένα από

αυτά.
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ΤΟΗριστlκέςεy1Cαταοτcίσεlς. και ι.""tI]l'οφοφικές

εYKα/αOΤCΊσεις) ή 1tf\Oτείl'O\'tΌI από μll Δασικές γllη~σίες

ΟΜΑΔΑ 1,1: εΡΓΑ ΟΔοπσllΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ nραΤΗ

\Τ10ΚΑ 1ΉΓΟΡ[Α ΥΠΟΚλΠΙΓΟΡΙΑ

Ι· 2"

ΚΑΤΗΓΟΡΜ Δ[ΥΤΕΡΗ

ΥΠΟΚΑΠιΓΟΡΙΑ YΠOΚλΠlΓOPIA

3" ~"
το σύνολο (με

tΠlφ'6Ιαξη των '/I.t{I.

3, S και 8)

το σ\ινολο (με

ειnφύ).αξη των 1It{I.

3,5, 13 κω 14)

το σύνολο

το σύνολο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΥ(!Οτικές οδοί με δΙα/ομή

ανώτqιη ΤΙI<; Η CII1tilft01>\'
στιc ιιω. 4. (, KOI 12

';Ι
:ι:
;ι:

m
3!
Μ....
~
~

'"m"τι
Ζ
:ι:
Μ
m

'"Μ....
m
;$
Ο
Μ

t>
m
j
m
"τι
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ΟΜΜΑ Ι": ΕΡΓλ ΟΔΟΠΟlΙλΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΏΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΠΡΗ

ΜΑ [IΔΟΣ ΕΡΓον'Ιι ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤλΣ YΠOΚA1ΉfOPIA ΥΠΟΚΑ1ΗΓΟΡΙΑ

l~ 1·
vnOΚArnroPIA YΠOJ<λlΉIΌPIA

3· 4~

DλΡλΤΗΡΗΙ:ΕIΣ

!.!λ!'ΛΤΗΡΗΣ ΙΣ:

Οι οδοί εHiισσOHυισε l(οτηΥοrίες ιcoι ιrιι;Oιeατι}yφίεςιιε βάαl} τl}lιεΥαλί)ιεΡ)}",πικι] οιατοιιή τοι>ς Ι} με fOI' ,ιψη'-ότφο );ιφοκτη{lιοιιό τοιις (tO'l'Iιc:ός. (JtU(Τ,(IΟkός. κλπ,).

ΩC ιιληΟι>ομός n Οα Qεωρι:ίτol ο πλlΙΙΙΗαιlόι; της -reλευτuιας υll{φχοιισας ΟΙΙοΥραφl}ς της Ε,Σ.Υ.Ε.

Οπο!> ~'oφέrεταl tUlllll.''! οιαΤΟΙΙΙI Οα ΙΙεα/f1είτω 11 y(I'll..,j τυιιικι] oΙCJ:τoιlι] ΤΟΗ έΡΥοI) και όχι ΙOΠιιdς σΙεl"lίlσεlς OIlTl'j; αJtό σΙΗιειαι«ί ι;;ιχιβλlΊιιατα

Στην ΚCιτηΥΟl11Ο τωl' ΥεφυΡώI' IIllcJYO'l'ttIl ytφΙ>jΊα; ξηρών ιcυι υΥριiιl' κωλψάlα/l'

Ως σI1f1r.ryΥες, για τις α/'ιΊyιa;ς ΤΙ}Ι; r.αroύσας. Οεωραl11'10ΙlllιόΥεlα έI'1υ ΠΟΙΙ l.;o:.rrυOΙCΕIlα/;O\'ΤClI είι( ιιε lιπόΥεlο διάvoιζη Είτε με εKσιcαφ11ΙCOI ε1l(Λ'ειιίχωοη (Ctll .lll<I c:oνer)

i 5:5'" 'Mέί;ό~μέ\τ'ς α~κt.ς°ό&iι:tς· {t.;ισόΠΕδές "ιi.άβίΙόέίς-:··· _....
•~~~9.τ.~)~.ε.I5.. .•.••.•. 0 •••••••• 00 •••••••••••••••••• _ ••••••••••

15.6 Υπε{lUσΤΙkΟ( ανισόπεδοιιωd<!φοριαιc:οί ιc:όllβOl ι:n'εξiφτιιtα

από το δίιcτηo στο 0110(0 εl'τάσσονται

Εvrάσσοvrαlστην ομάδα

του Ια/ρίωι; tρyoυ

Εξετάζεται η αvαyκαιόηl·

τα ιlελέτης ΠεΡιβω.).ο\τoc;

με την CΙΙιoλάyηoη ΠΠΕ.

από fOI' αρμόδιο φο{lέο

ελtηooυ

Σ1ίμ;lάiΚίό~;;O~α/' ω;ό Ύ"ή\:
ιc<πηrorιiα ιου Ι.l'Υου

.•. •Αστ'ιlZό 'όύY'~r>Ot;):"" .Aση~'& 'σ;,;:tZιΧιτ;'i:"

ματο ιιε nληDυσι1ό μcnο με πληΘUΣμό

Π > 2ι10.ΙI(\Ο n <: 200.0()Ο..... .•....... ...••...•.• .....•10'σiι~o):ό""" . 0·000.· ο ••••••••••• -

Eιιειcτόσεις. Τf!01tΟJtοιljσεlς. βελτιώσεις και (ΙC:OlIY1f'O\'OIlOi

όλων τω-.' οραοτη{lιοτIΊΤω\'

Συνοδά έρΎα Ι(αl δf1ασΤTJf1ιότηΤε<;

.MέμWΩjΊίVΌια~~KόI 'άVi~όΌ,[έδΟί' ;'i>Ί,iόφόiιίάiCόi Ί,όίιβόί
~τξίφιφo ωιό το δίκτοο οτο oJtoio εvτάσσοl'τΟΙ

................................- - _- - ·ΣujΊπ~(j'cmότ/v·

ι ·~Ίί)ί)·;~····· --····Ι<200·ήi······ --. . -.- - ·~~~~J:~ι;:;σtl~ό·

σε μεμονωμένα έρΥα.

αλλιώς η σήΡαΥΥα συμ

1Ιαρασύρεlιι:αι το οδικό

"Y~έί>α;πίKί:ζ·σi1ραγ.;ές·_················· __ ··_·_··········_·_· __ .__ __ __ - -.- .. , {Ι:ΠάΡαόiίί;.m~;άr.ότ/V'

.•. _•.... _!'!!~'JY!'.Ρ.~~.τ.~).έrY<!1!..... _

·rί:φi~·έ.;'···· __ _ - .
IsT

ISA

1('.

17.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΠΙΝΑΚΑΣ2

ΟΜΑΔΑ2'

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

~
:ι:
;:
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'"m..
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:ι:
Μ;g
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<>m
~
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

..•. -_. -•. -............ Σε··iιέί;liΠ·~)<ιη··Πόίι·· ~ό·

ιcιvηtό φράΥμα χΡησι·

μollol~ίTαl 1\(1 ΙΙCΨ<lXε·

tεuπl::ό εντάσσεται στ/ν

I::dnι ..onia 1.2

Ποταμός ή ΠΜα/ια/α·

μος μρνίμσυ ('JQT]C

θειορείται εια:ίναι; που

qι:ι ροή ι::αθ' όλη Τ/Ι'

διάρκε,α του έτσυς

ποταμός ή ΠCφαπ6τα·

μαι; διαλείιιουοας f)OTit;
θεωρείται εκείνος που

για ιιφΙΟf),σμέ'η

ιιερΙοδο του έτοιις δεν

έχει f)Oή. ανεξιφι:llτως

.........................~~~!'!~.ε.'!IY....

ΚΑΤΗΓΟΡlλ ΔΕγΠΡΗ

ΥΠΟΚΑΤΗΙΌΡΙΑ ΥΠΟΚλΤΗΓΟΡJΑ

3" 4"

... "ΌΎΚOι;τ"άiιίέύi-ί1pα"'" __ .. ,.- .__ .." .
< 5 (κατ. ,π-'

ΚΑΤΗΓΟΡIλ ΠΡΏΤΗ

νποΚλΤΗΓΟΡΙλ YΠOΚλΠlΓOPIλ

ι~ 2"

J. Φ"ιίΥματll ":111 ).ψnlδr.ξιιμf,\,F.ς

ΜΑ ΕJΔΟΣ ΕΡΓΟΥΉ ΔΡΑΣΙΉΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΈρΥα ει.:τροπήι; νδάΤα/ν

·2:ϊ .·έ;;ΡόX~ από· ίιδjjόi;.ry,·Κτ) ·iέ;':&V'j ~O;ά;;ά6·~·· ·tti σ:6Voλ"ό" .. .. .• .•..••..
ΠαΡωιοτάμοιι ιιον{μου ή όIaJ.tIIIOUOoς ροής

σε άλλη υδ[1o).oyιιd) λεκάνη ίδιου ή άλλου

ποταμού

..ί : ί' .φρ&Υίία/(lάποό;{ι<έίισής: ):Iί;{·όδεξάίί~;i.ς '~άί' ....ΌΥΚός"~άi;ιε.mlρα ....
άλλες εΥι;:ι:ποοτάσεις lφΟΟ[)lζόιιενες για > 5 εκατ. II,J
σιιΥφάfllοη 11 μόνιμη αxoOήιreuση 1lδάτωΙ!

.i:2' .Cί.p6.y;;(rni· .....••....•..•.•_.• -- _. -_. _...--- _. ... -"'Υψός-φρ&Υiίάtα;" -. .. ....-'Υψος ΊWόYίία;."όζ-_. _. _..._.... -- -_. _... -_ .. _. _.
;;::30 πι <30m

-i:j' .i<ii,jii6"ΦΡ'ό:Υ;ιατα "(όύfX)φiτ/ί,άtό:) _........... . - _. -..- -... .:Υψος' q;';(ήμά~ος' i?:' 5"~. - -'Y~'φρ~iιατ~"<5' ;1;



ΟΜλΔλΙη: γΔΡλγΛΙΚΑΕΡΓΑ

ΚΑΤΙΙΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ DΑΡΑΤιΙΡΗΣΕIΣ
ΜΑ ΕJΔΟΣ ΕΡΓογΊΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΚΑΠΙΓΟΡΙΑ Ι· ΥΠΟΚληΠΌΡΙΑ ΥΠΟΚΑ1ΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑ1ΉΤΟΡIΑ

"
,.

"2.2 Εκτροπή αχό μία UΔΡOλOYΙKή λει.:άνη χεΨόΡρου ή Το aύ\'oλo - - - ).'li:ίp~ θεωρείται το

Ρέllατος σε άλλη διαφorετικο\ι ποτάμιοι) (TOσnillatoς \lδαrόρεμα με σαφή

και δι(ψopφωΜΈVΗ

κοίηι 110\1 εμφανίζει

ρσή μόνο κατά 1Ις

βΡοχοπ.τώοειι;.

Nuα θεωρείται το Τμ1ί·

μα ΤΟ1> ειιιφαvειαΙCΟU

υδ(Joypαφlκοu διιcτOOυ

110\1 δεν έχει σαφή και

διαμορφωμένη κοίηl

και το οχοίο εμφανίζει

ροή ΙCατάτlς

.....
·Ε~:;~1i"α":6"μία·ύδΡό);γι-~η·iέ·Κ~iχειi;όΡΡόί;i\

.- ...
-γδροιόYit:l14Κ(Mj···· ·Vδj)ό):Ι;Υ;lάn.έi.:&;ή·

....................... .._-_.... - ... -....... βρoxoπrώσειι;,

2.3 . -
ρέματος σε άλλη το\ι ίδιου IIOΤάμιOIι σιιστήματος εΚΤΡεlιόJ.1EVΟ\) ύδατος ειcτρειιόμενoo

:> 10 knI! ύδαroc: <10 knI:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΟΜΑΔλ 2η: ν6,ΡΑΥι\ιΚΑ ΕΡΓΑ

'~:ϊ "Γίά"όρ"δεΟΟ;ϊ············ r·;~·όr&~ti t~~~;~Ξ 'Γιά"6ρδεύάίί <ϊ(Iί~; ~r"" _._.- -.
• ••• _ ••••••••• ••••••••••••• •••••••••• • ••••• ο ••••••••••• .l.q()!).5'.τ.r._._._ _._ "......•.•.•..............
-1.2 Για l>δrεΙ)Oll ΎδρεΟΟΙI01"10).lιί)\'

(tD 0111'0>'0\

ΚΑΤΙΙΓΟΡlλ ΠΡΩΤΙΙ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡιΑ vnOΚA1HΓOPιA

Ι" 2"
~
:ι:

s:
m
J1
Μ...
:ι:
Μ

"-<
'"m..
Ζ
:ι:
Μ

g
...
m
~
g
t>
m
~
m..
Ο

ΠΑΡλΤΙΙΡΙΙΣΕΩ:

< 1000 κατo!ιc:ωv

ΚΑΤΙΙΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

]Ooo·s.()OO
Κα/οίκων

< ] .000 ιc:ατoί"ων

mOΚATHΓOPIλ YΠOΚAΠUΌPιA

3" 4"

ειcrάoεις < 500 οτρ

που εντάσσονται

στην mιoKατηyopία3

εκτάσεις< 2.(}ΟΟ αφ

Εκτάσεις αχό joo·
]j.OOO σφ

10().ΟΟ(). 5.(IΟΙ) K"ιoίK~ιν

2j.II(\()· Ι.Ο()() κατοίκων

που εντάσσονταιστην

υποκατηγορία2

> Ι(){).ΟΟΟ KαfOίκω\'

εκτάσεις> 15.000 σφ

χοιι εντάασovtιn στην

UIIοκαΠΙΥ(φία Ι

> 25.0tl() κατοίκωl'

εκτάσεις> 2.1Ι1Ι() σψ

β) για ύδρευα1]

α) για άρδειιοι]

Υ) Υια "ω.υψη (.(\·αyιςιίJν

βιoμηΧαvlKών και λοιπών

εγιc:αtCΙQτοοεωΙ f

β) για OOjΊtυσl\

[ΙΔΟΣ εΡΓον'ιι ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

J. Aπυ).ήψι:ι~ ι'Πιφul'ttuκών νερών

~, VδjιιιμιισΤΓ.ίlσr.ι"πηΥώ\'

3.] Α;ιιολιιψεις Ο1Ιό JιOlάμια. XEtIIOfIIXIΙ>C; ιcσι

ρέματα:



ΟΜλΔλ 1η: ΥΛΡΑΥΛΙΚλ [ΡΓλ

Εo.:rόσr.,ς > S.(KKI Eιcτά!1εις αιιό 5ιΙΟ - EιcτάσεIC < 51111
σφι'Ίlllατa Ι 5./IΙΚI σr()έlψoτα στpέμμα~α

~
:J:
;:
m
:!!
Μ...
:J:
Μ

~

'"m
"Ζ:J:
Μ

~
Μ

-=ι
m
~

S
~
m
~
m

".9

ΠλΡλΤΗΡΗΣΕΙΣ.

Σ\!μιrr.ριι.alllιάΥο,·ιlll nI
ι:ηΥίς ιιδpoδόtI']σης 1<,,,.
t';';oov

<2km

ΚλΤΗΓΟΡIΑAEYTlPH
νnOΚλntΓoPIA YΠOΚλTHJΌP1A

3" 4"

Συ.'Olιι:ό μήκor;

>:1 km

ΚΑΤΗΓΟΡlλ ΟΡΩΠΙ

ΥΠΟΚΑΠιΓΟΡΙΑ VΠOΚAΠlΓOPIλ.

Ι' 1"

.. ---.--.----.. -- -M~φ._~:,oό-_·-·-_·-

~ IOlr.nl

Qj-ΕΠι·~.aδιΦόμ-ης·-·

Ο!;) 111' αl'ε(άΡιιιτα
ι1ήιcoιις 'Ι

I'J Enφά\τlα διtπOμι'κ

> ι m' ι:;αι σιn"Olικό

lιήωι; > Ι lun

.ά)' 'έ~φ&mί;δim:oμ~' ....'Oί1nιόλόίW;"'"
6-0,5 πι' ανεζόρτη. ιιεριnωαεις

1α μήιι:ouς; UJI;ό '11")\'

ιιnφύ).αξη τηr; uxo-
ι:cιτηyφiι:ις Ι ή

β) Εm.φάνειa διιnoμτ'ιι;:

0.5-3 m' και σuvo-

..............................._λι~P.~~. ?:.;ΙIr:o'!!.οο 000.000._0.0 •••••••••

E~'El.oόΙ~lIjς ε,ηφώ'~α~ιΊ-;:6 - E~α οιcm::lJιήr

>Gοl-η 2[11- και <2m
ο
ή

01I\'Ο).ιι:ό ιιήι:οι; OIJ\W.IιcΌ ιιήιως OWO)-1ΙCΔ μήιαχ;

> IIIklll 111-2klII <2knl

(,. "IJιiι:ιιηιίlί lιιωσηκrnιστι"ιί "ΙΙΙ συl'ιιι,ή

1:1Ι1ΙI.

ΝΑ ΕIι!ιΟΣ ΕΡΓΟΥϊΙ ΔΡΛΣΙΉΡΙΟΤΉΤΑΣ

~. ΛΥωΥοI Λιώpυy~ μι:τtι'oρά~ npou

'j-,ϊ" ·Κiέίό=ι:Ο(~U~·ή-mφ;nΤiάΧΟi-ίή.ωΤΟi;α;·ά-·

μήια:ις Uφιστάιlα/!UoδI1COIί διmχιυ

'5"2" ·Ε·.ίφa.~ίόωiηΊΜόΥmίίiYώYόi~-;ης·-····

εuρεiας κoίtηι;: J:otCΨΏΝ μονίμου ή

διW..tixovαι.; ροής ιαn εηός oδιιcoύ διιcτiιoυ

'Π" 'Eπ;φcMιαΚόi'η'~'UiώYόiKά\δ~---

E\'tόι; πιι;: εuρr:Iαι; κoiτηι; J:OΤ(IJιώv μονίμου ή

διαλι:Ι..οuoαι; ροής

'~-:Ι" -Δι~(~-τηςσ~-Qifίi(;-;nnQjιJJ,;·

μOl.iμOll ή o,ω.εiπoΙIOΙΙ:; rιoήι;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ΟΜλΛλ 1'1: ΥΔΡλΥΛIΚλ ΕΡΓΑ

ΑΙΑ [ΙΔΟΣ: [ΡΓΟΥΉ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤλΣ

ΚΑΤΗΓΟΡ1λ DΡΩΤΗ

ΥΠΟΚλΤΗΤΟΡIΑ YΠOΚAΠfΓOP[A

1~ 2·

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔΕΥΠ:ΡΗ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡIΑ YIl0ΚΑΠΗΌΡΙΑ

]. ~.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

7. Υ6μΟ'Υ"",ρήσl:ι;

~
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~
m..
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:J:
Μ
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"Μ-:;
m
~
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Μ

t>
m
~
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Ε

ο) Σt lIΣpiuωση tyltt

κpιμiYDu oztδίoυ δια

χείρισης του VΔOtllCO'ίι

ΔUVΤΙμ,",oίι τικ aφιo

riιcό. fQ Εν UΗIII tρra.

σzαll.ό;oooνtιnιnιό τ/

διa.δι"oαio lI:φιtlaλ·

1αvnri\ς δε\Οδόuιστιι;

iocnφιι ΩχΩ trfpaι,η

άδ(ιa του αρμόδιο"

Φoρi:α Διιzxι:φ.mις

I!)Mqι_μt.η

ιtεωrcίηlt μία

τ,.g,τρηlτ/ lrτcrν η

..lησιtcJuρη ιurό

IZVτ/ IlUttΊ SOO m

ΜεμQl."ωμένtς

-γεωτrήσtlιί

<: 5!1.t1t1tJ 111'

ετησίως "00 βόθοος

< SII πι

Mεμ~""'"

ΎUιΠ(lήσt:-.

< SO.OOO m'
ετηoiως 1(00 l\ά6ouς

< SOll4

.Oi ·1ίέrί;n.(;)(;i,~· ~oυ'

Οllολιί1tΟ\.ΤΟΟ

1(11\' ωJ.ω\'

ΚαΙηΥοριών

.Αi.t).;iάίj iixό:,t:iiιn: Ίίόόϊώ\:

όΥ""
α) <Ι .SJMI.tΊlMI_1IHI.IIIΊlI 111'
ι:τησίως. Ilt ΤΙII' [1\ιι,tίιλαξll

της UIIOKQ[I1Yo,licιc 1 Ί

β) I.IΊl)(I.IIOO.jl).OtΊt1 111
~τηιιίι.'; ΚΙΙ, σ" ,,:tΙ>ntιι'τ/

< \ΙΧ)Ο 11i IImi ,οι' "I"{\"1.,,
IIlι1.,ιιιιι,,:; 11 λίμ\η~ και

"ι"" "YI'ot()'l(lo;:6,,' lI"rIO'
χι:", N"'υl~ 21)11ιΙ

................: ·····Γ~ά·tξ~~μ~~;_·- -Γlα~ύUιPέtόiιΊ"::·

uηθuσμό> )σαl να IWjlhιo'μό

ιιιrroiκων < 1000 WUJiιιωY

'λντίη4;"uiόjtiϋι;~:" "Aνt).fjmliiιiόjtk.j,:"UδifιωY" -o;-~~~-;rou'

όΎICCU όyιrou uιιo).ι.ίJιovrαι

α):> Ι SOO.OOO 00) tτ/Oi~ α) cl.51Κ1.00t1-200.IIOO 00' τtιJ\' 6,Uων

ανεξάptηto θέσης ή ιτησίως, με "Ι.. E:IItφ~11 ι:ατηp;ιpΏV

β):> 1.000.000 111' ετησiωι;; της !J1tOl(oτ/1'OPiiX Ι ~
1(00 β) 1.0011.000-50.000 m

fIfIiDICO\-roI σε αιtόσταoιl cτηo;ωι; ΚΙΙΙ σε CΣJIόσ'Tαση

<l\l(xl lιι αιιό τον αιΥιώό <: [Oll(} m αχό τΟ\' ΟΙΥιαλό

oω.ασ~ ή λίμ,'Κ και ό- Οάλασσας ή ΙίJl,'ις "ι.ιι

()ΙΩ \1yρOt01l.ικώ\· uι»oxΏι' όρια Ilyf1OtoπllCUn' ιιφιο-

Ν;l!ΙΙΓ.1 20,Ν,1 χώ" N;ιtαr.:ι 104Ί11

.Ά;';ί.;ίόη· ί,;Ιό~iώ\: i)δ6iω;: ..
όΥ';Ο"
α) )ο I.5ΙΙΟ.ΙΜΙΟ 111" ετllolω;.

(n'εξύρημο Οέσης ή

β»ο 1.000000 ω) ετησίως

'"!\ιιίσΚQ\'1αι σε ωιόοταση

<: ΙΙΚ)!) ιιι u1tό το\' ίιIΥια).ό

Οάλασσιις 'Ι λiμl,κ και ό·

μιιι IIypot01lIKIί)\" ntpIoxIίJl'

Νιlιι,r.110ΗΟ

.j-α;1ιrl)όε;~' Υίύ ';;,i; ~ω:~;;;ιίnx;r~:" -.....
rtΙΟJl'!χ(n,κώ\' Κίιl 1.0ι1(ώ\· fYlCUfcιmάo:;ι.ιJ\·

7,1



ΟΜΑΔΑ 2η: γΔΡΑγΛIΚΑ ΕΡΓΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIΑ ΔΕγΤΕΡΗ

ΜΑ ΕΙΔΟΣ ΈΡΓον Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΚΑΠιΓΟΡlΑ ΥΠΟΚΑπιrOPlA ΥΠΟΚΑΠΙτΟΡlΑ ΥΠΟΚΑΠΙΙΌΡΙΑ DAPATlJPHtEIΣ

ι' l' " .',. Α'''tιπΙ.ηlιμlιμl"ιΊ ι:μγll Ι(!ΙΙ έΡγΙI

liιιlιθί-rησης της ΡΙΊής των υδάτων

!u. Ε\"tός σχεδίοιι χόλεως ή ορίων OΙΙCΙσl.ών με Το σύνολο · -
χωl.ιiτινη δIΟ1'Ο)ΙI\ και εφόσον οι ερΥασίες

σναπτύσσοl'ται αε συ\'ολιια/ σwεχέι:; ι.ήκος

ρ<:UI·ατος

11.2. Ει'τόι;: σχεδίου πόλεω:: 11 ορίων OIΙCΙσμών με Το σύ'.'Ολο - -
διατομή διαιιorφoίιιιενη οχό

oυρl.ΙΠOι..,βώηcι ή πέφα 11 σΚl.lf)όδεμσ 1\
συνδυασl.ό τους ΚΟΙ εφόσον οι εΡΎασίες

(ΙΙ'«Χτίl(JσΟνται σε σlll'ολ."ό CIUloεxt.; lιήι..υς

ρειιιιοτος

· .
Κ,3. Eιqός σχεδίου χόλεως ι"ι ορίων οιιασl.ώl' ILt Το CI(!I'Qlo

χωιιόηl'l] OIUfOILl1 I;:ΟΙ εφόσο\' οι εΡΎασlει;

αl'σπτΟΟσΟl'tαι σε αιινολιια/ συ\'εχι:.; I.Ι\ΚΟ<;

PεUI.αtoι;

II.~. Eιcτός σχεόίου πόλεως ή ορίων ο.ι::ισlιώl' με Το σUl.'σλΟ · -
διστσιιι', διαιιοrφoιφεl'η αχό

σΟflιι"τσι..'(kίJlIΟ ti 1Itτpa li QI(1Ipό&jLo ή

σl!l'δι,ασιιό τοιος "οι εφόσΟ\' ο. εr"(ασίες

OI'0IltIIClCI0I101 σε σ_,,"Ολ.κό συl'εχές ιιlΊι..-ος

ρείφα/"Ο<;

11,5 r-,-le εΎι..:ι!'ωηοιιό κω κc'ιλιιψιι του .,όάτιl'οιι Σε ουl'ο"ικό lιιίκος Σε σι)l·oλ ...iι 1.'IΚΟΙ; - .
ΙΙIlOδέΙCΤη αOΡOlσΤΙKc'ι > 500 111 αΟιΊΟιστικά < 50Ο n1

~
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Μ
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Μ
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OI\.1AAA 2ιι: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Έργα προστασία" απιι τιι lI,tίβρωση

εiίαQώ,·

·ΕΡΥά'πrooτάσίάζ'ποΊ;'άφοrό~'I: έ~ά;;lϊ "';"2()'k~~' 2jj:': sϊ('~1~'" "ζ' S'knΓ .

ΚλΤΗΓΟΡIλ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΠΠΌPlλ

J" 4'

,.

9.1

'J.2

'.1.3

'),~

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ'Ι-Ι ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΗΤΑΣ

.~~C;Ι.~J.CU~I:C;ΙX<fl~~!~~ .. __ .__ .. _.
ΈρΥα Ει'ίσχυσης υφιοιάι_ενων

ι:waΧUΙI_lιτwl'

Κατασι.;εl)έι; έpyωl' προοτασίιιι;

oειιελιώσεα/l' φrαηιότωl'

·κόtc;σ~ '~rόβόj;';{:~,~όι;" ,
ιιδιποrrειψιiτωl'

·t1iόrΟόίι:tς·Kίiτ'uau;i~ (:ι~,~βζιί1ι;~, ....
συγιφc'.ιτησης ι;:ιqoτών ιολώl' σε OI,tll'tIf
Ι(οι 11μlop<:lI~ ιωίτες

ΚλΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ

ΥΠΟΚΑ ntΙΌΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ι' l'
ΤΟ ιriινoλo

-- -_ •• _ •• ο _ •• - _. _ •• -- - - Σε'ιru,'oλι"K6-μ~'ΙΙ::c.ς" -•..•.•.
υδάτινου ωlοδέnη :2: 2000
πι ",οι με σ\'ύψωση τωl'

υπ(ψXόν't(ι)\' cr:ναXΩμα/ωι'

μέXrι Ι .Τι

,j
σε συνολιι.:ό μήκος

υδ!hιI'Οη olloδtJ;'t'1]:> 1.000
111 και με αvUψωση ,ων

Uιιαρχδντωl! αvαχωμάnl)l'

ιr.'ω,oυ Ιπι

.tt"du\·(;il~ Ί~ii'κός'ύδ;fil:" .
νο\) αποδέnI12UΟ(I-SΟΟιη

ιc:oι με αviιψωση Τα/ν

uxcφxόvtωy ανCΗWμlιτων

μέχρι Ι IΤι

ή

σε σuνoλιιc:Δ μήιc:oς υδά

τινου αποδέκτη <1.000 ιη

ιc:αι μΕ ανύψωοη rων

UJll:αpXόvtωl' ανα;ιωιιό:Τα/\'

όνωτου 1m

...ΣΊ;I:όj.ί~ό Ί;ι;ικο; Ί~όίήiς" .
> 50111\1

,"ψοι;; ΟI'οΙ\ull,ι~)ν:> 2ιll

Ί:ε ΣΎVό):ΙK6 '1;~Kός'" ..
υδάτινο\) απoδtκτη

< 500 111 Ι(αl με ανύ

ψωσll τω\' \)XαρχόντΩv

αι'oχωματωv μέχrl J m

.'Σi~'ο)'~κό' ίιί,κα;;' .
ι.:οίΤllς < 500 111
(σχοl,ιιlΙιl(f..; ΚΙΗ'ι-

.?~!'.\~~~ .
Υψοι;; (/\"(ιjισΟιlώl' <2ιll

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΛφιφοίΙν οπ{ll(ΙεlllΤιΟ:U

'''''I~ulIΙΙ()I'' mιyo:ιI';TlI·

'τ/ς φφιιί>ν .,ι..ιο:ιί)\' 0:'"

όχι φράΎματ.ι

m..
:Ι:
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m
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Μ
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Μ
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ο
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<J,:'i Eryα ,φοοτοσίος fu,ιελ,ώσUo)l'

ΥcφιJf'~)I' I(u\ κιιτιισιςεηέι;;χώ.ιl·ώ,'



01\(ΑΔΑ 1η: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔεΥΠΡΗ ΠΑΡλΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΑ ELΔOΣ ΕΡΓΟΥΊΙ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤλΣ YΠOΚλΠfTOPIλ ΥΠΟΚλΠΠΌΡIλ ΥΠΟΚλ.ΠIΤΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΠΙΓΟΡIλ

Ι· " " "... 'Epya τφητήςuνaπJ.ήριοσ,l;Ί'WY α) με εtt1,;φyαoμiνo. · · ·
υχΠ'(είω" uliUTmv l.ίiιιαtΩ ή uτρά: <ttόβ).ητα

β) (I\'OXlηPOί1ιιι:VΗ

ΊlooόtητCΙ \'t(I01J A\'φηj'lOύιφη · ·
~ Ι.ΟΙΧΙΟΟΙΙ mJ,~ Ίιοοότητα \-φΟΟ

ιφόσον τα 'IIι:ιισωCΌ < l.ιNk),lklfl "''/έτος,
1:,(ψαltτ/pισtΙΙCάrou JιρOς ιΥόσσν τα 'ΙΙ0t0πro

(Ι\'ΟΧΙήρωαη αtqΚM:Icιιroύ XOPOltτ/pισtΙΙCάtoU xrιoι:;

νφσύ το ιcαθιaτσύv .-ι"""",

ιcαι:άU.ηΙOTlCΙ ΊlιXnμO ειιιφct\τιαιcoύVφΣΎ το

μετάuό EUΞΙ;l'YQIria ιcαOlcmM' ιcαtω.ληΙO

τια Ίlόcnμo μι:tά σΜ

Τ) ΕφΌΣΣvτα ΊlO\Otlιcn EΊl&ξιρyασiα

Xoρακτηρισt\ΙCάτοο Ίlrιoς

(l\wι).ήpωo:ηειιιφα\τlαιroiί · ·
vφoiί ΌΕv το ιcaOισto\n'

ιcατάλληΙO Υια Ίιόοιμο ·
μετά ωιό utξφyoι:ιία

11. λχιιι;ημιι",,,ίι ί:ιτΥΙΙ Το a\ι\'01.o · · ·

". ΈμΥΙΙ 1;Π4I1'ιιxI.ημμίφlιJης ι:δuqιώ" Το a\ι\'o).o · · ·
IJ. ΈμΥΙΙ χjιιiΙ.ηψης ή 4ι\'τιμn(~lιJης της ΤΟ σίι\'οΙ.ο · · ·

l,φHί.μl'ΙH1·ιrης τω\' ι'ΙΙ'ι)γI:IΙOJΙ' "MlτcOJI' I1
τω\' ,,~α!,ll(~\'

11. ΈΙΙΥΙΙ U'/jJOt1".I(, U\'tIιI.I<rpO\', '~n~,OII; >SIMIII σφ. 'Ε,,:τασιιι;; < 5.0(111 ·
αΟ ση,," σtα~σ~ιO"(ιιcά
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ΟΜΑΔΑ 211: ΥΔΡΑν"IΚΑ εΡΓΑ

ΚΑTHrOPIA ΠΡΩΤιI ΚΑΤιIΓΟΡIΑΔΕΥΤΕΡΗ ΠλΡλΤΗΡΗΣΕΙΣ

16. ΑοlπιΊ \,δρI1U).IΚ(ι i"p)'(1

.i(,: ί: - .Άpσε,~' τΜ"' '~ΙX;άΧiliσεM;σε' ύδ"άi:όj;rέi>i;άi:ίι"'

νnΟΚΑηΙΓΟΡIΑ νηΟΚΑΤΗΓΟΡIΑ

I~ 2'

~
:ι:
;:
m
:!!
Μ...
:ι:
Μ

"<
'"m
~
:ι:
Μ
m
β

...
m
;:i
Ο
Μ

t>
ιπ

:i
m

9

α) ΟΙ μσvlιδεs ισχVoς

αναφέροντοl σε.

ε"(1(ατε0τ/μtνη ισχύ

~) Τα σuνoδά έΡΥα w\l
UΔPO'1λt>;tpIli:iliv

έpyων(oδιmo,ία,

Υρα!Iιιές μtταφoράζ

ρrioματoι; ο:λπ) αν

&ίναl αvιi>τερης1.>/(0·

κατηγορΙας, σ-..ιμll'α

puaioρO\IV "ο;ι τα

uδρoη4ι:1'pιo;ά

έρΥα.

-~;ror~6iK'~' _.... ;;,ίί

JIIκpIi, o:"ί!I,I""I~

YΠOKAnfrOPfA ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

3" ~~

χωΡις ΤOμιεmήρα

(μ6νο έρΎΟ uδpoλιιψίας

μέγιστου ύψους 2 m)
lοοι με lJ:fIi1'{ό εκτροπής

< 1000 m ΙCα/ Iσxύoc

<IMW

Πf\CΙοχώσειςΠΟ1)

nroήλΟαναπό

πλημμύρεςτης

τελεΗταιαι; πε\'1'αετίαι;

και σε σl1νολικό flljKOΙ:;

υί5αtoppεύματoς

<\00(1111

-±ύYόJ:j~i; '-~άϊ Ίίr.vιii',iΙ:

ι:;),(μuι::ο:ις

Τα λοιπά ειcτόc; tω\'

ιnιοκατηΥΟ(lIW' 1~ Ι(οι 3"

'άjiij)όσ~έις'~;;ύ""-'-'-

ιφoφ.Oαv ωι:ό :ιλημμυρει;

lφΟΥεl'έστφες της

τεJ..εuτυίας ΠεΊταετίαι;

f\) Προσχώσεις ΠΟ1)

πpoήλOuι' από :ιιΙιl1φύρες

της τε).<:ηταίας Jtε\'ταzτίαι;:

και σε Olt\'oJ.lIώ 1I1jKoς

.1!~~.t.~~."~I.l~.~ ~. ι,~~~! !:1..

Με ταμιευπίρα

1'> 1.000.000 tllJ

είτε

με αΥωΥό εΚ1f\011ής

~ 1000 πι

είτε

,L( ισχύ ? 8 MW

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΊΙ ΔΡι\ΣΠIΡIΟΠIΤι\Σ

.Κά1α~~τ'ιi~ '1r;)_;;,:ci\'~ιhΊ; διυβ&σέώ",; ......•-.•.

.i:i~·.(,;,;tl,atl;;~a~;Xjrι;~~:~; .....

ΜΑ

Ι" 1

1(,.2



ΠΙΝΑΚΑΣ3

ΟΜΑΔΑ3'

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
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ΟΜΑΔΑ 3

η
: ΛΙΜΕΝΠ(Α ΕΡΓΑ

εΙΔΟΣ εΡΓογ Ή ΚΑΤΗΓΟΡιΑ ΠΡΩΠΙ ΚΑΤΙΠΌΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΜΑ ΔΡλΣTtΙΡΙΟΠΙΤΑΣ ΥΠΟΚληΙΓΟΡIΑ 'ιΉΟΚΑΠΠΌΡΙΑ 'ιΉΟΚΑ1ΉΓΟΡΙΑ YΠOΚA1ΉJΌPIA ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ι' ," ," ",. Λιμένες εξυιιηΡέτησης α) Λιμένες εφπη[)έτησης α) Λψb'ες εtιrιl:ηρέτησης · ·
~oμηxαν!lcών εγιcατι:ι.στCι.σεωl' ~10μηX<Mκών εΥκαταστάοεων fI_ο/ιηχανικών εγκαταστάσεων

όπου !ιιιοΡούl' ι"α 1tf!OσεΥΥiζοul' όπου jl1tOΡOw: 1'0 -ιφοσεΥΥίζοιιν

ο"άφη ΟU\'ολιισ'ις οιςάφη ΟWQλ,ιalς

χωrηη",:"ότηtα/;(GRT) > 10.000 χωρητιι.;ότητ(lς(GRΤ) <10.000
τόνωl' ,/ν/=

'ι
Λιμένες εα/πηρtτησης βισιιηχα-

11"ών εγκαταστάσεων ΠοΊ) έστω

μία ωιό no; εΎΚα/αστάσεις OUΤt<;

ε''τάσσεταl στ/ν ΌlιοκατηΥορΙα

1~ {Λ'εξΟflτ/τως χωρηη1ο;ότητας

οl(οφών

11) Λψέ\'f.ς δΙOκi,11σης χεφε- 11) ΛιμέI'Ες διοκίνησης · ·
λαlΟεlδών με w;οθηκεvηιi:ΟUς ΠEτjΊtλoloειδών με

χώl~ > J\)().0I10 ιη απoOηιcευτJΙCoo; χώrιouς

< ΙΟΟ,Ο()() lη.

γ) Λψέι'ες διαιc:il'ljΟης τοξΗιώ\' . · ·
Ι(ιιι ε1l1ι..il'ΟΌl'ωl' φorriωγ

,. Τερμαηκοί στοΟlιοί Το σί)\'Ολο . ·
φOΡτoειc:φόιπωσης Jιετrελαια:lδώl'

ι:οι άΗων υrrώ" ιc:αι επικ1"όΙ1\'(ι)Ι'

φopriwl'

,. Λψέl"ες σιc:<ιφώl' (lI'αΨIΙ)')'ς ΛΙ)lσιlός Οέσεων;;!; 3011 σκάφη ΑrιΟlιός otσεωl' <: 300 σl:(ιφ1l · ·
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OMAΔA3~: Λ1Μ[ΝΙΚλ ΕΡΓΑ

[ΙΔΟΣ [ΡΓΟΥΉ ΚΑΤΗΓΟΡ1Α ΠΡΩΠΙ ΚΑΤΗΓΟΡ[λ ΔΕΥΤ[ΡΗ ΠΑΡΑΠΙΡΗ'Σ[ΙΣ

ΑΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΙΤΑΣ
ΥΠΟΚΑnιroPΙλ vnΟΚΑnιrOPIλ ΥΠΟΚλΠΠΌΡ[Α ΥΠΟΚλΠΠΌΡIλ

" " " ", λλu:unιcά ιccrιαφ6yw. Λιμ<:l*ιι;άι'η" 5 ha ΛIμC"'O).ειι;άι~1 < 5 ttι - -
ή ~

σuvol1ιcό μήιcoι:; xpoσήνcμoυ <JUYOlιιcό ,ιήιcoς ;φoσήνtμoυ

ιcσι 1JJ:ή\-τμOυ pώlou ΙCα\ IC(!I q'tIIou μώJ.o" ΙCQl

Coωτφιιcώ\'ιφη:ιιιω,ιιltωl' ε<ιωtφlιι;:ώ\, ιφη-ιδωιιά"ιων

,. 10110 πι < 1000 m

6. Κot09~οt~anιcώvαιc~' λrκθμός θέσwv" l5D O'ιc(ιφιl Αριθμ6ς βέcrεωl' < 250 σιcάφη - -
ή ~

Λιμενo4ιcάνη" 5 ha λψενoλι:ιι;:ΆVΗ < 5 ha

ή <φ

cn.n'OλιιcΌ μήιcoι; :ιι(lίxτή,τ,l(Ι\J OVI.1Ιl.tιι;:ό μήιι;:ος ιφοσψl[μou

lCα/ ~IOΤ,L(I\J ιιώλο'ι'lCα\ ICQI ","",,'(μου ,ιώλou ΙΙ;:ΟΙ

CGω1ΨΙCΏΝ ιcPψπικ.ι.ιά'l'ωI' εαwrqJIιι;:ώι· ιι;:ριιιnOωιιά'!ων

~ IIΚIII ,1\ < 101111111

,. lx(luόo:ιι;:αI.tς ιetrt αιn'Oφtiς ΙχOtιόαιι;:αλει; Itou δqoν101 ΙxOuόσιι;:α).ες "ου δtxovtαι . -
εYΙCαtαOτό'σttς αιcι;ίφη σuι'Oλt"'ίς σιcός/11 OUt'OΙΙιι;τjι;

χωΡlπιcόnιη,JΙ; (GRT) :>l.tlOO :ιωfτ/πιι;:ότητας (GRT) <I.noo
τWω\' ,.....

ή <m
AtjIc\,o)oειc(n',I:> 5 ha ΛlIlεl'Ο1..ειc(n'1j <5 11:1.

ή ,~

OI1\'O)~ΙCt> IlήΙCοςφΥωl' α,1\'Qι.IΙCό ,ιήιcoς tp)'lOl'
(αull1!φtι.aμjl(l\'OιIέΙω\' (αll)l'I(ιρι),aιιβ<n'Oμhιωl'
ιιώ).α/Ι' Iα/t ΙΙ;:Ι>1IΠlόιιιιιά1ω1'1 11~ι).ω\' ιcr.n ιφψιιΟΟψάτΟΟ\')

,. ,()()() 111 < ][11111111
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Μ
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ΟΜλΔλJ'j: ΛIΜΕΝIΚλ ΕΡΓΑ

VΠOΚAΊ1IΓOPΙA3"

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΉ

ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤιIΤΑΣ

ΚΑΤΙΙΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΙΙ

νηΟΚΑΠΠ""ΟΡ1λ Ι" ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1"

ΚΑΤΙΙΓΟΡΙΑΔΕΥΤΕΡΙΙ

ΥΠΟΚΑΊΉΓΟΡΙλ 4"

ΠΑΡΑTJΙΡΙΙΣΕιΣ

.η.... Δ~~_~~η?ι] .ε.~ι:-ι9!Ψ~: ...........................................•.................................

.~:. .. .~~J!~'~Ρ.έχ~ς ;n:~~f~~~._.. _. _..... . _ _. _.._...... . .
~. Ι. Θαλάσσιες Με μι1ι.:ος > S() ΗΙ συVo).Iιc:Cι

ιί εμβαδού

:> SO()m' αwoλι.-ά

]Η, ΈΡΥα Jι;roστασίας κω δΙCΙιιόρφωσης

.i?-~~: .

~
:r
;:
m
:!!
Μ....
:r
Μ

~

'"m."
Ζ

:r
Μ

~
'=<m
;1i
S
Ι>
m
j
m
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·········i'ό·criιVόi.Ο·········· .

ΣU\'ολικό ιι'ιι.:οι;;

1I.αρέμ~ασης < Ii)Ο ιιιι]

"lll'O),llOO,1 tI1fIoδOlJ

< ΙΟ()Ο ~\1:

'Mέ'μ~KόςΊ!έτ~-5ιϊ:Ζό'" .Με'ij~i~c.;· ί.έi.P{ '2"ό .~;.-

πι σuvoλικά και εμβαδού συνολικά ιί εμβαδoU

μεταξύ 500 - 200 Π1: <200 m: αυvoλlKά,
συνoλιιc:ά Ι(αθώς 1(00 ξίιλινες

ιφοβλήτες

................................~.ξ~!ί~'!J:C:μ.ή~~...
Ξύλινες ιφοβ).llτες

ΣυνολικήχερσαίαΕ.JCtασ1j

< ω.οοο οι-

Συ\ΌΙικό ]!ιίκοι;; < ΙΙΚ) 111

Σm'ο),ικό ιιήκος

lιαρέμβασης Ι 00 πι έως

500 πι και σιJ\'OλlKOΙΙ

ειιβαδοίι 5.ΗΟΟ· Ι()ΗΟ 111=

Σm·οJ.ική χερσαία

tJCtooη> 10.(100 ΟΙ,:

'M~ 'ι;~.~~.;ϊ ίJί.ί ;{; _. ... .~fέ μη~oς "<ϊ6σ ηϊάίιvόiίιdί

συ\,ολιl(ά ιί εμβαδοίι Ι:!)ι εμ[lαδoί,

.?: .s.(ΚI. ~~: ~I!~~λ~~~._... .::~~~~!'_Ι~_~Y_~~~~~? .

Συl'ολικό μl]κοι;;

> 200 ιιιι] q\Ι\'ΟΙΙΙ;:ΟU

εuΙΙoδoύ> 2000 ιιι=

ΟλοκJ.ηrωιlένες εΥΚα/αιπάσεις

cιιtΙιωσης κα! κα/ιέ),ΚΟΟ1Ίς καΟώς

κω συντήρησΙjς Τι διαχείμασ1Ίς

σKα~: (YεOOαίΕC και Oαλάσσιε:c)

'Eryet lιαρσ.Ιληλα και ε," της α"τιjς: ΣUI'Ολlκό μήιως

lιαρέμfΙασης > 5(Κ) ιη ή

σιJ\'01.ΙKOι"J tJIfIoδolI

> 5.(100 in:

.EI~ός';'i;'·όω:u;;~α/;' .

,.

10 Ι

10 Ι

..κΤ" .έΊίi ίίiΤ<1'iόίι"ΥJ.Ι;κ;;n: ·,'"ύψ"ω.iι\ίiιιΊW-

lΙδάτωl'

111 ΑJI;ό t1j uω.ασσα ΣI'\'Ο).ι"ο\, εμβαΟΟιΊ

> 20.00tJ 111=
Σul'Oλlκοιl ηιβαδοιί

< 21I.t!ΙΚΙlιι=

11 2 Το σl~l'ολο



ΠΙΝΑΚΑΣ4

ΟΜΑΔΑ4"

ΣΥΙΤΗΜΑΤΑ νΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΙΙ ΚΑΤιIΓΟΡlλ ΔΕΥΠ:ΡΙΙ

ΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓογΉ APAΣΠlPIOrnΤAΣ νποΚλΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑTHfOPIA ΥΠΟΚΑTHfOPIA YΠOΚA1HΓOPlA ΠλΡΑΤιIΡΗΣΕIΣ

" " " "Ι. ΕΥκαταατάσεις εχΖξεΡΥασίας 1(σι διάΟεΟI}ζ Το σlll'Oλο Κένφα επεξερΥασίας \'0- traOεpέo;ή κινηtες

ε1tι1ciνδ1,)\'W\,α/lo~λllτω\'{π.χ. (εnός της επεξεργασίας σ01(OμειαKΏVμολυοματl- μονό-δεςωιοστεφω· ·
αποτέφpwο'l. χηιιιι:ή κατφΥασϊα) \'OcιoΙ::Ο/ιεΙΟκώl' μολυσιια- κών αJtoβUιτων (ΚΕΜΑ) σης - α/ιολ'όμανσης

τικών αποβλι!των ΙΙΕ αΊtO- με ωιοοτεί"ωση - ωιολύ- voσοκο/ιειακών αno-

στείιχοοι\ - α"οl.\ιμ<n'οη) μανση μόνο βλήτων στο χώρο

• τοα:.,. yy;~~ι~~μIKή ταφι'] ειιlιcivOUl'ΩV
απΟ .1 των Το aύl'Oλo . ·,. Εγκαταστάσεις εχεξεΡΥασίας και διάθεσης

ιιη ε1t1~\:~~~~ στε,>ξα/ν Φ\οβλήτων με Το σiιvoλσ . . ·
iJ·:""t\lCI 1 ·1.... επεα:"'"ασία

4. ΥΥΕιΟ\'ΟμΙl::1ί ταφή 1111 επιΙ:;;VΟVΙιω,'

στερεών ωιοβλήΤω\'

':> 2<JO.O(lO ι.π. < 200.000 ιπ.

, Μειlο\'(,)!,ένες εΥ1(ατ(tοtό:οει~

ιιεrrιφόrτω011ς KαOΏC 1(4 ,ιεμονωμέι'ες . > .lO.t100\.1t. <: 30.000 \.π,

(~~~~~στό~:~1!.:~IΧα/~1(ή<; διαλΟΥιις
οπ (φι' mω λl tW\'

(, ΜεllΟI'wμένεςεγκαταστάσεις 1tοrΟΟΧε\Jljς

ε(,ιιφοl\ε).fιωηκώνή/κω Ίtαpαyωyής

βlOιιtj1iΟ\J 11/"-00 παrαΥωγljς '1λεΚΤfllκιΊι; ~ 200.110(1 υι < 2(M!.iIlM) '"It . ·
tl;έp,!.,(raς από 1111 εm"Ίl'oυl'α Oτφtά

α/to λιτυ
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Μ
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ΟΜΑΔΑ 4": ΣΥΣΤΙΙΜΑΤΑγΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΤΙΙΓΟΡΙΑΠΡΩΤΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΔΕΥΤΕΡΗ

ΜΑ ΕΙΛΟΣ ΕΡΓΟΥ"Η ΔΡALΤΙΙΡJΟΤΗΤΛΣ YΠOJ(ATHTOPIA ΥΠΟΚΑΤΗΤΟΡJΑ YΠOΚA1ΉΓOPlλ ΥΠΟΚΑΠΠ'ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ι" " Ο' ,.
7. OrΥσ':ωιιi;vοι χώροι όιάΟεσης αδρανών :2: 51J.OO\l 111= εφόσον δει' α) < 50.000 ηΓ EξαιΡOΊΙVΤαι ΟΙ περιπτώ-

υλnΜν (ΊΙ.χ. υλικά 01l00δομώ\,. ,ιπάςα) - t\'tCrooO\'tαI σε σχέδιο εφόσον δε" εvrάσ· οεις ~OlCα/άστασηι;

α:ιtoKαtάστασης τοl.l xώfJOu σovται σε σχέδιο - χώρων σύμφωνα με εylCε-

απOKαtάστασηςταυ ιφφένα σχέδια των Of)ya·
χώρου νισμών Αθήνας και

β) AνεξOΡτ/toυ ειΣΙ- θεσσαλoνlKηι;.

φανεlας εφόσο\' εν·

tCrooovtαI σε σχέδιο

αnoKαtάστασηςτσυ

Υώοου,. ΜεllQΙ'ωιιένοι χώροι δΗιΟεσης στείfXιJ\' ΟΙ αντίοτοιχοι χώΡ:!1 ε:vτός

μετω).είοl) Το σll"ολο - - - μετΑΛΛΕUΗιcώ\ι

qιcαταστάσεωl'

εξετάζονται ιιαζί ι,ε το

uttΑΛΛCiO,. Μειιονωμέ\'Οl χώροι διάΟεσης στείΡωI' Το σ1Λ'ολο εφόσον δεν Το oίwoλo tφόool' EξoΙΡOΊΙVΤαl οι ιιεριπτώ-

λατομείου και αδρανών υλη.ώl' (από - εντάσσονται οε οχέδlο εντάσαονται αε - σεις α/(οκστάστασης

μΟI'ά6ε:ς εξό(ll!ξης) απακατάστασης του χώf!O\) σχέδιο αιιοκατάστα- χώρων σίιμφωνα με εΥκε-

σης τοll χώρου IC(Jlμένα σχ.έδlα των ΟΡΥα-

νισμών Αθι'ινας και

etooαλoνllCllC

10. Εγκαταστάσεις ειιεξφΥασίας και διάΟεσης

αστικώl' λιιjιάτων Ilt. οιάΟεσtj τους σε 1111 "?: (1J1J.1J01J 1.11. < ιno.()()() I.Ίt, - -
εlJοίσΟI το α/lOδέ~

ΙΙ. Eγ~αταστάσεις ΖΓ.ΖξεΡΥαοίαι; ιcαl οlάΟεοης

αστικώ\' ι.uμάτlU" με διάΟεσl] τους σε ~ 5ιJ.(~)() ιπ. < 50.(~)(11.1\. - -
EI,oiσOl'to αποδέΚΤη Ι' στο έ6α~

Ι,. Εγκαταστάσεις επεξει'ιΥασίας κοι διάΟεσης

oonιMl' λυμUτωI'llε διάΟεσιj τοιις Υια τα,' Το σl)\/()λο - - -
r. lπλοιιτισ ιό lrιι:όνειOIl l.ooooioι'lta.

IJ. ΜεΙΙΟ1'ωlIέl'οιx6JI'0l tItEξtf1Yooiας κω Aφof10In' ΕΕΑ AφopoI~\' ΕΕΛ

~ltιΊtόOεσης ιλΙltJn' rιΊtό ΕΊκαταστόσεις :> I1~J.OOI1 ι,ι\- < ΗιΟ,I)I!Ο 1.11. . -
Eιιεςεpyασiaς αατικώ\' ί.υιια/ωΙ·



OMAΔλ"~: ΣΥΣΤΗΜλΤλ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΚΑΤDlΌΡIΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡlλ ΔΕΥΠΡΙΙ

ΑιΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟν Ή ΔΡΑΣΤιιΡJΟΠΙΤΑΣ ΥΠΟΚΑΠΙΤΟΡιΑ νΠOΚAπtTOP[A νποΚΑπιrOPIA νΠΟΚΑπσΌΡιΑ ΠλΡλΤΗΡΗΣΕΙΣ

ι' " " "1'. ΜειιονωιlέI'Ο1xΏj')OL εναιιόθεσηι:;ιλύων

α/(ό εYICUΤαστάσεl<;με φυσIΙCOXΤΙΙΙΙιΦ; Το σ1Λ'0>.0 · - -
oΙ~ιiJσίες ειιεξε('Υασίας τοξικών

αιιο iλήτων

15. Με,IΟΙ'α/μέ\τς εΥκιπαστάσει<;

ειιεςφΥασίαι; υγρών α/Ι0βλι'ιτων συνόλου

βιοlll\:tαl'ικών φαταστάσεων

< 4.0UO 11Ι)lΙlμέραο) χωΡlς Πj')Ot1tεξφΥασiα α/'ά ιιονάδα > 4.()(}Ο 111)/ημέrα - .
β) με ΊΙ()ΟεπεξεΜασία ι:ινά μο"άδα ;!; IU.OOO IIι)ιη,ιtρα <; lο.α)() lη)ιημέρα - -

](,. Mt,IOI'W,livt::; εΥι;:αταστάσεις διάΟεσης Δεν ιιεριλαιιβάνοvταl οι

υγρών α/(οβ).ήτων οε ~Opoιις . - ;!; 1001.:1(. < IΟΟl.ιι. !ιειιovωμενει; K(ΠO\ιάCς ή

Ι ία:ίtοοnnaιnτιιcοoc ή και onvavooc) JtO"UICQtOIIά;.c
11. Πλωτές εΎΚαι:αστάοεις ειιεξεr~n~\αι; ή!ιcαι Το σύνολο · - .

διάΟεσ;,ς mztv.GJv 1CQI ;",nώII α/(Ο ~λήτων

18. Kεn(JIιcoί α/l0rttrunlCoί αΥωΥοί (προς τις

ZY1CmaoτCισl'.l'; επεξφΥασίας λυμάτων)

α) Ει·τός Σχεδίο\> Πόi..εων και ορίωl'

αl",οllών - · · Το σύνολο

Ν Εκτός Σχεδίοll ΠόλεlιJ\· κ(ιl OI",(WI· - · · - Συιιπαρασίι(κιl'ταl ωιό τις

01",(116)1' ΕΕΛ,

19. Α.yιuyoI oιά{l<:011<; επ.εq;Ι>Υ<-ισIIέ\'ων . - · - ΣΟΙΙlΙcιrασ(φΟI'τα/ ωιό tIC
λΗllότuιl' ΕΕΛ
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Μ

~
m

"Ζ
:ι:
Μ

S
πι
~
Ο
Μ

~
m
=i
m

"Ο

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΠΙΝΑΚΑΣ5

ΟΜΑΔΑ5"

ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2

ΚλΤΗΓΟ'IΑ Π,ΩΤΗ ΚλΤΗΓΟΡIΑ.4ΕΥπΡΒ

WA E140:t EProV"H ΔPAΣ11IPI01RTAΣ VΠOΚA11ITOP1A YΠOΚAΠfΓOP1A VΠOICAΠIfOPIλ VΠOΚAΠfΓOI>Iλ Πλ'λΤHPRΣEIΣ

"
,.

" "ElIlφ(I\"tlal(ή εξόιlIιξη ενφrειακών oρulι'tών :> 'ΟΟ"'φ. ~OOιπρ. - -,.
ΥlIι)yεlo εξόρυξη ενtpyεlαι«ί)ν oιnιnών ΤΟ σύνολο - · .2.

,. ε..φσναακήεξόr~η Iltτα),).εuμfπων Το σύνολο - -
Υ.ιιό')'εια εξόρu{η μετιιλλειιμάtων ΤΟ σύνολο - - .••
εllΙφανtl([l(ή εξόιηιξη Ι!η μεtWJ.ιΚΏV O(IunώY >200οτΡ. ~200(lτρ. - -,.
γιtό'yεlα εξόrnιξιι μη μεταλλικών oρυιcτών Τα (Ι\Μ)).ο - -,.
nQ\'1όI; tiδoIIς Φ~fI\Iξη (lfIlάl'loll Toσι'ιvoλo . - -7.

Eφιnιξη lΙαΡιιόΡ:ιιν και yρανιtώv - Τα σtινoλα · -,.
~όιnιξη αδfIανών υλικών: · - Σης ιιεριlΠιOOΙIς φΥο-,.

T~ιακώY εΥκΟΙΟΙΠ(ι-ο) Υια JlO(Iιrγωyή ιoιμi:vtoυ w Gίιvoλo .
τα σUI'oλo σων σuμxaρoσίίpσν.~) ΥΙΟ ιι<; ά)J.τ.ς IιEf1lπώσεις -

τα. αιιό τα Iα/~

t.rrro. εια/lι; αν το

ιωρtως tρyo σνήαι

σιην υlIOKαΊ'TJYOf1iα 4
oιισrε το ιruνoλικό

έrYo εντάσσεται στη\'

ιι.oιc:canvooi.α J
Λιrroμιι>Cς ςι;)\~ μαι1lιιί(lω," και ΟΙΙ\'οφώ," Το "IίνοΙο - · -111.
"Ι,κώ\'

Λιιto~IΙKές φι-'ες αδjκn"ώ\' !ΟΙικών - Το "m'O).o - -".
Το oiινo).o · -". Mετcι)).εΙΠΙKέ, (ώlu Km 11& 10 -



ΟΜΑΔΑ!i~: ΕΞορνΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣνΝΑΦΕIΣ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤEr

ΚΑΤιΠΌΡIΑ ΠΡΩ.ΤΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕνΤΕΡΗ

ΑιΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟγ'Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΑΤΑΣ νΠΟΚΑΠΠΌΡΙΑ νrιOΚAΠU-OPIA νrιOΚAΙΉΙΌΡΙΑ γΠOΚA1HJΌP[A ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ι' " 3' "13. Εξόjluξη αλατιού >Η){) οφ. <Ι(Ι{) σφ.

... Παντός είδους cqψσλη,ιίες Το oίol'oλo εκτός από αr.ό ποταμούς, (!έμα/α ·
ποταμοl.ς· (Ιέματα- και XΕίμQPlΚlυς;

ει ιό ~

Ι~. Παντός είδοnς αΙΙΥιλλοληψιες . Το σl)νολο · ·

16. ι\11:ληση uδρoyovαν1JjlάιcWV ΤΟ σ1,1ΙΟ).0 · · ·

17. Εjltυνητιιcές εpyασitι; yεωfjl'IIOEωl' για Το 06\'ολο · · ·
αΙ'εl'Ρεση υδροΥονσvfιjlάιcω"

18. Εjlευνηf1!Cέo; ερyrισΙε.; υδjlΟΥοναvθjlάκωv εκτός Το συνολο ·
Υεωφήσεων (Χ.χ. σεισμΟΥjlαφι!φ;, yεtιχΙHIσΙιet.;)

19. Γ""", ΙIΚΈC εα/f ο,. γ ι λι ι: tνOIύ.xiuc. Μέ ενθαλπίαι: Χα Μ '-EI'θαλπίcιι::

211, ΓεωΤfJ1Ίσεlς για τΙ]\' ωtOθιΊΚΙ11σJj 1tU(!111'KWV Το crι'Iνoλo · · ·
Kauσi"w\,

21 Εργασίες δηΙΙΙOιιrrtίας ωτοΟεOlοΟW.άιιωl' . >] () οψ <ω oτrI. - Εξαφo\r.1:αl στην

αδρανών υ>.lκών αιώ tJII' υλοποίησll έργων Itε[)inωoη Jl;0I)
ΠIIoβϊ.tιιoνroι από Ώς

~UΊE tM:iOfOIXωl'

έfJ1α/V ή

onUOΤΙ'':'IOΤiιfW''
22. Εj'ltl>ιηηκές φΥι:ισίες και Υεωφl10ε1ς Το σ6\'Ο).ο · ·

ε<:ο \)ΚΤlκα/l' 6 oτη~ιoτ\ Τα/1'
23. ι\οlπές εξOΡUKΤΙκZς δ[)οοtllrιόf11τες >500οτ[). S:${)(\ σφ. · -

~
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Μ
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ΠΙΝΑΚΑΣ6

ΡΜΑΔΑ6"

ΤΟΥΡΙΠΙΚΕΣΕΓΚΑΤΑΠΑΣΕΙΣ·

ΕΡΓΑΣΙΕΣΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚλT8ΓO'lλDΡΩΤΒ ΚΑΤΙIJΌ,lΑ ΔΕΥΠ:Ι'Β

ΑιΑ ΕιΔΟΣι.ΓΟΥ"ΙΙΔΡλΣΤΒΡIΟ1ΉΤΑΣ YΠOΚλΠlΓOP1A ΥΠΟΚλΠΠΟΡIΑ νnOΚATHrO'1A vnoΚλnιroP1λ ILυATIII"HΣIJΣ

ι'
,. ,. ..

Ι. Κύρια ξι;νoδoxειαιαi ι:ιnώ.ilματo. εw:τός ιηεδiωY

ώltωY ια:ιι tnός φiων oιιaσμών >lOOO~ 1000 - 50 Idiνo;; < SO d.iνει; ·

> Kiιρuι ψoδoxειαιiι nncιluμauι εντός αzdιίσu

.~ ή opιiων οιιι:ιομ6Ν ΙCΆΤΩ των 20.000 · :> 100 dJνει; 100 - 50 dJvες <,. ""'"
"""'-

3. Κ(ιρια φ.oδozααd: ιαnαl6μam εYroc; ι:ιιεδfων

di1ι:ιJιιι fMoι των 20.000 ι:ettOiι:ων
. · >]OO~ )00 - 100 'Id.Mι; < 100 dJνε;

•• Κύρια ξ.ενoδoxEιαιc6: ι:ιιταλiιμαro. α) οε

οlοομoiιι;;:.:ou txouν xαρo;nηριoτε\ ω; α}> 200 ιr.li't'tς .. 200 1C:liναo . ·
.αρα&οαlαιcοΙ ΚQl β) οε tμήματα .ω.εων 110'1 β) :> SOO "d.ίΝv; <; SOO dJvει;;

txouν xαραnηΡΙOΤEί ως ιοτοριι:ά ιiντpo.

~ Μη niριαf;ενoδoxειαώ. ιxι«ιlVμcmt

Q. cρyαo.ιωμtνu;ΤOlJριιmd.ςιcατασ1Q'1\'ώαεις · :!: 100 άτομα <100 {ηομα ·
11. τouριιmdς αιx>.ωμtw.ς DUDiλεlι; ή ~ IOOdlYεζ <100 d.iνες

ιcatoιιdεt; dx.



ΟΜΑΔΑ 6· : τονΡIΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠOλEOΔOMIAΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓον"Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΚΑΙΙΠΌΡΙΑ ΥΠΟΚΑΠΠΌΡΙΑ ΥΠΟΚΑ1ΉJΌPIA ΥΠΟΚΑΠΠΌΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ι' l' 3' .'6. Εγκcnαστόσεις ειδιΙCΉΙ; τουριστιιςής υιι:οδομής Για ης εyι<:αrαστάσεις

ειδιι>ής τovρισrιl(ής

α. Χιονοδρομικά Kένrρα. γήπεδα ΤΟ σύνολο . - . υιι:οδομής ισχύει

golf, αθληnm; cyι<:αrαστc'iσcις και ;οιαράλληλα και η

οι συl'οδευτιm; αυτώl' κατάταξη με βάση το

εγι<ατοστάσcις πλήθος των κλινών

TOU τοuριστικoU

β. Συνεδ{lιωώ ιdiντρα εντός τουρισΗκών > 1000 θέσεις < lOου &έσεις - - "αταλίιματος, εφόσο\'

εγ~Qστάσεων τέτοια πρoβλtπεται

Σε "άθε περίπτωση

γ. Συνεδριαι<:ά ιciνrρα αυτοτελή - > 50! θέσεις 500·200 Oέσειc < 200 θέσεις ισχύει η ανώτερη

κατάταξη

δ. Kένrρα τιruρισμOύ. - Το σύνολο - -
υδpoθεραmιτήρια,

Οαλασσοθεραπευτήρια

αεροθεΡαπευτήρια IOCιΙ οι

συ\Όδευτιι<:ές αυτών

εΥο;:αταστάσεις,

ε. Λοιπές φαιαστάσεις εlδιl(ής

TOuptσtIΚIio; υποδομής. ιπιιιιroύ. - . Το σl",ολο -
'ΙΟΟ;ΟΙΟ\,IΙΗι;;ά κέντρα

7. Περιοχές OλoιιJ.ηρωμέ\~lς ΤOHptσTIK1io; Τα περιεχόμενα TllO;
Αl'άπτυξης (ΠΟΙΆ) Το σύνολο - - - ΠΠΕ KOI ΜΠΕ 00

είνοι πρooαρμoσ~Iέ\"α

στο χαρακτήρα του

έργου και στο επίπεδο

σ εδιοσ ού

Η. ΞεI'6J1'ει; (ςεl'6l1'Zς ι·εότιιτας. ειδΙι<:ώι' ο)ιύόω\" Κατατάσσονται όπως

ιιτό)ιtι.rl'. γιιροι;;ο)ιεία κΙ;ι.) τα rα/ρια ξενοδοχει-

ακά ι<:αιαλύ ατα

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΟΜΑΛΑ 6~: τονΡIΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚλΤΑΣΤΑΣΕIΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡιΑ πραΤΗ ΚΑTHrOPIA ΛΕΥΤΈΡΗ

ΜΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΊΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ νΠOΚλΠfΓOPIA ΥΠΟΚΑΠΙΓΟΡΙλ ΥΠΟΚλΠΙΓΟΡIΑ YΠOΚAΠU'OPIA ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ι' " " 4',. Kataal(1jνώotIς Κατατάσσονται όπως

τα lιη ι:6ρlα

ξενοδοχειακά

καταλυμτα (π.χ.

οργανωμένες

τουριστικές κατασκη-

νώσει')

)0, ΝοσοΙ;;ΟΙΙΕιακέςεγκαταστάσεις, "λιι'ικές κλπ' - > 300 κλίνες 300-100κλίνες <: ΙΟ() κλίνες

11. AOλητιιc:ές εΥ"α/"αστάσει.ς Στην 'ΙΙερίltτωση ΧΟ\)

οι δραστηριότητει;

α.. Γήιιεδο και αΟλητικές > 20.000 Οεφέι; 20.0()(} - 5.001 Οεατές 5.(lσο - 1.000 Οεατές < 1.000 Οεατές των υΊl:oιcατηyoplών J
εyκατασcάσεις με κερκίδες .cruνo).ιΙCά συνολικά συνοΜ"ά """"',,'" και 4 nρOPU1IOVfaI

(ανοικτά ή κλειστά) ως ιιρος την οtση και

β. ΓήI,tδα ICQt αOλητΙKtς . - > 20.000 m: <: 20.000 ,π~ το ιιέΥεΟος τους στον

εγκαταστάσεις ;cωf)ic; κφκίδες 1IOλεoδo/ιιιc:ό σχεδια-

Υ. AOIr.tc; cιθλητtKές εyKαtαστάσεις . - Το σΊΙVOAo - σμό, Υια τον 011010
έχει εlCJtοvηθεί lι:αl

εyll:fJIOei μελtτη 1Ιερι-

βάΗοvτος, τότε

εξαιΡουνται αιιό Τηl'

διcιοιιc:αοiα IIερ/ιc:ής

αδειοοότnσnc

11. Vm:llυyol>c'; (sιφcr Il1"r!lc1S).
1IoλΙ1I1:CΙΤCΙOΤΙ'ιlιcιτα. tlrIIOl1III:Cι κέντρα > 20.0(JO ιη: 2(1.()(1(1 - 5,ΟΟ() n,: 5.000· 2,Ο()Ο In: - Ισχύει ό,τι και στη\'

(στεΊr.ισμέιΌΙ χώl'Οl σε έ,'cι "171trισσότφοuς σmΌλιι;ό. σlll'ολιll:ά σm'o1.ιKά ιιερϊιιτωση cφ, 11
O[lόφOH<;)

13. Ktirra rrαφεί(o)I' > 3,0110 iItOlra 3310(1- 2,CJ()(1 άτοιιο: 2,000 - Ι,(Ι()() m0llO: Ισχύει ό,lΙl1:αι στΗV

11 σul'σλιll:ού ει1βcιόσύ 1\ σH'Όλιιc:ol' εlrβr.ιδoύ 1\ συ\'ολιι:ού εμβαδού - lIEj)ilttoooη cφ, 11
> 2(),()Ο() 1111 20,(1(10 - Ι 5,ΟΟ() !ιΙ' 15.000 - 7.000 ιη'

Ι,. ΑίΟΟΙ1σες itεόφΟΗ, κιι'Ι)llcιτοrrχrφω\', > 3.000 άτοιια 3.()(J0 l,O(l() άτOllCΙ Z,O(l[) - 1,000 άτ0IICΙ ],00(1- 5(10 cίτoιιcι lσχί,ει ό,τι ιcαι στην

ο\ll'α/,),ιώ,' i σΗι',}ιιασlιόc αυτώl' σΗ,'Oλtll:ό σΙ1\'OI.ΙΙCά σm'()).,ικά σΗvo1.ικά ιιε:';iιιτω;'" nn. ΙΙ
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ΟΜΑΔΑ 6": TOνPιrTΙKEI:EfΚAΤA:tTA:tEI:t-EPfA:tIEΣΟΟλΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑ1ΉΓΟΡΙΑΠΡΩΤΗ ΚΑlΉΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΜΑ ΕJΔΟΣΕΡΓΟΥΉΔΡΑΣlΉΡΙΟlΉΤΛΣ ΥΠΟΚΑlΉΓΟΡIΑ ΥΠΟΚΑlΉΓΟΡIΑ YΠOΚAΠU"OPIA YΠOΚAΠlfOPIA ΠΑΡΑΤΗΡΙΙΣΕΙΣ

ι' " 3' 4'
15. Κέντρα Πολιησμοίο (lIoλιησηιcά ιcέντρα. Ισχύει ό,η ιcαι στη"

μoυσεiα ιι;).:I.) - :> 5.000 Iη~ 5.000 _ 3.000 ιη' 3000 m'·1000m' περίπτωση αρ. 11

]6. Θεμαηκάιιάρκα Ισχύει ό,ΤΙ και στ/ν

- - :> 5.000 ΑΙ; <5.000 m~ ιιερίχτωση αιι. Ι Ι
17. EKOεσιαιcά Κέ....φα (στεγ«σμέ\'σι και U1taillptot Ισχύει ό,τι και στ/ι'

εldιοοιαlOOι χώροι) > 20.Ι}()] Α1: 20.000 - 10.00] 111' ω.ΟΟΟ - 5.000 m1
ιι:ερίιιτωοη αρ. ]]

". Χώροι στάΟμευσης αυΤOK1\'ljτων (γιcαpάζ) > 3.0()Ο σχιιματσ 3.000 70] OXlίμιrw. 700 -40] οχι;ματα 400 - 200 οχήματα lσ:ιύεl δ,η και στ/ν

ιιεΩίιιτωσπ αn. ]]
1'.1. Νειφοταφάα κω OIJ"οδό αυτών έργα ιcω Για οlκιομούς Για οlκισμο\Ν; Ισχύει ό,τι και στην

εΥΚα/ασιάσεις. - - :> 5.()ΟΟ ιcατσiJ:ων < 5,000 ΙCΑΤOΙKων nEnIIttwon αn. 1J

211. Μό\'ψσl :ιώροl ιcάμ1Uνyt: και στάOμεUΣΗς

τροχδσιιιτων (μη ΤOUΡιστιΙCΈς ΕΓΙCαταστάσεις) - . Τσ σύνσλο -
11. Εγκιχταστάσειι; χονδρικού εμπορίο\):

- Krεαταyof}ές :> ro.O()O m; ]O.OαJ·3.001 m; 3.noo-ιοοο m' lοχύεl ό,τι '" στην

- lχΟllσΥορέι; περίπτωση σρ. 11
- Λαχ(t\'αΥσρlς

(oτεγυOμt\'σl και ημιστεγασμένοι χ6>ροι)

12. 16ιωτ1ΙCΉ πολεοδόμηση ΤΟ oi1VOf.o - - . Ισχ(ιεl ό,η '" σ11]1'

περίπτωοη αρ, 7

Β. Πο),εοοομικός ΣχΕοιασμός Εφ' όσοι' η έyΚ(llση Εφ' όσοι' η έγι.φιση Η χφlβσΗ0"τική

σχε610σ1101" Υ(ι'ετω σr.ε0100110ύ yil'Etoι από . . αδειοδότηοη γίνεται

ω:δ ης Κε\'φlκές τις ΠεΡIιp€pεlΙΙKές 81 στο πλαίσιο της

ΥχηρεοΙες Νομαρχιακές έyιcρlσης του σχcοια-

YπηIIεσfες σμού. Οσο\' αφοιιά τιι

ιιεριεχόμενα της

ΜΠΕ, ισχύει ό,τι και

otny χε Ιπτωσ' '" ,7
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ΟΜΜΑ 6~: τονΡIΣΤΙΚΈΣ εΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΡΓΑΣιΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚλΠIΓOPIA πραπι ΚΑΠ{ΓΟΡIλ ΔΕΥΤΕΡΗ

Αι' ΕΙΛΟ! ΕΡΤΟΥΉ ΔΡΑΣΤΗΡIΟΠΠλΣ ΥΠΟΚΑΠιΓΟΡ!Α mOΚAUΠOPIA ΥΠΟΚΑΠΠΌΡΙΑ vnΟΚλΠΙΓΟΡIΑ OAPATIIPHΣEIΣ

Ι' " " .'". ΧωΡο1<ιξlκός Σχεδιασμός Εφ' όσα.' η έ'Υκριαη Ει:>' όσΟ" η έΥιφlση Η περιβαλλοντική

σχεδιασμού Υίνεται από σχεδιασμοΙΙ yίνεtαι από . . αδειοδότηση Υίιιεταl

ης Κt\'trtι;tις ης Πφιφερtιαιetς Ι] στο ~)..αίσιo της

Ynηρεσίει; Νομαρχιακέι; έΥΙ;Ρ1011ς του σχεδια·

γπη~σίες ομού. 001,1\' αφορά τα

ΊtεΡΙEXόμ.εvατης

ΜΠΕ, ισχύει ό,τι ΚΟΙ

σΤΠΙΙJI;εn'ίlιτωσπ"'π.7.



ΠΙΝΑΚΑΣ7

ΟΜΑΔΑΊ"

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ

];[!<ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕIΑΟΣ EPΓOV ΚΩΑιΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡιΑ ΠΡ{1ΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΕΥΤΕΡΗ

λJA 11 ΔΡAΣΊ'HPtoTHT ΑΙ εtYE ΠλΡλΤΗΡΗΣΕIΣ

VΠOΚA1ΉΓOPιA νΠΟΚΑ1ΉΓΟΡIλ ΥΠΟΚΑΠfΓOPIA ΥΠΟΚΑl1ΠΌΡΙΑ

Ι' " J' "Ι. ΕΥιcιn:ασηίαtl<j ειcφoφής ιroτδ;toυλων 01 ..... - ::!: 15.001 oto:ε~ 15.000 - 2.001 θέσεις 1.000 - 750 θtσεις (Γελ\~ Ζ.Βα2,2 kg)
lIά;(WΩt1ζ lIφVΣΗς - - Ι ισοδύναμο ζώο -250

ι:oτmιoιι),α.,. Eyιcoτσστάσεις εκτΡοφής~ ~ ο]·.... - 2; (,.001 θέ~ 6.000· SOI θtσεις 800 • 300 θέσε..; Ι ισοδύναμο ζώο" 100
ινδιάνων lIιΠuνOT1c. ,~ ιtάιtιι.ι; iι ]00 ινδιάνοι

J. Eyιroτcισηίoειι;lIαr~αβΥών ΟΙΗ - :>: 9.001 θtσtιι;: 9.000- 1.20] θtGεlς 1.200·450 θtσεις Ιιοοδίιναμο-ΙSΟ

ωotOt:ωv OfIνtθων ~"'~
..., ~ό_ "" ωότol\Σζ όιινιθει;

•• Eyιcατooτάoεις επroφής OΡΤUιαών 014.9 - 2: 180.001 θέσεις 180.000 - 24.001 24.000·9.000 θέσει<; Ι ισοδύναμοζώο "3000,- θέσεις lIάι'wαnς οο1'\ίιαα

5. Eyκαt(l(n"CιotIς ε.:φοφής ~διΙCΏΝ ΟΗ.9 - :>: 60.001 θέσειο; (,0.000-8.001 θέσεις 8.000·3.000 θέσεις 1lσοδύν::Ι:" 1000,""-,. EyΙ:UTασtόσεις ει"φοφής 014.9 · 2:2~~ΑΕU; 2.400-81 θtσε... 8011:.. Ι ισοδύναμο ζώο -40
cn: θοι:άιιnλων m 1,,,

7. ΕΥκαfασtόσεις εl,φοφής ωJ.ωy 0.14.9 · 2: 60 ισoδΊWΑΜΑ ζώα 60 - 8 Ισοδύναμα ζώα 8- 5 ισοδύναμα ζώα μονάδες IOOΔWαΜΩVc_
•• Eylα/tαστ~ tlC'l'rιoφήo; XOίfΚιJ\' 01·U - 2; J) Ι θέσεις ))0.5(, θέσεις SS - 11 Θέσt\lj (Τελικό Ζ.Β-)Ο-ΙΟΟ k&)

1Iάχu\'Gηι; (ά'ιω Τα/l' )0 k8) .άXUΝσης ,..""σης lIάxlJvι:πις. II~~.S.S
"~,. Eyl(aTtιGt6oεIς εο:φοφής ωυ · Ο?; (, 1otoa;; (,(1 • 11 θέσεις 1(1· S θέσεις (Γελικό l.B-S80 kιI

χ:οφοlιητέ(κιμ·ι,ε τα .ιφι.ίΥωΥατoΙΙC; x:oφoμητέrωνμε τα ΧΟΙfJOμηπfJΙΙ)Vμε τα ~φoμητέρωνμε τα 1 ιοοδ"ύναμο ζώο-Ι

.α(luyωyα τGUς ιια(lάyωyα τouς ιιop(ryωyα τouς χ:οφομητφα με τα

.;....;,.,:"" tO\IC
10, ΕΥl(σιαotοοειςεlC'l'rιoφής KOIM:)~ώI' η],ι.9 · > 1.(100 θέσεις ].000. )41] θtoειι;: )(ΚI - 150 θtoειι;: Ι ιοοδύναμο ζώο-50

1«)\"Ιl(l'ομητtpωl' μι τα KO\,1κλoμητtρω\' με το l(()\'\κλομητέΡω\' με το .""""',
ιιuιtιίvωvα TO\IC ιιιmάνωvα tO\IC :ι:αιιιrιωνα TO\lC

11. ΕΥΚΟ'ιαστάοεις tlC'l'rιoφήo; 01".2 · > 1.41\1(1 ε-.'ήλιι:α ζώα με 1.000· )01 ενήλll(α )00· 1S41 ενήλικα ι;ώο. Ι ισοδύναμο ι;ώo"SO

CIIΥo:ι:(Jόj!αtωl· 1(1.ιψάΥωΥά τους ζώα με τα ΙΙ(lflιiyωyά με τα itα(Iάyιυyά rour; (TIyoιιιι6lkτtα

ηλικίας ι;ιhω tα/I' δύο ΤOtις: ηλιιdαι;: Kιhω των ηλικίαι; Kιhω των iUo

"" "" ~. ""1'- EYI(O'ιooτάGειςεlC'l'fJOφής pooxαrιώ\' (J]".] · > 7(, poOΧClfllώl' 7S - 16 μoσx.αfJlών Ι S • S poox6rιo Ι lσoδύv{IJIO ζώο =1,5
ιιάr!" m« ι 1011 )~tCI , .. , ,. ,.;;" ιιά ~......;;.... ",Iιt α.6

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ΟΜλΔλ 7": ΚΤ8ΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ D11ΙΝQΤΡΟΦU(Et ΕΓΚλΤλΣΤΑΣΕΙΣ

ΕIΔΟΣΕΡroν ΚΩΔΙΚΟΣ ΚλΤΗΓΟΡIλ ΠΡ11ΤΠ ΚΑΤΗ.ΓΟΡIλ ΔΕΥΠΡΗ

AJA Η ΔPλΣΠJPIOΠΠλΣ [Σν,
ΠλΡλΤΗΡΗΣεα:

YΏOΚAΠU"OPIλ ΥΠΟΚλ1ΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑ1ΗΓΟΡ1λ \'ΠΟΚλ TRΓOPIA

" " " "13. Ε)'1«Πο.στό:σε.,. ειιτΡοφήι; ayεlάδωv μι 1114.1 · >SIIl)'tλά~ 50 - Ι Ι αΥε).άδωΥ 10· 5 ιχΥε).όδων lισoδύYcψo ζώο-Ι

τα 1tΩfXΓJ'ωTD. τouι; .",....

". Eτκ=άσΕV;; uφoφήι; OOIocιδών μ Οl,υ · ;?: 5 Ι ιχι.:οει.δή 50 - Ι 1 ιuoειδή Ι Ο - 5 ιz.oaδή 1ισοδύναμο ζώο -1 ίDo

τα.οι """"0 τouι;

Ι~. Επροφή μIvyκ 014.9 · > 1.000 ενήl.ιιcαζώα I.OΙΙO· )01 tνήlικσ.ζώα 300 - 150 tνήlιlCQ(ώa Ι ισoδύνlI~ζώο-50

". ΕΠ(ΙΟφή αλDιoUδων (114.9 · > 901 ενήlιι;αζώα 900 - 15 Ι εvή1ιxa ζώο. Ι 50 • 50 ενήλιιcα ζώα IlσοδύΥομοζώο"'Ι5

o>uoύδtt

1J. ΕΙΠΡοφή σιώlων 014.9 · > 9()Ι t\'ήΙιιr;:α ζώα 900 - J5Ι ενήlιιca ζώα: 150·45 ενι'ι).ΙΚllζώα Ι ιooδ"Uνα.μoζώο "'15
oιcW.ouc; ι:rνεςαρτήτοu

"""""18. Ειιτροφή ά.Uων ςώωΥ 014.9 2: Ι Ο1 ιοοδwαμa ζώο: 100 - Ι Ι ισοδύναμα ζώα 10 - 5 lΟΟδύναμο ζώα (Γtlιώ Z.B"3Q..\OO kg)
μονάδες ιαoδuvάμων

<ώων

1:1. .,"" """ ΤΟ σiινolo

21\. MEΙ ..,.tι;: ιmrvoιmι\'Otpoφ!1Iiς >61 (.ο - Ι lιοοδι"....αμαζώιι. 10 - 5 ΙooOiιναμα ι;ώα

ιι.mΤΙδι.c ,ooδύYαuα (ώα

lI. Πιl(lιιμcrτ:IIcέςκαι ΤΟ cni\-olo . . .
ιφωΤOEμφ<n'1ζόμε\'ες ειcrρoφές στηl"

Ελ),άδα

~
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ΠΙΝΑΚΑΣ8

ΟΜΑΔΑ8'

ΥΔΑΤΟΚΑΜΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΚλΤΗΓΟΡIΑ 8η: γΔΑΤΟΚΑΛΛIΕΡΓεlΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΉ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΙΙΓΟΡ!λ ΠΡΩΤΙΙ ΚΑΤΙΙΓΟΡιΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Α/λ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ [ΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΚΑ1ΉΤΟΡIΑ mOΚATHΓOPIA mou1ΉΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚλπιroPlλ

ι'
,. 3' ,.

ι. IXθOOyεwηΤΙKOί σταΟμοί 050.2 · Το σύνολο · - Δυναμικότητα

ευιηjαλων ILfanIwI"

2. lχθuσΥε\'\l1τικοί σταθμοί 05().2 - Το σύνολο - · Δwαμlll:ότητα

ltέστooιoα:::

3. IxOuoyεwηnκoi στα&~loί άγρια; 050.Ζ · ΤΟ σύνολο · ·
πiστnoIΩαc

,. ΕΚ1CολαΠτΊΊr>lα οστρακοειδών 0.50.2 · ΤΟ σlJνoλo · · Δυναμικότφα

,. Εκι,:"Ολαπτήρια ΚΟΡk1vσειδών- O.S().2 το σύνΌλο . - -
Ι ιιαλακίων

'. En{lOφlί υδl,όβιων οrΥανιcrιιώ\' σε 050,2 - Το 01"'0).0 · - έκταση

α/'Olιrtέc υδάτι\'ε' t..-τάσειc

7. EKΤroφl1 ('I!ΆΧUνoI1) φαΥψlού. 050,2 - > SO 111/ έτ~ 511 - 10 1111 έτος < 10 l1νέτος, Δuνoμικότητα

lIJτoκiou. τσιxo\ιηαc. λαAnιrKΙOO
,. Εκφοφί] ω).α/\' t1JfI'>W.α/I' OSO.2 · > 1()lιι!έτα;: -< tn In! έτος Δι>ι,οιlll.:στητα

U/o ιών··

.,. ε,,-Ι:ΟΟ«l11 στnειοιώl', α....ιιάδων ιd1l nso.2 · ΤΟ σύ"ολο Δuνα tlKόrnta

]11. Eι..,noωll ιιuοιώ,' Ι}5(1.2 · ;> 5ιJ ιιν έτoc: 5ι) - ΙΟ ιιtι' έτoc: < ] () ιιtι' ttoc Δυνα ιικόmτα

11. Εnροφlί καraβίδω", γαρίδωl' 0.50.2 · ;> 10 lJι/ έτo~ ICI "Ι lι\l έτος <Ι (ΠΙέτος ΔUΝα~l(κό!ητα

(ε"Οl1ΙII"'ώ\'")

12. Εκτ .. 1a:OtΓιllιnt:,,, Ιε\,οn,ιιι;ώ,,') 050,2 · > ]t1 Ιnl έτnι- ΙΟ - Ι In1έτ < ! 11\1 έtoc ΔI1Vή'ιιιc:ό ,α

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΚAΤHΓOPIΛ 8'1: γΔΛΤΟΚΑΛΛIΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ EPΓOYΊf ΚΩΔIΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡιΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤHΓOPIΛ ΔΕΥΤΕΡΗ

Α/Α ΔΡλΣΤΗΡIΟΤΗΤΑΣ [ΣΥΕ [IΑΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ

γηOΚAΤHJΌPIA ΥΠΟΚΑΠΙΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑ1ΗΓΟΡ[Α ΥΠΟΚΑΠΙΓΟΡΙΑ

Ι' " " ,-
13. E~ "" 050.2 · > ](} ιπl hoc ]0· Ι ιnI hnr <IUΎέτo.::: Δν/ JIκδτtιta

". Εκφοφιl λOl'!α/\' ειδών του Υλιιι::ού 0.50.2 · :> 10 tnlέτος <: [ο ιnI έτος Δυναιιικότητα

, ύ Ενδι ι"άl ••

ΙS. EICt rvtιπ ιv, ών (ενδ "'""
. 014,9 - > 10 tnI έτoc lO· Ι tnI έτoc < Ι wttoc ΔυνοutιcόmτQ.

1(,. EICfnn,n" χολ αίτων ** · το cM'Olo Διινωιικόmτα

17. Εκτροφή ή ανw.roξη άλλoJ\' - > 10 tnιέΊ"α; < 10 ιnI έτος ΔυναιιιJCότητα

υδflόBιων oovαvι"ιιώI' ••

1R. Ε""ολα:ιι:τήρια άλλα/" lΙδρόβιwl' Το 011\'0).0 -
011')'00.10 ιι,i)y

1~. Πεφαμαιlιetς τκtfΚ!Qές ιωι Τoolίvoλo . . .
,

'" (6 1EVεo:: τε '0).0 ίε.:::

111. Ζώ,'ΙΧ uOaτoιωlllWYf.Iών Το 001'010

• Οτ εκφοφές μη ε\'δημlκώ\' ειδών ιντάσσΟI'tαl στο σύvoλο τους στην Ι ~ υποκατ/Υορία

•• Με την επιφύλαξη της περίlΠωσης 19.



ΠΙΝΑΚΑΣ9

ΟΜΑΔΑ9"

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΚSlΔΙKOΣ ΚΑΤIΙΓΟΡιΑ DΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡιΑ 4[ΥΤΙ:ΡΗ

ΑιΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΥΙ: ΠλJιΑmΡΗΣεlΣ
Υποκι.ΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΠΠΌΡΙΑ ΥΠΟΚλ11ΠΌΡIλ VΠOΚλΠlΓOPlλ

"
,. ,.

""-~ .> "C ~(:' 'lJ,,,j[~iivIa. Κ" v.-
Νι' ~'~�''''"oftιj,, ).'10" ,. " "

, • .,
ι. Πσflcryωyή και σ\)\'T1\rτιoη ]51.1 Ol1tOσότητtς αναι:ιιέfισ',-ιαι

κρέατος :> ιω InltJl1tpo 200-10 ιιΙΙημέrxι 20-2 tnlημtρσ <: 2 tnlημ!rα στην δwα,ιιικότητο της

~~~~~σι~ ως χρος την
11 t 101,. ΕιιεσflΥασία υπoιφoI6ντα/l' ISl.lβ

σφαYrις και κατεΡΥααίας ι:f'έατα; :> 200 1,lIη,ιέrκι Ιι10-ΙΟ ιnlημtρα < Ι () 1ΙΙΙηιιέfHI < 2. ιιlΙημέrα '" ,,~

,. Παριηwyή και συντήρηση 151.2
20_2·nm. 'Ι ιmimoc; 1I~ι:,:;ικώ,· :> 200 Inl , 200-20 [nI , <, ... , Ως Φ'ω,. ΠαραΥωΥή φοΊόντων ωιό K(lέqς 151.J

:> ]00 (,ι!η,ιrηα 100·10 ιnlnIIJ.na < Ι ,,,fu,,'_CώωI.' και ιιοw.ι::nικών 10.1 ιn!η,ιl"",
"'''~,. EJtι{εpΎασία και συντήρηση 152.0

!\ρώσ1μω1' αλιευμάτων Ι(οι 1ων > 100 Inlημέρα 100-]0 ιn!η,ιέρα 10·1 tnlημtικx <: Ι τnlημtρα Ωι ""
ϊ6vτων touc;

•• EllεξqJyασία και σIJ\'πiρηση ]53.1
>50 Illlrι,ιέηα 50-]0 lηIη'Lέ"" <: ]0 InIn"fna1tατατών · Ω~{n-ω

7. Παro:yωyή χυμών αιtό φρούτα και 153.2
>50 ιntrιUΈf)Q < ]o'~λα1αν1κά · 50.]0 ι ,ι , , Ωc {n-ω

8. ΠαrαΥωΥή ζαχαrωδώl'l!(ICIiόl'Τα/I' 153.3α

ωιό φrolIτα και λαχUl1ΚU. > 100 ιnlηιΙΙrα ]00·20 ιn/I]μέrα 20·5 tnlημέρα <.s υlΙ'ημέρα Ωι,; άΙ-ω

Εξαφείται ο Kιι1Jαrlσ~lός &
εχεαΜασία σ1αΦίδαι:.,. ΚΟ'Οαρισμόι; KOI εxεξεrrrασϊα 153.3~

στcιφίδc.o; · >20Ιn!ημέρα 20·S 1n!ηIlέρα . < S tιll'ημέrα Ως άΙ'α/

. συσo;εuαστ/ρια

σ1αφίδoc.

]Ο, Παrασκtl>11 δlατ/I'ΟIIIIέΙ'ωI· 15.1-')
Ι ιtIfIO\,Τα/I' και l.α CII·IKW\' 1.0.": · >50 liιι'ηιlέ(χ.ι 51)-5 Ul!IJIIiro < .5 Ιnι'ημt(ια Ω.c α/"ω... E).ω0φl~εία ι).ι. ]

50-](IlnIrι,ιf-"α> 5(1lnι'nIlwo < II)tnι'n"rJlQ ιk α/'(ιJ
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ΙΣοΟΜλι1"" 81 lΊfHXΛNlκεΣ ΕΓΚΑΤλΣΤλΣΕ

ΕΙΔΟΣ EPΓQν 'Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡηΤΗ ΚλΤΗΓΟΡIλ 4EVΤEPH

ΜΑ ",PλrπιPIOTHΤλΣ "'Υ. ΠΑΡλΤΗΡΗΣΕι:Σ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑ ΤΉΓΟΡιΑ νηΟΚλΤΗΥΌΡΙλ

Ι'
,. )' ,.

ιΖ. Πι:ιραyωrή 6JJ.ω,. μη Ι5~.2 Οι lιοο6τηπ;ς ανoaφtρoνrm

tltt~ομt\'(.Ν V.GiW\, ΙΙ"ΙΙΙ :> \(100 Il\lημtf)Q Ι OOtI. 200ι1\l11 lιφα 200.5Oιnlημtpα < 5 IllΙ'ημφα στη\' δυναμlιcόtητα της

""'" ~~ά~~aης ra;;φoς τ/"

13. ΠωιχηιωΥή εζ.α/yε\10,ιi:vω\' 15-0
:> 100 ·"ι..'''rια 20·5 tnhr··~-ελαίων 1C(II ).\Χ(ί)\' 100-20 <, ΩCΦ'ω

". ~~yή μαρταρίνηι; '(οι 154Α

:> ΙΙΧ) ιMιιl.nι:ι 2(1-5 ιnJn"f ..... Ot- CI\,..J: ,ων" •).ιWv \()().20 tnfnιιioo <,
1:'1. Λεlτouρy\α Ύαλαlcται:αμάων ιι;cπ 155. Ι

τφoιcoμία :> Ι00 ιnlημiρcι 100·20 tnlημέικι: 2().2tn!ημέpα < 2 ιnlημίι'xι Ως"""

16. Πoραoι;wή ιwyωτών 155.1
< 2 InIτι"~-> '00 200..20 20·2 '" """". nι.φurωyl, Jι(IOfόντων 156.1 Οι .οσότητει; ανιιφέρoνtιιι

αUU(IOμiιλω\' · >SOWΗμtpα 54)-10 ιnlημέρα < Ι Ο tnIημtρo .τ/ δuναμιιcότητα ""ι~:ι:.~τα~,,:~~ φοι; το
π ό n'O (ον

1Μ. ΠOf)(η'I.ιly'lι.ιμw.ω" Iα/t ιφοι:όvη:.J'I' ])6.2 α Οι ιιοσότηπι;ανcιφt.ριn"tOI

QJIulou. Εςαφιίτι,ιι η χαΙ'Κ1Υιιη"ι · >50 τη/ημtρα 50-10 tnlημέρα < ιι1ιnι'ηιιφα ατη OwαμιlCό"tητα της

yλ\)κtΛj~. ΟIflOIU~~!).Uιroι;ης. Ι ~~~~ι:τηc; ιιχ: ιφοι; τψ
ιαί.τό(, . Ι.σιrιέ! ~

I'J, Παpcι}'tιη'ή Ύ),υκόςης, o'()OJIlo'" 156.2 ~

Ύλ"κόςης. lLαί.τόςης, ΎI.ovιέ\ηι; > IOΙ! lη/ημέρα 11ι(Ι·2ιl ιnlημέικι 20-5 Iιl1ημέρα < j τιlι'ημέpα Ως"""

211, ΠurιuruIΎ;1 Ιf(ιtlUακειοαομέnι),' 157, Ι Οι ιιονάδες !J\'αφέΡοI'1α/ σ<:

<ωoτf'l(Jl,llώl' Ύ'<Ι ζώα 1(01) · >211(1 κ\ν 2n(l-20 KW <2ΙIΚW φr;ιrεστηιι6η ισ'l1')

ε:;~~"Tα/ σε ;",nnιcrι''''υτα
21. ΠαIΙCΙ}'tιJΎI'ι Ι(οrασκεuασιιi.\'{ι)\' 151,2 Οι 1\οσότητες (I\,αφφo..'tCl1

ςω(lφO,"'tί)I' ΎΙΟ l;;(.Γ{o,ιdolo <ιΟ)ο :> l!Iα 11l1ημέI'ζΙ 1(1(1-111 InlllI,tro 111-II/Iι'ηIItru ι 1I111111έrα στην οl)\'αιιι!Cότητα τ'!';

εΎlCατόaτασης ως 1Ι{1Ος 1''11'
ιφώτη ύλη
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ΟΜΑΔΑ!" ΒIΟΜΗΧΛΝΙΚΕΣΕΓΚΑΤλ"Τ/1ΣΕIΣ, -
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΉ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕγΤΕΡΗ

ΜΑ ΔΡΑΣlΉΡlΟΤΗΤΑΣ ΕΣνε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕι:Σ

γΠΟ!<λΠΙΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚλΠΙΓΟΡIΑ ΥΠΟΚΑΠιΓΟΡIΑ ΥΠΟΚΑΠιΓΟΡIΑ

1' " 3'
.,

n. ΑΡΤΟIΙΟlία' παΡαΥωΥΙI \'ω~' 15K.l ΟΙ μονάδες αναφiρovται οε

ειδών ζαχαροιιλαστιιςής - >500 KW 500·50 KW <50KW εyιcιnεστημένη_σχύ

23. ΠαραΥωΥή φρυΥανιώl' και 158,2 Ωςάl'ω

μιιισκόtων· IIClfJαyωyή · >500 KW 500-50 KW <50KW
δ_ατηΡοuμενωνειδών

'ιπcιooπλ.cισl'lκή,

". ΠαΡαΥωΥή ζάχαρης 15Κ3 -
Το OUl'o),o - -

2!i, ΠαραΥωΥή και.;άο. σοκολάτας "αι 158,4
,a-.:αnUιτώ" · >500 KW 500-50 KW <50KW '" ""26. ΠαραΥωΥή μακαρονιών, 158.5
).αζανιών. κουσκούς και - >500 KW 500-50 KW <50KW Ώςάl'ω

lισΡόΙΙΟlωναλευρωδώl'

lιοοϊό\'tWl'

"- EIlEξEpyaoiaτσαγιού και καφέ 158.6

· >5U(IKW 500-50 ΚW < 50 KW ΩC άΙ-ω

". ΠαραΥωΥή CφΤΥιιά'tω\' Κα/ J5R.7
ιooρ,lκευιιι'ιtω\' · >50U KW 500-50 KW < 50 K\V Ώςάl'lJ)

2". ΠσραΥωΎt·ΙΟΙΙΟΥενΟIlΟΙ ΙlΙ ιέ"ων 15R.1I
lIαρασι.:ευoσμάnιn' διατροφής κα_ · >5Ι10 KW 50o.jll KW < 50 KW ΏςίΜΙΙ

διωtι τιι.:~)\' ~nnφώ\'
JII. nu(>uy<o)y'i άλλων ε!δών 15~,I)

διuτροφιις 1_·ο.Κ. · >50!) K\V $1111·5(1 KW < 50 K\V Ως άι .....)

JI. ΠUllUΥ<οηl1 αΙΙΟσΗιηιέ\-ωI' 159,1 Οι ιιοσότητες UI'uιptl'OI·tUl

uί..,οοί.οl)χωl' ΙΙΟΤ(}Ν - > JΗ lllll]!ιt(>u lη . 2 Irlll}lιtj1u < 2 ιnΙIΗιέIΧΙ σ1ψ' δuνolι_ι.:ότηlσ ιιις

εγκατάστασης ως ιιρος το

ποnαΥό w.'o 'όl'

J2. nul,uywyή uιο"λικιις αλι.:οόλιις 151),2 ;. Ι (Μ) ΙIι!'lIιέρυ ](Κ) - 5 llV'lIltjJU <5 !ιιIΙllιέ(lα Ως@'ω

<ιχό ,»).lκ6 110\1 uφiotC(I'tQl

(ίιιιωοπ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ΟΜΑΜ ": ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣΕΓΚΑΤΑεTJΙΣΕIΣ

ΚΑΤΙΙΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΑΙΑ

ΕJΔΟΣ ΕΡΓΟΥ"Η

ΔΡΑΣΠιΡJΟΤΗΤΑΣ

ΚS}Δ!ΚOΣ

ΕΣνε

ηlΟΚΑΤΗΓΟΡJλ

ι'

ΥΠΟΚΑnlΓΟΡΙλ

"
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

"
ΥΠΟΚΑΠΙΤΟΡΙλ

"
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

~
:ι:

"m:!1...
;!...
~

'"mΊJ
Ζ

i!i
m

~Οι ποσότητα ανσφipovται

στηl' δΗναμικόηlτα tιις

CΎκαtόΟΤQσης ως πrα; το

lιαnmόuε'ο'Ο nΩoYόν

Οι ποσότητες αναφφovται

στην δuνoμlιcότητα της

εγκατάστασης ως Π(JOς το

π . ο ποοϊόν

Οι ποσότητες αναφέρονται

στην δυνιιμικότητα της;

E:yKαtUστασης ως r.poι; 1Ιιν

π~:,τη ύλη

','

< 10 Ιnlημέ(!α

<: Ι (Χ) ιnιέτος

< 211τnlηιlέr(l

<: 2.000 tnιέτσς

<: 2.000 IΝέτα;

<: 2.000 Inlttoc

A~λά ςηf\CΙVΤJΙf\ICΙ

κaπνο1ι

ΤΟ σύνολο

50- ΙΟ ιnlημέrκι

10,000 ]()(} Wttoς

10.000· l.OOI) Inlttoς

[IΗΙα/) - 2.000 ιnlέτσς

10.000·2.000 Inlttoc

>!Οlllllι'ημtrcι

>10.000 lιιlέτoς

;> HJ.QOI1Irιltfoς

ιno.ooo· ]0.000
ιηtέτo'

> HJ.OO(lInlttoc

2011·501l1ι'ημέrκι

<: ]00.000 (nιέτος

Το σΙ'\'01.0 πλψ' (ιπλιJJ\'

ςηl)U>lllιιίtιιl' !("ΙΙ1\\'011

''7', .

41.:flo. άνω (-λο):JιJflτοi) a"r(1tI' ιι..ι'ύ.'_ιι.ίΔ~y Iίt1.I,n οΜντ-ων

> 200 (1)/ημέρα

;> \00.000 ιηtέτoς

;> \OO.ΙXJO ΙRιέτος

ZΙΙOσJIolία 159.6

ΠαραΥωΥlllφαοιοιί 159.3

ΕjlφιW.ωοll ι'φοι) ! 5<).~ β

ΠαραΥωγll βίι\ης 159.7

norαyωyJj μηλίτι] και Κ[1αοιών ]59Α

από φ;"'ι;ιτα

ΠαΡαΥωΥη μεταλλικών \'εΡών και 159.8 α

α/'αψυιcrΙKώ\', Eξα/~ίται 11
εμφιάλωση I'Cf1O\i

ΕκκαΚΙΟτJirlcι βάμβCΙKoς. 7.(ιJfIί~ ()1(,.2
σιtοnuOlοιιnΥείο

ΠιφαΥωγΙΙ όλ4ιΝ 11'1 ]59.5
ωroσταyμέ\'ωνποτώl' που

''''';ΟΤα/'1αι (iι lωσl1

33,

3!'.

36,

J!.I,

~!I,

38,

37,

Πroχcιraσι;:εllll ι::cιι ]7].]

1'llIlcιτοποiιισηβcιιιf\cικε[lώl'ΙΙ'(»)\, >500 Κ\\' 500-50 KW <SI1KW
Οι μΟI'άοεc cιι'cιφέΡοvrω

σε εΎι::ατεστηιlέvη ισχι)

Η. Πfια/Ο-fΚιΟ1((ιιIΊ και

l'ηllατσιιolιισljll'ώγεlιίοlJ yιcι tIl'
κατ(ισι;:ε"1 ε ιιονl ,uroc ι:: J\'ri

171.2
>;t;oo Κ\\' 5iltJ-5I)KW < 50KW



ΟΜΑΔλ Ψ: ΒIΟΜΗΧλΝIΚΕΣ ΕΓΚλΤλετ,ιΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ'Η ΚSlΔJΚOΣ ΚΑΤΗΓΟΡιΑ ΠΡΩΤι! ΚΑΠΙΓΟΡΙλ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΜΑ Δρ....ΣΤΗΡιΟΤΉΤΑΣ ΕΣΥε DλΡλΠΙΡΗΣΕIΣ
ΥΠΟΚλΠΙΤ'ΟΡΙλ '110ΚλΠΠΌΡΙλ ΥΠΟΚλ ΤΉΓΟΡ!λ ΥΠΟΚΑΠΠΌΡΙλ

Ι' ,. ]. ,.
.,ι.!i. ΠpoaapαolΦlιί ιrαι \,ι,lαtOlloίη- 171.3

<SOKW Ωι;;άΥωO'II'"tί.wφο" '(ollI(ψόμotω\· · >SOUKW 500-511 KW
ινών τια τη\' '(αtααltt\!ή

Ι UlIO\'I11Iaτcιc ιιενti

Οι ~,::~(II σι.,1(,. ΠΡOIl<φαOkεUή '((11 ι 71":
<SOKW εvια;ιπoτη ~,\1 ιιαtoa:oί ~ I\'ώv ).,ιν......συ · >ΚlQKW Soo.SO KW

". Σ1JOT(IOφιί Κα/ IlpoιtαpασllΣUlΊ 171.5
<}()KW Ως"""μεt!lξloU,toτω '(α/ ωιό \'όιλς. - >SOOKW Soo.SO KW

σιιστJΊO!Pfι Κα/ Ilφαιτtρω uεξφ-

yασίOτ/μόtων ω:ό 0lA'θετtri.ς ίl

τqνηti.ς ~}r.τς (lιαριηιωΥή
\,' α/OC τEtτ

<Κ. KuτααΦ.J1Ί(lOQOUΩΣniw 171.6

Ως"""· >500KW SOO-SOKW <SOKW

"1'1. Προι.Ο(ΙQΟlQ:tlή και J7 Ι. '1
<SOKW Ωςά\1:ι)''I,μcrιOlloίηση ιiλλω\- uψl\τιι;ών · >5011 KW 5IIU-5\1 KW

I\'tin:
~I. Ύ~'O!1 ιιο,ιβ(J);tj>ι,όι\' 1,lιIά1ι"Λ' ΙΠ.Ι

"' ...· >51111KW 51111-.'>11 "W <511KW
!i Ι, Ύι,<n'σιl εpIO\'IIIcn<ιJ\' Irφ\'1έ 1722

<.so KW Ως άΙ'ω· >51111 Κ \ν 51111-50 KW
!i1. Ύqιιn'OII φlO'.'Ι}μάτωl' 1ΙΖΙ-ιέ ]72.3

<SoKW '" Inω· >5110 KW 51111-50 ΚW
:'\3, Ύι,χΛ'Οlllιεταξωτώ\' I'ηl,ύtωl' I72Α

<SOKW Ωc. άIl:ι)· >5111) K\V 5IIlI-5I1 KW
Η Ύφ((l-οη ω.λωΙ' 1'I}lιUτ(ιJI' 172.'1

<50KW Ωc. άl'tιJ- >51111 KW 5(11).5!IK\V
!i~. Bcιφ11 - ΤΙΙIWΙΙQφ~ - ΦIι;rl:IjICΙ 173.11 ΟΙ Jιoo6τη1ε" OI'CΙφέro\'Tαl

ιU.ωστσ(Iφcn'101Ψ'Y1"~j,' > ~H (ιllημt{lcι 511 • Η) ΙIVlllιέιχι ω . ι ΙΙι/ημέfΚΣ < Ι ιιιlηlιφα σtlιν δυναμl'(ότηtα τιι-ς

εΥκατάστασψ:; ω~ 1Ιρσι:; tI!I-1Ιf"Olό\-τωl'

Ι ιιοιίιτ" ω.l1
~(,. Kα1CΙolffiι.ιΊέ'lo,Ituιl' Ι 7...11 Οι ιιovύ.δει; CII'αφφοηClI ΟΕ

"ΙωΟ101ΊφUl'10ιφΥ\I\Ι;)I' ει,)ώl', · - > 20(1 K\V < 2(t()KW εγιc:ατεστηJlέ~'I} lοχ,ι".

εl\Tό~ από εΊ'όύ ιατα

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ΟΜΑΔΑ9' ΒIΟΜΗΧλΝIΚΕΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓον Ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡlλ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΝΑ ΔΡΑΣΤιJΡIΟΠlΤΑΣ ΕΣνε ΠλΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

νποΚΑΤΗΤΟΡIλ vnoΚAΠΠΌΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΤΟΡΙΑ νηοΚΑΠΠΌΡIλ

ι' " J' "~7. Tαπητoιψ)'iα ]75. Ι

- >IΙX)(IKW lUo(). 2Ι)() KW < 200 KW Ω'",,"

SI:!. Kατασιcευή ;:OI'δjlώι' και λεπτώl' 175.2 Οι μονάδες αναφέρο"ται σε

σroΙVΙα/I", 01(ά,l,l,,:ωI' και δι:ιτuώ\' - :> ιιι()υ K\V ]000·200 K\V < 200 KW Ι "".:σtε,..,.,,;,ίνη ισ~',

5'). Κατσσκ:εuιi 1111 υφασμένων 175.3
uφασlιOCια/V Ια/Ι ιφoϊόVΤM' αιιό - > ΙΙΙ()ΙΙ KW ]000 - 200 KW < 200 KW

Ως "'"μη υφασμένοuφάσιιατα,ειcτός

ωιό τα ενδί,ιιατα

(,0. Kατασιcεuή άλλων 175.9

<>-"""Ι UφιιντOII ,1Cώ\' oίΌVΤων ι. α.1(. - :> 1000 KW 1000·200 KW <200KW
(,1. Kατασιcε\)"~ πλε:~~;,:;ασJιάτων 116.0

"σι u σο ιστα/Ι' C οέ - > 1000 KW lύOO·200KW <ZΙXIKW Ως """
(,2. KατασιcεII11 ειΟΟ,ν ι;;ώ.τσοllοιίος 177.]

"'''''"ωιλ, ( ,/I),U, ( 1\ xJ-U., ''''''οοέ - :> H!tNI KW ΙΙΚΝΙ. 2(10 KW <2ot1KW
(,3. Kmaoκtl,lll πλεκτών ποι,ιlόιkr, 177.2

ζαι::ετώl' "σι ltα[1'όΙΙΟΙα/I' εlδWl' - > Η)(\() KW ΙΟύι) • 200 ΚW < 2()(1KW ΩςΆVΩ

α:r::λI, Iύ.ttηι: Ι ιιλttnc l(οοσέ
(,.J. KατασΙCΕυll δφ~ιάη\'(ιJ\' 111 1.0

εl',)l,Ιιιό'tω\, - - >200KW <2OOKW Ως """
(,~. ΚαταΟΚΕIΙlίενδυlιCrΤ(QΙ' tPyaoioo:; 1112.1

- - :> 20(\ KW < 200 K\V ΩCro

Μ•. Κατασκεω'ι άλλων εc.ωτεrll(Ι>Ν 11.'12,2 2(111KW
εl'δ1> ,ίιιων - - > 20(1 KW Ω,ιr.'α/

(.ί. Καιασι.τυή εσωιxl\;l.~lI' 182.3
- - > 2ω KW 5200KW Ω,ιr.'α/

(,11. Kατuσιι:εΙ>11 ω.ί.ων CI'όlΟι,iιtωl' ι;uι 11\2.'>
OI>l'uφUJI' εξurτιll,ίιτωl' έΙ'οl)σης - - :> 200 KW <. 2CK. K\V Ως α/-ω

. ".α.κ--
69,' ll.ιollll'lal·ia όΙΙΙlΙ,ιτιις,.,αιιF'lΙι' J", ;. ί'fnνων Γ.ιnων

711, KatEryuoio "ιιι [ιαφl\ ]1\3.0 α Ο, r.οοόηιτες ol'aφif1Ol'tQj

YOlOl'OiiεrIIitlD'" Ι(ύ! ω).(Jjl' :> 20 ω/ηιιέ{ια 20 .; cnlJjIIέ(la 5 - ] Ιrι!Ιllιέρα < ] [n!JjIIiρα στη\' ίίuναl""όΤ1jτα της

Oφ~ιό.τlι)\' ΙΙΕ το φίχωιια tOloς εΥ"ατύστυσης ως il[1O<; Τ1]l'

Ι! ~>τι Μ.

•



ΟΜλΔλ 9·: ΒIΟΜΗΧλΝIΚΕΣΕΓΚλΤλΣΤλΣΕΙΣ

ΠλΡλΤΗΡΗΣΕIΣ

Οι ιιανάδες αναφtρoνται

οι εyKατ«ιτ/ΜUηιoxιJ

ΟΙ ιιανό-οες αναφερο\"Ι:1ι1

σε t(Km:tIJTημtVΗισχύ

ΟΙ μονάδες CΙ\'oφtρoνται

οε t(κατ[στηιιέι'η toILi

Οι IIOσόtητ[ς α\'Οφέρονται

ατην δUΝ(ψIι;;ότητα τηι;

[Υκατάοτασης ως >φοι;; την

:φώτη ύλη

ΟΙ lΙ00ότητες (t\·IIφi.roντaI

στην δm'αιιιι;;ότητcι η)';

[YKcιτάσταOllς ΩC; ιιρος ΤΟ

II~ EIlEttn, cισία ,uλo

< S(] KW

< 200 KW

<200KW

<200 KW

<5IJKW

< Ι ιn!ηιιtρa

Το oίινolo

VΠOKAΠtΓOPIA

"

ΚλΤΗΓΟΡIλ ΔΕΥΤ[ΡΗ

50(l·5H K\V

50n-)t) KW

> 200 KW

>200 KW

Το σίιοι'Ολο

> 21JO KW

<HJ ιn!ηIlέrια

VΠOΚλΠΙΓOPIA

3"

>jOO KW

> 1i1 IIιhllltrou

21)(111·50(1 KW

20 • j ιΜ"ιέΡα

VΠOΚAπυΌPlλ,.
ΚλΤΗΓΟΡιΑ ηρηΤΗ

> 2ιΊI~1 K\V

> 2Ι) ιrνημi(lα

ΥΠΟΚλ1ΗΙΌΡΙΑ,.
Κα/ΙΚΟΣ

Ε""Ε

ΙΙ40Σ [ΡΓον Ή

4PAΣΠiPIOTHΤλΣ

71. - Km:aelCEllll Υούι,\W\' οδών 1113,11 ιι

• Km:aOI(Σ\Iή ΤΤΧ\'!fTιl<;.,mί\υς

ι;;οι [ιδώ\· αχό {tTVιlm νούΥα

7~. Πrιιόι,σ,ια και ιιιλάνιο,ια ~ύλoo. 201.tl u
Δι:ν Jιφιλα,ιlMhττaι α ε,ιιιιοτιομόι;;

1((1Ι n ..ίηlι~ '(atUY'tαoia ~.o\)

12. 11) ΚατφΥοσία ια/ι OCι,ιl

δtιιιIm:CIς 191.0
ΙΙ) ΨιιΥ[ία OWΤ.yιIΙστκ δtp,ιά"η,ιJY

και JOύloa;

Υ) λJ:oOι'ιnς αlαnφΥάστωι'
• ί\ο ιάτωι'

73. Kιnασι:εuή ηδών ταξιδιού Ι 112.11
(mιoouuΏΝ). τoιn'l'ών και

ιιΟ(1όμοιω\' εli)ώo.·, ειδών

οιΙ.οιιαllας και Oαn�QtαlllOΙία:;

7~ Kuτυoι.>:::ι,ή φ,ίίJ.w,· Kιrιι:λαμCΊ "σι 2ω,η

τεΧΙΙIΙlις ~υ;'είιιι;

7(.. EJt1l0tLIJlIόIϊ ή Illμlι..'" ....ατqιyαoία 211 Ι.Ι} /Ι

~ίιi.OI) μι O'''τ/rιΙΙΤΙK(ι ή ω.λες

OllOitς

ί~. ΚCΙΤCΙΟUΙJή ~\)ί.ourιyι'(ώ\'

1tflOϊόo..tW\· ια 111\' oι'(o':;OΙHι..-ιi

203.1!
>1\III)KW 500·!ΟΟ KW < lαlκw

i'J. 2()~.(1

>;1)0 KW 5()()· ωο Κ \v < H~I KW

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ΚΕΣ ΕΓΚΑΤ ΤΑΣΕΙΣΟΜΑΔΑ 9 : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΛΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ"Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ []ΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΝΑ ΔΡΑΣΠιΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣνε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ[ΙΣ

νποΚΑΤΗΓΟΡΙΑ νπΟΚΑn-ιΓOPIA vrιOΚATHΓOPIλ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

"
>. 3' ,-

1111. ΚΟT(l.σι<::",! όJ.λωl· ιφoϊόl'Tα/ν ωιό 2(15. ] Οι μονάδες αvaφtρovται σε

ξιιλο - >500 KW .sOU-](IO KW < ](Χ) KW εγKαΊOOτ/μέVΗ ισχύ

"'- ΚαnισΙ«;U1j ειδών (Ι1\ό φελλό 1(01 2(1.'5.2
ειδών ιro).OOOJ:Oliuς και - >j(lO KW ,ΟΟ-ΙΟ(l KW < ](J() KW Ως"'"
σιιαΩτοlιλεκτl"""

Οαιια τοπtiJTvtJ,,, 'YtWrfJι) ~hIIf -ΠΙ) ΟΙroιΤIO~;q,ιtIΙ;';a;;-τl\,,- ΠαpυrωY'1 χαιnoιιoλτoύ ωιό ξύλο 211.1 α

I1tCιni."~Ia ινώδl υλικά Το σ\Νολο - - - '" "'",,- ΠοροΥωγή ;(Ur101l0l106 από 211.1 β Οι ποσότητες αναφέrxιντol

ω'οκι'))cλωοη υλικών :> ]()(Ι tJιfημέρα < Ι 00 lωημέρα - . στην δυνοιιικότ/το ΠΙ<;

εΥΚα/ό:στασης ως lφας την

1\;,ώ...... ύλη
",Ο ΠΟΡΟΥωΥιί χαρτιού 1(01 ;(0(110\'10\> 11 [.2

< 2 (_ι..·Iέ:> 50 υl!rιΙΙέoα 5(1.2 .nιn"fnQ - '" "'"11::;, Καt<lσΙ«;Ηlllcψuτοειδοίιc; ΧΟΙΙflΟ(Ι 2Ι2. Ι Οι μονάδες αναφijΊonαl

και χαιnΟI'ιού και ειδών - >ωΟΩ K\V ]0(1Ι1·2(Η) KW < 200 K\V σε εyιcατεστηιιΙ\η ισχύ

ΣU(flCtιιασίαι; από χαρτί ιcαι

',rιnτόl't
101(,. Κατασκειιl] ειδών OIΚlα/CI]ς 2]2,2

YJ)I·]OIJi;. EIOώI' [)ytttl'I],;; ΙCα/ ειδώl' . >]ΗΙ)Η KW 11I1I11·20() KW < 2ΙΜ) KW Ως ιί'Ι'ω

τoιια.ι.εταc:

:i7. Kωασκtlll] εtδώl' Ζαιη;οπω).ι:!ΟΗ 212,J
- :>]()ΩΙJ KW ΙIΚ)Ω·20ΗKW < 200 K\V Ωc. άΙ'ω

ΗΝ. KUtUO~C:HI] xortloiJ Υια 212,.1
εllΕl'οι"ισεtC τόίνωl' - :> 10011 K\V Ι'IΙIΟ·2Ω() KW < 2()Ω Κ \V Ωc. άΙ'ω

ι.:'λ Κα/ασκειl;ι ιίIJ.(j)I· ttOώI' αιιό 2 Ι2.<)

Ι ~anti και ΊαΙTtόη μ.α.κ - > ΙΙΜΗΙ K\V ΙΙΙΟ(Ι·20Η ΚW <2(111 KW ΩC άΙ-ω

- , Ε"οrJΠι./; ,και ι:/o:τι)π(ιιπι,,;~'διιασ-t ,,}τ

~H. Έκδοση βιβλία/\' 221 Ι

- :> lQ(IIJKW lO(II>·5HKW < 5(IKW '" "'~')1. 'Εκδοσι ε η ιε ίόων 22 Ι.2 - :> ΙΙΗ"ΙΩ K\V lIIOO·5(>KW <5HKW ΩC άΙ-ω

--
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ΟΜΑΔΑ 'J~ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ,
[ΙΔΟΣ ΕΡΓον 'Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩ.ΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Μ. ΔΡΑΣ1ΉΡIΟ1ΉΤλΣ [ΣΥ' ΠΑΡΑΤΗΡΙJΣΕΙΣ
ΥΠΟΚΑ1ΉΓΟΡlλ ΥΠΟΚλΤΗΓΟΡΙΑ νΠOΚλnιΓOPlλ ΥΠΟΚλΤΙΠΟΡΙΑ

ι' " J' "')2. ·Ει.;δΟ<fl}Πε(ιtoδιι.;(ί}\' ι.;ίιθε είδους 22].3 Οι ιιονά&ς αναφέΡονtαι σε

- ;. ]οο() KW !ό00· 50 KW <50KW εγι.;aτεσηHιένιlιστύ

'13. ·Ει.;δοσΙ1 r.rοεrrtΎρσ,ι,ιέ\"(l)" 221.4

"'''''"'Ι lιέσω\' ε ,';'iιι- 1" συ ι.;αι EtIςόI'o.c - > IOOOKW ΙOOO·50KW <50KW

·Ι·Ι Άλλες ει.;δoτι,,-tςδραστ11ριότητες 221.9
- ;. ΙΟΙΙΟ KW Ι(}ΟΟ· 50 KW <50KW '" """''J~. ΕκτύΠα/σl] εφΙ1ιιερίδων 222, Ι

> ωοο K\V lOOO-2ooKW 200·20KW <20KW '" """'')(" EιmmωηKέςδρασηlριόΤΙΙΤεζ 222,2
μ,α.κ. > ωοο K\V 1000 -2ΙΙΟ KW 20{)· 20 KW <20KW Ω<;άνω

')7. Bl~λloόεσίσ ι.;0Ι φ!1'ίρισιια 222.3

"'''''"'- > IO(JOKW IO(l(l-5UKW <5uKW

?ΙΙ. Σtοl:r.ειοθεοίσι.;αι σύνΟε011 222.4
τuπό~"...nlκώl' πλακών - > ΙΙΧΙΟ KW 1000 - 50 KW <50KW Ωcάνω

'J'J. Άλλες δρασΤΙlριότητεζ σlJ"αφείς 222.9

"'''''"'" ν ε",ύπωσι - > 10()0 KW 1000 ·50KW <50KW

11111. A"ollupαyωyιj 223.]
προεΥΥεΥρομμέ'<'ωι' ,ιέσω,' - - > [(10KW <: 100 KW Ως "'~
επnαΦήO: ι\:roυ

1411. Αι'αιιι.φrηωΥιi 223.2
ΠροεΥΥ.:ΥΡΟΙιμtl'ΙΙIl',ιέοωl- . . > [(10 KW 5: 100 K\V Ω<;άνω

tyynWJII ι.: ειι.;ό\'(ιι.:

1112. Α\'(r.rιφιιytJ~ΥIΊ πυ

πιXlεyyεyριιιψέl-ωl' ,1i:otI)I' - - - Το QIII·Oi.O
ιιi,lllOΦOnl"i ο:

Παια(/)ι .olfnl,'O α,.·a. n οΙόι'τωl,·διύλ/π/ -,;ΠΙ:Τ l'λα.ι'πll,.·αωnl IJI"'W~'KαVr1.l. (ην

1113. α) ΠΟΡυΥωΥI'lπροΊόl"twl' 231.0 Οι ιιοσόηιτες αναφέροl'τοι

O1\Tm·OPOKα/loίIJOlJ.:: > 1000 [ιι/ιιμέριι <; 1000 [ιι/ημέρα . . ~η' &ΙΙ\'υιιικόΤ'1τυ τl]ς

(ΚΙΙ>ΚΟ1\οίησης) εγκατάστασης ως χρος τηι'

lφώΤΙlιiλΙI

Ι\) ΠUI\{lΥωΥ(1 <;ιιr.οκ{φιml,,·οιι κω . . ΤΟ σι)ι'ολο -
ω.ι.(ι)Ι· σΤ~1ει;II' κcωσί,ιwl' ιι.ο ιι

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ΟΜλΜ9' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣ:ΤΑΣΕιΣ,
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΉ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΙΙΓΟΡlλ ΠΡΩΤΙΙ ΚλΤΙΙΓΟΡIλ ΔΕΥΤΕΡΙΙ

ΝΑ ΔΡΑΣΠιΡIΟΠΙΤΑΣ ΕΣν", ΠλΡΑΤΗΡΗΣΕIΣ

ΥΩΟΚΑΠΙΓΟΡΙΑ νπOΚAΤfΠOPιA ΥΠΟΚΑΠΙΓΟΡΙλ ΥΠΟΚΑTHJΌPIA

ι' " J' "ΙΗ·Ι ΠαραΥωΥή πΡο;"(r,-ιων διω.ιοης 232.Η α

πεφελαΙου. Εξαιμ;ίτα_ 11 Το σύ\'Ολο · - -
παραΥωΥ'1 ασQαλτoμίyμcπσς ιο:αι

η εUΞφyαoϊα μεταχεφισμένων

Ι ooιιιcrέλωων

]II~. ΠσΡαΥωΥή ασφιυ.τομϊΥματος 23ΗΙβ

- - Το om'oMι -
]116. Eπεξφyασiα μεταχtψισμέI-ων 232.0 Υ Οι Itοσότητες αναφέρονται

opυιcτελαίων
, 50 lJιhnιέρα. < stJ \JΙΙημέΡΟ σε ικανότητα διύλιση, σε

It"ώτη ύλη- .
1117. α) ΕΥι.:αταστάσεις Υια: 233.0 Το ΣVΝoλo . .

·
- ΤΨ' Ellεξεryασϊα ΟΚ1Ι"οβολη-

lιέ\"α/I' m>rιμ'ικών κοuσ1μωl'

- - -
•Την l((φαΥωΎΙ1 ι) τον

ηιπλolΠισ,ιό πιφηνιι>ών

ιcαυσίμOO"

• Την τελη,"1 διάΟεση

cιl(tll·οβολljμtl,ιιJ\· JWρηνιια/Jι'

"οlις;μων

- Απσιυ.εlσηl\(ι:)'10 njl'

U1IoOilIζt\,OIj (η οποία

ΠΡοπκφματίζεΤΟI)'1CΙ

πε(ηοσότφοαπό ]() ttIj)
οl<tl\'OrloληιIέ\'tι)\'XUΡI\I"ι!>ώl"

"CΙI>(lIIIΙO)\" ι"] ρuί)ιεl"ιφy<jn'

υιtOβλlμΙOIl'σε:7.ώro

όιαφορεηι..'ό από tOI' χώro Το σιilΌι.ο

Iturαyωylk"

11) ΕΥt.;U'ι:uσrόσει~ επεςφΥυσίυ; · . .
t.;UI υΠOOI"]ICε\)(lη~ ραόlεΙΤΡΥών

CΙItOI\Hltwl' ltOI) Οε\-

"Ifεptl.{AfIIII'ιl'OI"tDI στις

ιιεIΉιττώσειcω αI'!JJτt1W
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ΕΙΣΟΜΑΜ 9': 810ΜΗΧΑΝΙΚΕΣεΓΚAΤλΣ:'rAΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΉ ΚΩΔΙΙ\ΟΣ ΚΑΤιIΓΟΡΙλ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΙΙ

'". ΔΡΑΣΠΙΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣνε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕJΙ
γΠΟΚΑ1ΉΤΟΡIΑ γηοΚΑ ΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΚΓΟΡ[Α YΠOΚAnfΓOPΙA

1" ,- '" ,-
Πο.ΡΟ:ΥΞ!)'! ,κίό~·-oυσιωl' ,..aοι: t&ITWJ1 ""

1118. n(I(lυyωyIj βlo~lηχα/~l(ών 1(01 2.1],1 Οι ,ιονάδες αvαφtρσ,-τO\ σι

IUtrIΙC:WI' αερ(α/Ι' - >;OOKW JOO - SO KW <SOKW εγκατεστημένη toxιΊ

109. ΠιφaΥωΥι'ι ~~nιcών υλών (με 241.2
Ι νη,;ικι σ6"ι>{)ε - Το σ(ινολο - -

110. Πcψαyω"(lΊ άλλωl' (I\'DryαvI>N 241.3 Παραγωγή [klσ1ιι:ών ΠαρcιyωYl) όΧλων Παrαyωyή αvόpyανων

X'HΙΙΙCΏΝ ουσιων σvόryΑVα/\' χημl)((ί)ν QνόrΥ(l\\oJ\' XΙlμιι:ώl' Χ'Ηlικων ουσιών ILUK -
ΟΙJΟlών μ.Ο.I(. ιιε ουοιών μ.Ο'l(' μι μόνο με αιιλή o:vάμειξ',

xημ1l~ή ιltταφo~ χιιιιιι.:ή ιιεταφοπή 11 εwδάtωση
συσι:<πιιαίJν

1τι. ΠΟΡσΥωΥή άλλω'l" oryα/~ιαίJ\' 2~I.4Q παrά'tωyή βασικών ΠαραΥωΥΙ; άλλων ΠοικχΥωΥή OpyανlιαOl·

ΧΙ1IIIι:ώ" 0υσιωl, OΡyαvlKων χημlΙ;Ur.· Of"yαvllCάIy χηιιιι.:ώl' XIlμικώ\'ουοιων μ,α.I(. -
ουσιών μ.α.1(. lιε OuΣIWI' ",αχιιε μ6\'ο ιιε αιιλή ανάμειξη

χηιιική ιιεταφοιιή ΧΙIΙΙIKllιιεταφoιnj ι) εl~,δάtωση

oooτιιηιαlw

112. ~:.ρuyω}'11 βlΟI(QlJσiμων σιι6 24Ι.lβ

'σι 10JtOll lιέι'ιι λάδια Το σύΊ'Ολο

113, ΠαραΥωΥΙ) λιllcισ~lάtl,}I! .ωι 2~15 nαpu)'{llyli χηΙΗκώΙ· ΠcιραyωyT\ χημιιια/Ι' ΠαραΥωΥή

αζωιοlιχWl' ενώσεα/Ι' )lχασμάtωΊ' με XIII1Ι~-ιj λιlιασ~lάtωl·1ι6I'ο με ΟΡΥαι·οχουμια/ν -
ol,\,(ltoll απλή οι'ύ"ειξη 11 ).IXCIGIlάTωv ιιε

εl",οοτι,ιςrη O"oroll"till' "ομ,.;οσΙΟJlοiηOlI

(lΙοlιάζας ι) στειυ)\"

~ιn~των.

II~. ΠCΙΡUΥωΥή ιιλΜtI"ώ\· σε Η\.{.σ

I!f'<'JτΟΥειτίς ι,~tς (l!έσω ΤΟ οίι,'Ολο - - -
CII·lιίiρύσεων ιιο>'"ιιερισ"οί»

1,f.ΙO".. - - -
Ι Ι!', Δι6Υ"ωΟlj πoJ.ιlOl~'εOά\"llς- 24 Ι ,(,β Το σίιl'οι.ο, εφ. όσοι· 11 EιιιτόJnα Jfcφαyt.ιJy11

Ί!οJ.1Jσιεl,ίl'ης κλπ πcφαyωY'1 yil'ttoo σε ΠOλ\I().lφεOάl~.~~
R;οΌι;,~οl,,,· dί l(ιιcιι ΤΟΊΙΙκει; εφOj} 10·

Ι 1(,. Π,'Ι'αΥωΥ'Ι OI)\'Oεtl"OII :;λαστι"οί' 241.7

(σΗ"lΙετι"οί> ~:~:~Oί'K) σε - ΤΟ σl,,'ολο - -
Itr.ItJ!ovt.~k ι ---!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΟΜΑΔΑ 9~: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ εΓΚΑΤλΣΤΑΣΕι:Σ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΜΑ

111.

1]8.

11~.

1211.

121.

/22,

123.

ΙΗ,

12;,

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΉ

ΔPAΣTHPIOnιΤAΣ

ΠαrαrωY1ί Πιφαοιτοι..ο:όνων ΚΟ!

άλλω\' αyroxημι!Cώ\' πρorόν'tωY.

ΠαΡσΥωΥ'1 xrω,ICπων, f\εPI'IKιών
ι;:ω XCφΌllOlωY εΠIΧflισμά'ιω\',

ιιελm'ών ηΙΠσΥΡαφίαι; κω

μασηχΦν (στόκου) με απλή

αvά,,;;Ιη 1(1)1 OIJoOΙ;:ΕUΑσία

ΠO[Κr'Yωyή βα(JΙ"ών

φαp"oι;εuτlκών ιφoϊόv'tων

Π,φαΥωγI] φαρμαιocuτιιΜv

ιιοrασκ:ευοοιι(ιτων

norayUIyIj ΣυιΙΟΙ)\1ώl' Ι;;ΟI

ωιOj'I)υΠQ\'τιι;ώ\'.προf(n'lω,·

ι;cιOαpισμoύ ι;οl στiλ]Ίωσης

Πcφαyωyll αρωμά'Μ\' Ι:Ο1

ΧΟ[Χ1σl:t.uασμάτ(ο)l'ι;;αλλωιιlσ)ιοιΊ

Πcιι,αYΙΙIY'1εφηι;;ηκώ\'ι,).(ί)\' ι:ω

IΙl1f\OlεΧ"ιι;;~I\'IΙf\Oi(nτω\'

AxoOIίι,tl>oll Ι:ΟΙ σιισι..""cισία

ει;;(>\Iι;;τ\Κ!i)\'n;'6jl·κω

1Iι'-....;τε·Λ1Κ!in·Ιtι\οϊ(n'τωl'

Παραyuιrιί διCΙφΌ[Κ>II' t"IιWl'

ι;ό)).<ις ..:σl ζεΙu:τι\'ώI'

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΣνε

2.J2.0

143.0

Ν4.1

24-1,2

245.1

2.ιS.2

2~(" Ι α

24(,.1 β

2~(,.2

νΠΟΚΑ1ΉΓΟΡΙΑ

"0)4 όσες

περιλαμβάνουνχηιιιιaί

ιιεταφοιιή

> 150 KW

Τ3011\·3).ο

YΠOΚAlΉΓOPIA

"Oσεc περιλαμβάνουν

μόνο "ιnU.Ii ανόμειξ!ιιi
σιισκευασία πρώτων

υλών-

> 150KW

ΤΟ σύνολο

'> !Ο 1ΙΙΙημέρα

>1;tlKW

> 150 KW

> !;OK\V

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

"

<ISOKW

<: 10 ιnlη,ιέrα

< '50 KW

~ I,I)KW

Το σί>"ο}.ο

νΠΟΚΑΠΠΌΡIΑ

<'

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕιΣ

ΟΙ μονάδες αναφέροντοl

σε εylCCΙτεστll1ιένη ισχύ

ΟΙ πoσόTlιτt:ς ανσφiρσ\τ(ll

στ/ν OOναμ"CΌτψα ΤιΙΙ;

εΎΚαtάCΤΙασηι; ως προς ης
.......:,τ~;::ύ1..ει::

Οι ,ιovάδες ΑVΑφΈPOVfCΙ! σε

εΥι;;crtεστη,ιtνη ισχύ

ΟΙ μovάδες txI'αφέρον'ιαι σε

εΥκατεστηιlέ\, ~;:;.;

ΟΙ ι,ογάδες αναφέρονται

σε εΥκατεσηl1ιΙ\,η ισχύ

~
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t 1(., ΠcιrUΥωΊ1ί0I0ill1ΙOII' ε),CΙίΙΟΙI'

> 150 K\V ,<15HKW



ΟΜλΔλ !'~: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤλΣΤλΣΕIΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΉ KnΔΙKOΣ ΚΑΤΗΓΟΡιΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡIλ ΔΕνΤΕΡΗ

Α)< ΔΡΑΣΠΙΡΙΟΠΙΤΑΣ ΕΣΥΕ ΠλΡλΤΗΡΗΣΕIΣ
VnOΚATHrOPIA vπoΚλΠΙΓoPIλ vnoΚAΠ-Π-ΟΡ1λ VnOΚAΤΗΓΟΡIλ

ι' " " "127- Πα[)αΥωΥΙ] χημιι:ών Ζ,ι6Α

Ίtαρασκευασμάτων Υια · > ]5(1KW < ]5(\ KW - Ωι;άνω

Ι Uιωτovnαφια/ ym'ιOCic

128. ΠαραrωΎή μη Ίtρoεyyεypcqψέ"ων 2~6.5

(Κt\'ώl') μέσων εΥΥrαφιις ιαου 'i · > ]50 KW < 15(\ KW · Ωζάνω

εικόνας ι:αι I111
ΊtfΚ!εΥΥεΥrxιlιlιt"ωl' (κενών)

ιέσωl' ulInoιoontl(1 C
12!J. Πcφαyωyl\ άλλων χημικών 246,<)

l'.(ΙΟϊό\'των ΙΙ.Ο.1:. - > ]50 KW <; 150 KW - Ωςάm>

1311. nrllJuyωYI! rεχνιμών και 2~1,() Ολες όσες Χω[)ίς Χ'ιlιl\'Ί σίl1!Οεση

,τl!νΟετι κ(.ί)ι' IIW\- Ίtφιι.uμ[\ln"ΟΙJ\- χιllll\,Ί - ·
·σ1il'Oεσι

ΊJj • "~(ιfJ"rWI'.(lJl'i; .eJ.aσnλ"ό::ι."dΙ,iπ:ωσιιιd '6...: •
131, Kατασι:tυή αισώτΡω\' και 25]. Ι

Dε""Oαλ' ων (ιΊtό καοιιτσούκ > 15ι>σ K\V ]()Ι>Ο· 150 KW < 150 KW · Ω<:άm>

Ι
132. Αναγόμωση και Q\'ακοτασκευιΊ 25].2

l;1tισώt(l(ι)\' αΊtό ι:αου1"(Ιούι: - > 150 KW < 150 KW · ΩC άι1/)

133, Κατοσ",nή ω),ων προ-Ιόνιων από 25].')
K(lontOO\JK > 1511!) KW I~O()· ]50 KW < 1511KW · Ωcάνω

13~, Κατασκ:ειlιΊ "ι.αστιιΜι· ΊtJ.OKcill'. 252, Ι Οι flΟI'ιiδει; αναφέ.povτOI σε

οιinω,-. σω1.ιjI'WΙ' ι:αι ειδώ,- 2()Ο • 50 Κ'"' <50KW CYKatCOΊllJlt,11 lσχι)

KaOonIG ιέ'l1ιc tIOOiJ'J) C > 1110 KW
13:", Κατασκ:εΗιΊ "λασtΙI'ώ,' ειδώl' 2~2,2

σlισκεΙH".ισίΑC - > 10Ι>KW ΙΙΚ>. 50 Κ \V <jOK\V ΩC ω1ιΙ

13(_, Κατασκειιιi Ίtί.αστl,,"ώl· 2~2.3

οικοΟο ιικώ\' lιί.ικώl· · >1IK)K\V 2ΙΚ) • 51) Κ \V < 50 K\V Ωcα/-ω

IJϊ, Κατασι.τι.11 ίω.@'ΊtλασtΤKώ" 252,1
"Μϊόl'τwl' - :> 100 KW 2ΙΚ>. 511 K\V < 541 K\V Ωcω-ω

) Κοια"λ'ι:υ{'1ι uMrrlQ" αιrιΙU π: uΗr:aλ;);ικίΕιιltvll"ra

Ι JfI. Kcπασκ:ει.II επίΊtωO\l ΥιιαλιοlΊ 26 Ι , Ι Οι ΊtOσότι}τει; α"αφέ(JΟ\-ταl

:> Η_lιιΙΙηιιέf\α < ΗΚl 11ι/ιιιιφα - - otIl" δυναιιικότητα {ll<;
εΥκατσστασιlς ως "ρος τΙ'

"ιφαΥόιιε\,ο ιι"οϊόl'
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ΟΜΑΔλ )': DΙΟΜΗΧλΝΙΚΕΣΕΓΚλΤλΣΤλΣΕ[Σ

Ε1ΔΟΣ: EPΓOV"H ΚΩΔΙΚΟΣ ΚλΤΗΓΟΡlλ πραπl ΚλΤΗΓΟΡIλ ΛΕΥΠΡΟ

13'.1 ΔPAΣΠiPΙOΠΙΤAΣ <ΣΥΕ ΠλΡλΤΗΡΗΣΕα:

λ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙλ YΠOΚλ1HΓQPIλ ΥΠΟΚΑΠιΓΟΡIΑ vnOΚA1Hf"OPIA

ι'
,. J' "ι.ιil. Mφφoιιoίηaη ΚΟI Kιrτφyασία 261.Ζ Οι μovάδι.ι;; αναφέρσνιοι σε

ooatδou yuα40ύ · :> 200 KW 200-S0KW <50KW εp:αtεαττuιbηισχύ

~",1. ΚΟΤO(lι:tuή ιroi}.oll y\oαlιoύ 261.) '" llooότ/~ ............
:> ]οι] tnIημtρα 100. S tl\fημφα <.5 UVημέρα · '" δvνσμιιc:ότψll τ/<;

ιτι:llτάστCΙσηι; " ""'" ro
JlιιραT~ ap;ιlάν

ι.ιι. ΚατασΚΕυή 1\<ώΥ yuαltoίι 261Α Ως"""
:> 50 ιnι.ιμtρα <~I . ·

1.13. Κcnααι;εuή και ι;:ι;πφΥασ!α 261.9 ο. '''''''''< αYCIφt('lOY1:cιι

άλλων t!δών yuα).ιoύ. · :> 2110 KW 200 - 20 KW <20KW σε εyι:αtεστημένηισχύ

ξE~~jlflανo~του Ύιιω.ιού .
α '1κtc am

ι.ι.ι. KaτασJΣιnίlCt(ICψιιcΏΝοδών 262.1
Otιcιαια'κ xιl1tσι,. ι.:αl ι;φαμιrι:ώ\· :> I.sOO KW ISOO-200KW 200·20KW <lOKW Ως"""
διακoo;;ι'-;"ιcώYειδών

ι.ι!i. KιnαolCΣΙHι ιtφαμικώY'tIro,., 2(,2.2
uYW';K >1500 KW ISOO - 2ΙΧΙ KW 200·20KW < llJ KW Ως"""

1.1(,. Kσι:CΙOICΣIlI] "tfIαιιικιOn' μO'l'tι)τώ\· 2(,2.3 Οι μονάδα; αvαφέι"Iσ\'tυt σε

ι:υι α(J<Iμικώ'l' jLO\'ttT!lKώI' · :> 2011 KW 2(1(} - 20 K\V <znKW Eyι;ιntat1]IIh,lIIOxυ

ιίιι"':'-::"ι<ίtων
1J7. KU1CΙO~lI"l (ι)).ωl· ιcφcιμll(ώl.· 262 ~

• -ό\-rω\' ~cι ΤETl1ΙCέc ';nΜΕΙC · ;> ΙΙΜΙ K\V 21)(J -10 κ\ν < 211 KW '" ,,~
I.J!( ΚU1CΙΟlα:ι,11 ω).ωl' ιi:φaμll;ώ\' 262,5

ιιt'lΛίσ.·Τω1· · :> 1ΙΜΙ K\V 10(]·10KW <20KW Ωc άι,,)

I.J'J. ΚU1υοlα:lΙι'lllιφίμιqωl' 262.6
I;ΕnυlιΙκώ'Ι·· .......:iσ."ιωl· :> IjO() K'V 15(Μ) - l(ΜΙ Κ\ΙΙ 100·20 Κ\ν < 2ΙΙ K\V ΩC Cn'W

1:'11. Ktn~~~~I'i αl'ΙfJ/ΙΙι;ώI' ΙΙ).(Jl;ιόίω\' 1ti3,1)
ο. ,,~ι.:υl 1(\, .ίΟα/I' :> 15IJ(]KW Ι 5Ιιι'Ι - 1(~] Κ \11 200 - 20 κ\ν <lιJK\ν

1:'1. Κυιιιοια;υll τοίιf\Ι(t)\'. Iι),u",oiQ)\' lli.j IJ

KCΙI, ι'OΙJι~~ΜόΟ/ιιl(ώl· 1φοfόι-rωl' > 1S1~}K\ν 15ΙIΙΙ-150κ\ν < 15(]KW · Ωι;: cλ\'(ι)

ιιJιO Olttll
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OMA~A'·: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓογ 'Η fα/ΔIKOΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ

ΜΑ ΔΡΑΣΤιIΡIΟTlΙΤλΣ EΣV' ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
νΠΟΚλΤΙΙΓΟΡIΑ YΠOΚAΤHIΌPlλ YΠOΚATlU"OPIλ νπΟΚΑΤΙΙΓΟΡlλ

Ι· ,. 3' "1:'2. nupιrγωy'i 1σιμέnοι! 265,1
Το σ6\'0).0 · . ·

153. Παrαrωyή lιη εofk.OILtvou 265,2 α Οι ποσ6t1]1ες αναφ.έρον1αι

ασ~στη Ι(αι υδrιασ!\έστoυ > 20 rRfIHIέpa < 20 ιnfη"έρα · σtl]ν δuvαlιι..cιτlj1α τιις

εΥΚα/άσ1ασης ως lφος 10
παoαvόιιενo ποοΙόν

15~. ΠαραΥωΎ1Ί εσιιεσιιένοιι ασ~η1 265.2 ~

Το σUνoλo· · -
15~. nurayωY1i γύψοll 265.3

- >200 ιn!ημέρα 200 • 20 ιn!lιμέ(lα <20 ιι1lημέrια ~ Ωcάνω

15(,. Κατασκευή δομικών ItρoYCn'tωY 266.1
< 50 In!η"φα Ωc:άvω~από σ1α/ρόδφα - > 2ΙΧ) rRfljIIέ(lu 200 • 50 ιn!IIμέρα

1:;7. Κα/ασllXιιή δοlllκών ΠΡΟίόl'tων 266.2
> 200 IRfIIIιf.nu 200·50 ιnfι"ιέ"" < 50 IRfl"Itnuαr.ό VΥIιIo ·

158. nUPσyωyJi έ10ιμοΙ) φ,'Uj}()δέμα-ι:ιΊς 266.3
- · Το σύνολο -

1:;9. nupαyωY1i KOHαμCΊΤα/\' 266.4

· · Το σίι\'ολο ·
1(,11. ΠorιαyωY1Ί ειδών από 266.5 α Οι ποσό1η1ει; αναφ.έρο\Τα/

(ψΙα/"(οτσψέ'1το > ;.Ο/ω 11ι1έτα; < 50nn IΙΙΙέ1α; - · στll" δυνα"ιιc6tη10 ΤΙΙΙ;

εγΙCα/άστασljς ως ιιρος ΤΟ

" "''' ϊόν

](,1. Πυ(l0ΎU)Y11 ειόώ\' από 2(,(,.51,
Ως άνω"ι\·Ο'Τσψέ\1:0. 111.1]\' · > )ο() ιRfι]μt(Ί<ι. < 300 IRfIIIItrκι

UΙΙ(Λ'ΤΟΤΟΙ ιέ\'10υ

](.2. !<afuo~'t\>I'} ω.λωl· "rοϊ6nω\' αιιό 2(,(,,9 Οι μο\·άδει; m'aφirOHUl

o~,)jIόδειια. Υ'fΨΟ ιcαι 1σφέnο · - >50!<\V <;ΙJΚW σε εyιcατεσT1l1ιέ\'T] ισ~I')

](,3. KOlll], JIor-.φoxoiIJOI] "αι 2(,7,11

"'''ω,,(ΠεΙ) uoiu λiOων - > 2()Ο KW 200 _50 K\V < 541 KW
1(,~. ΓlιφαyωYιί λειtι'lτι,,~)I' xrotm'twl' 2(,1•. Ι Οι ιιoσόTη1tς αναφέfXJ\"fUΙ

· >2 I1 IlVIJIIέru < 20 11ύ1]lιέρα · στην δu\'lιμικόηjΤ(j ηι~

εyκaι:άστoση~ ω; ΙΙΡοι;- το

;τ~ιncrviι"ενο ιιοοϊό\,
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΉ

ΔΡλΣΠιΡIΟΠΠλΣ

ΟΜΑΔΑ 9": ΒΙΟΜΙΙΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΛΤΑΣΤλΣΕIΣ

ΚΩ.ΔΙΚΟΣ ΚλΤΙΙΓΟΡIΑ DΡΩΤΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΙΙ

[Σγ, Ι -====:--r-====,--f--,==mr;="mnrniii'i;;;u-1t- γΠOΚλΠITOPIA YΠOΚλΠIΓOPlλ VΠOΚAΠIrOPlλ YΠOΚλΠlΓOPlλ
Ι' 2. 3" .ι~

OλPλTHPHΣEJΣ

",~. KarUOUl>1j nl.ιl:ώl' φιβι']; ιιε

αμίll\τα και άλλα Jtf"0lι)l.'1(1

α llro'fOI). πΙ. Ι' CΙlIιαnOτoιl!έ\ΤOυ

16(;, ΠαΡαΥωΥή άλ>,ων ιφοϊόντων αχό

μπ μ<;ταλλιιςό: orιυιetά 11,α.1(.

1(,7, Πcφαyωyή βClσll'0ίι σιδήf\ου και

χάλυβα και σ1δ'lf1OlφαμάΤω\'

εκΑΧ). ιt υ"~~ά 11\'0
168. ΠCφαyωyή βασικού σιδ,ιρου και

χάλυβα ιι;οι σlδΙlf)OιφαμCπων

(ΕΚΑΧ), χωρίς υψιl(ά!IIVΟ

169. Kσιcισκευή χυτοσιδιιΡών

σωλψ'ωll

173. Ψι'Xf!1i IIOf1ΨOIIOilJOl] 11 διιιι.ωΟ1]

17~. ,,")).GC; IIrωToyt'o'tic; KCΠφyαOίες

τοιι oIM]f'Ol\ 1(01 ΤΟ\) χύJ.III\α

ιι.α.κ. και IICIPCIywylj φαllιίτωι'

olijljrol1 n:τός ΕΚΑ.Χ

26~.') {J

26S,'} β

27Ι.Ο α

271.0 β

272.1

272,2

273. ]

273.2

273.3

27Η

> 50 lr\ftroς

~' Π α

Το σύνολο

> Ι(ΊΟ ιn!ημέρα

> Ι 011 ω/ημέρα

> 1000 KW

> Ι ΗII ΙlιI,IIIέρCΙ

:'> 5(\ lινέτοι;

> 50 Ulllllιt.rιo

< ασIJάίJ", .πι:f}].ων

100·20 In!ημέrισ

100- 20 IMIllt('lO

l()OO. ];0 KW

> I;OKW

>];ιlK\V

> I~o κ\ν

> ]50 KW

~ 50 ιnI ιέ

< 20 ιnιιιιιφα

<20W'H'tpo

< 15Η KW

< ]50KW

< 150 KW

< I~OKW

< 1511 KW

< 20 lιVΙ1ιιέ(ια

OΙlIoσόtητες αναφφoνtα!

στ/ν δυναlιιιcότητα της

εyιςo:rόσταΣΗC; ως lqXIς το

ιιαoαvόιιtνo Itnoϊόν

Οι ποσότητες αναφέroVfΟI

σΊ']" δυναμικότητα της

εΥιςατάστοσης ως T~ το

ιι~ovwίt.'ιενo ;;""tcw
Οι μονάδες αναφέροντοι

σε εΥκατεστημένη ιοχί1

Ωc(ιl'α/

Οι 710σότψες cιναφέι'ανται

στη\' δl,ναl'lκόΤ1]tCΙ ΤιΚ

εΥκατάστοσης ως IIroc; τα

JtΟf10Υόμl:νο r.roϊόl·
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ΟΜΑδΑ ~': ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ

ΕΙΔΟΣ EPTOVΉ ΚftΔΙKOΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΡΩΤ" ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΠ:ΡΗ

ΝΑ ΔΡΑΣ1ΗΡΙΟ1ΗΤΑΣ ΕΣΥΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΚΑ1ΉΤΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑ1ΉΤΌΡIΑ ΥΠΟΚΑΙΉΤΌΡΙΑ ΥΠΟΚΑ1ΉΤΟΡ)Α

Ι· "
,. ••

176, Π'ΦαΥωΥlί βασlκώl' 1I.Oλ(rιψων 27~.1 α

ιιετάλJ.ω\'. OυΙΙJlεrιι.α~ιβαvoιιένωl.I Το σίι\'ολο (n..-τός - - -
Τα/ν συ,I.Ι:;;:~::UlJιίτων τους. Δεν ερyuστηΡ[α/ν)

1ΙC"lλα ι νταl τα Enva:""""IQ
177. - ΠαραΥωΥιιlφαιιάτα/ν IΙ6ן) 274. Ι β Οι 1ΙοσότηΤΕς αναφέρονται

Jιολ1iτψα ιιέταλλα > 1000 kglέτος lοηο - 100 kglέτος < 100 kgl1lμέρα ΕΡΥαστήρια σΤ 11ν δυναμικότητα "]ς

- ΠαραΥωΥή ΕΥκατάστασης ως 1Ιρος το

ηΙIIKστεΡΎQσιιένα/l' 1Iαραy6μεvo 1Ιρο"(όν

1Ιrιo'iόvτωl' α1Ιό 1Ioλίιtιμα

μέταλλα

- ΠαΡαΥωΥή αryύι'Joυ)'\α Τ/"

Ε1Ιένδ'οοη κοινών μΕτάλλων

- ΠαfΚlYα/yιΊ χΡυσου για την

ΕJιέ\'δυση κοινών μετάλ).α/Ι' ή

αfJ"YUρoυ

- OOjJayωyi} λευκόχΡοοου

- I1 G\)\'aιpώv ιιετάλλω\' Ύ'α τιιν

ειιένδυσl} XjJuoou, ajJyiιpou 11
KOII'ώY lετάλ).ων

I71f, - OanayωYlj αλOl1llί\'CIς 274,2 ο

- OanαyωY11 αλΟI1II(1;ου ωιό Το σUΙΌ/.Ο - - -
ώ.ou tJI'Q

17'!. - ΠαfΚlYα/YI1 αλΟl1μΙ\;Ο\J lιε 274.2 β ΟΙ Jι:οσότητες αναφέrιol'tOI

ηλεKτrιo).oτl,ό καΟαρισιlό > Ι()Η !1ι!ηιιέρα 100. ω 11)/1111έΡα < Ι Η Inιηιιέ(ισ - στ1'\l' δυl'αlllκότψο της

απορnΙIIΙΙ<Πω\' εΥ,ατάσταΟ11Ι; ιι.κ; Jι:ρος ΤΟ

- ΠιφσΥωΥιΊ κραιιόΤα/I' Jι:ιφαΥόιιεl'ο προ"(ό,'

υλΟΗΙII\'[ΟΟ

- OI'(iJtI] εΛεΥ:Ι'Υασίυ

υλΟ1l1l1l10Ι' (ι,ιίrιδοl.

σω1.l1\~;.; lφοφίί. αί.ΟI'llι,·ϊΟΗ)

- Π(φαγα/ΥI'1 cU.OI'JIII~OH ωιό

scr;tn

ΙΙIΙI. OopuyωYli jloJ.ilj\OOl1. 274.3 α

ψειlόιίjlΥI1JΊΟn I(U! KUooJttpou ο:ι:ιό Το σύνολο - . -
ιrετιίiJ.ειιιιο.

Ισl1lJπφιί.αlll\u\"ΟIIέI·ωl' Τα/1'

σι) ΙJl:IIι,."Ι'(ι) Ια/α/Ι' ΤΟIΚ
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ΟΜΑΔλ 9'; ΒΙΟΜΗΧλΝIΚΕΣΕΓΚΑΤλετλΣΕΙΣ

[ΙΛΩΣ EPΓOVΉ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚλΤΗΓΟΡ1λ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡιΑ 6[ΥΤ[ΡΗ

ΜΑ ΔPλΣTΉPIOΠlΤλΣ ΕΣγε ΠλΡλΤΙΙΡΗΣΕΙΣ
νηΟΚΑΠΙΓΟΡlλ νποΚλΠΙΓΟΡΙΑ YΠOΚλnιΓOPIλ ΥΠΟΚλΠfTOPIλ

Ι· ,. ,. ,.
181. - ΠIJfIσΊ'ω,.,Ί lιolίιf\δou. 27.ι.3 β Οι 1ιοο6ιητες: αναφέιloνιαι

,εuδφ.,.uρoυ και t:ασσίfφOυ :> 10 ιΝ'lιιέ(ιο. < 10 ιιv'ημipα · · στ/. δνναμιι;ότητα "1<
ιιε ηλεΚΤΡO),υπlliι ιcαOαρlOμό εΥκοιιΧοτασης ως J:poς ΤΟ

tω\' ΑΧορΡιμμά'ιω\' ΙΣuς _ορατόμενο lφοίόν

- Π~ιφαμάτωY

μολίΙβδσο, Wωδάpyuρou I(Q\

l.'U.oo1τφou

· Πρώτη αι:~σiα

Ι
μD~. "IfEUδ6pyuρoυ ICt!I

ΙCαOσ(τφoυ (ράβδοι.

oωlή,~ φ(ιJJ.α)

· Πορ:ηιωΥή μoi.ίιβδou,

~ιι;αι ltC/Ooittρou

mrosι;r.m

1111. Πcφα.,ωyίι xaλκolί aιtό 27.1.~a

μεtάUεuιια, Το OU\'Oλo - · ·
σuμιιφιλαμ(krvoμένων των

0\1 ΙΙΙINICΊ ιιitωv tIU1"QIi

1113. · nopαyωyιi xoλlroll με 21..ι...ι β Οι Jιoσι>ιητtς avoφέpovιαt

11)..r;ιπρολυηκό ιc:αOcφtoflό :> 211 II1/η,ιίΡα < 211 ΙIllημίpcι · · στ/. δuναμιι;ότητα "1<
tJa:O(IfIIμllάtωl.' αιπ06 εyKατCιι:πOOηι; ως ΊιpGς ΤΟ

· ΠΟ(Κη'ωΥίl ιφαμσrα/l' χο)."οlί ΙΙΟΡαΥόμtl'O ΧΡοΙόΥ

IIι.Χο ΟΡείχω.ι.:ος)

- Ποιχι.,ωΥή xαJ,ιroύ uιιό 5Cr:!p

..
1,11 ... Koτoolα/lιή (lllf1llmoς χαλκοιί και Π·ιΑ Υ Οι fIol'ooιr; Ul'CΙιpί(\O"t(ll

ΙΙ0(lφ01l.0ίΙ10'Ι ,φOlό'I'τ~N cmό . > 150 KW < \50 KW · σε εΎκ(ιτεΟΤllμέι'l] IΟlιΊ

~:~:η lIrώ"tη (ι),ιι xαJ.ι.:σίι ']
ι.: I(lfOC TOI)

I!I~. ΠαΙXCΎ<ιJΎlj ωJ.tJ)I' 1"] οιδllf\oOlη;:tJ ..., 17.Ι~α

μετάΗω\' (ΧfXι!μloιJ. μCtYΎ(I'\·ίOI1. ΤΟ 01...·01'0 . · ·
\'~"tJ.ioII !U.II) από μετWJ.εIΊ),αια

'] οξείδια. σl'I,lιφl).αliβCtl,οl)έ\'wν

iτωl' 01) lιn, ..."ω litttJJI" αl)τ~)I'
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Σ ΕΓΚΑΤ ετ ΣΕΙΣΟΜΑΔΑ9 1 BIO~IHXANIKE Α
,

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓον Ή JωΔΙKOΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤDΓΟΡΙΑ ΔΕνΤΕΡΗ

ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡ10ΤΗΤΑΣ εΣνε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

νnOΚATΉΓOP[A νnOΚAΤΉΓΟΡIΑ νηΟΚΑΤΉΓΟΡIΑ νnOΚAΤΗΓΟΡIΑ

Ι' " J' "1116. · Πι;φαΥωΥίι άλλων ,ΟΙ 27-1.9 β ΟΙ ;;οσότηΤ&ς αναφέΡοl'tαι

σιδηpolίχων ιιtτάλλωl' ;>ο 20 ιιιι'ηιιέj"Jα < 20 ιιιlημέpα . . σΤΙ11, ΔUI'OμΙIιότητO ,ης

(χρωμίου, μαΥΥανίου, εγιcατάστασης ως lφΟζ το

l'1ιcελίoυ ιc).J\.) αιιό scmp πιφαΥόιι[l'ο προϊόν

· ΠαΡαΥωΥή άλλων μη

σιδηPOίlΧΩV μεtάλλωl'

(χΙΚι,ψlου, JlαyyCXl'IOIι,

I'ιιcελίoυ ιc).II.) ιιε

φ,Eιcτpoλυf\ιcό ή

ιφyιλoOεp~lιιc:ό ιc:αθαρισμό

των α/toppι,ψα/OOI' {οιις

· Πιφαγω-Υίι ιφιJjlcίcων

xrωμίOυ. ιιαnCXl'iου. νιιcελίoυ

<λ,

· Π(ιώtη επεξεΡΥοσίο χΡωμ!ου.

IιαYYαl'ίoι,. I'ΙCΕλίOυ ΙCΛιc

· nOf1oywy"1
ouooώumro tiItM' \'ιιcελίoI)

lιη. Χutειιση σιδή(Κ)Ι) 275_1 ΟΙ 1Ι0σόtητες <ιιιαφtpoντ<ιι

;>ο 100 ιιιl,ι,lέρα 100 - .,0 ιιιlηιιέrια 3υ - 5 ιιιlημέ[ΚI < 5 ιΠΙΊιμέjX.Ι στηιι δυναιιιιcό1l1Τ<Ι f\lς

εΥkοτό'στοσlις ως Icf)O<; {Ο

ICQnr.....όιιενοιίnΟiό\'
IHf!. Χιίτειιση χω.υβα 275.2

;>ο lC~) ιιΙΙΙΗιέρα Ι(ΚΙ - _10 ιlι!1ιΙΙΙ:ρο 30·5 ιιιl1l1lέ(Jα < 5 ιιιι'ηιιέι>α "α<: ch'α/

IR'J. Χ(l1ωση ει.αφrα/\' μετω;.ΟΟΙ' 275..;
5. Ι ιn/l"lέ 1α < Ι 1ιιι'I"ι~ηα ίk ό"Ι'α/> 50 ιΙΙΙI"ιέηα 50. 5 IlιInIIWa

~'"
XI>tClIGIJ ω_ί.~II· )11\ σιόΙΙΙ'lOlίχα/l' 275 'J Οι ιcοσότητες α\'uφt(1Ο\·tαl

ιιεtάλλω\' )ο 10 ηΙΙηιιέρα ω - .' \ιι!'ι,Iέι)α 1 - 11.5 IΙΙΙηllέ(>α < 0.5 IΙιlΙlIιέρα 01IJI' δH\'alllKότηtα {ης

ε)'κωύστασης ως :φoc; 10
ιιoηΑVΌ,lεI'O ιιποϊόν

Κο. Ια/1ι.τ.lιΙΙ 'uεrii.kίJh'ώl: 'ΠΙΜ ti}I'TtI,ll' 1fλn;'~ιJlπaVIJJ/άrωΙ"ίtι,,·ε.ιd#jν-FZιικ#nQ'.
Ι

I'JI, Κατuσ~C;I)"III<:tω.λlιcώ\'σΙCΕλε'Πί11' 2~1_1 ΟΙ ΙΙΟ\'όδεο;(Jηιφέf'o\,.αισε

ι.:<Ι1 μφl;JΙ' Ilεωί.1.IΙια/I'σιa:λετώl' . ;>ο 5011 KW 500 • 50 Κ \1/ < 5{) K\V εyιι:eιt<.ιmHIΙΙ'1 ιοχ'>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ΟΜΆΔΑ ')~: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΤΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡJΑ ΠΡΩΤΙΙ ΚλΤΗΓΟΡlλ ΔεΥΤΕΡΗ

ΑΙΑ

1')1.

19).

]')J.

1,)~.

IΨ1.

Ι')/!.

1')'),

2111,

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓον"Η

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Kcπασισ.:υή μεταλ/ικών

I(ou'''''' άτων
Κατασισ.:υή μtταλλη.;ω,·

ντεπόζιτων. δεξαιι~'ών και

00l'είων

Κατασισ.:υή σωμάτwl' και

Ι.εfIιiτων Kε'VtιηΙCι1ς OέnIIQ\' C
Katool(tuil αφΟΥε\'VI]τριών,με
εξαίρεση τοιις λέβητεςζεστΟ1'

\·έ"";..ι νια τι \Ι t:rYι-':'ιιd. Οέn, Ιαv<l1

Σφlφφ.άτησΙΙ. Ι(οίλανση,

Ο\'1σόπαχll η",lιωσll ΚΟΙ

μΟ(!φΟποίηση ,ιετάλ/ωl' με

έλαση. Δεν ΠΕfιιλαμl\άιΤΤα/ 11
"ol10uεrw.loιιovia
Κονιοιιεταλλο\!ΡΥία (X(l(ICtyωyή

,IHCU).IΙCώI' αντικειμέι'α/l' Wιό

σιcόl'tς ιιετά1J.o'l> 11<: OφlιrΊ
επεξεΡΥασία ή ιιπό ιήεση)

Κατεργασία κω επlιcά).υΨIΙ

IjHW).(r)I'. (πεΡιλαIΙI\(ι\'Clαl μόνο

η 1.I1Il\l(ljl(Utεpyaaia Ι(αι Ι]

Ilετυ)).ικΙι εχll(άλιιψη ιιεταηll(ώ\'

tIIlUlαI'tlώY)

ΚυτφΥασία ...τιl επικάλυψη
μετάί).ωl'ιιι.: αlΨΟpj)1πή

Επιφll\'cιαιcή ιcατεpγασία "ClI
εll:ι"ω.nψl] ιιετW.ι.W\' μ.α ι;;.

ΚΩΔ)ΚΟΣ

<ΣΥ'

281.2

2112.1

2S2.2

21η.0

284.0 α

2/!5.1 α

2115,1 [Ι

285.2

ΥΙι0ΚΑΠΠΌΡΙΑ

Ι'

> jH ιnlηιιφα

> 150 Iιl1ημέru

ΥΠΟΚΑΤΗΤΟΡΙΑ

"
>500KW

> 500 KW

> 500 KW

> SΙX) K\V

> ]50 K\V

150- HHιιlηιιipα

> ;(Μι kg.lηllέpcx

> 50 l1l/llμέrα

> 51){) K\V

ΥΠΟΚΑΠlΓOPIA

3'

jO(}-SOKW

500 - 50 KW

SOO-50KW

500-S0KW

150-20K\V

< 51n1ημέρα

!Ο • 2 (ιlΙΙllιέρα

<: 50{) kglηllέΡα

50 - 2 In/IJllέpa

5(1).;11 KW

ΥΙιΟI<Α ΤΗΓΟΡΙΑ

"
<SOKW

<SOKW

<SOKW

<SOKW

<20KW

<: 2 ιιιlηιlφα

<:.'\11 K\V

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ωι:άνω

Ως άνω

Ο. ποσότητες αναφtρoντoι

στην δυναμικότηnι της

εγκατάστασllς ως lφος το

π(φαΥόμεvο lιροl6"

Οι μονάδες Ctl'aφinol,tat

σε ποσότητες μετάλλων

Υια ιcαlcpyασIα rΊ

επιι;;όλυψη

Οι ποσότφες α\'αφ;:ΡΟΙ'lαι

στο υ),ιι.::ό αιιιιορριπής

ΟΙ ιιο\'όδει; αl'αφ;:ροl'tω

σε ποσότητι.:ι: ιιετάλλων

Υια ιcατεpyασIα I1
ειιικό:λυ Ι

ΟΙ μονίιδες al'aφtpOI'lQl

σε εyκατεστιιιlέVΙ] ισχί,
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2112, KutUQ"tlll'I ~ιδώl' Ilαχαι['Οιιοιίας 211(,.1
> 5(){1 K\V soo - 50 K\V <: 50KW
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ΟΜΑΔΑ" ΒΙΟΜΙΙΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΙ:Τι\ΣΕΙΣ,
εlΔOΣ ΕΡΓον Ή IffiΔΙΚOΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΙΙ ΚΑΤΙΙΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Α/' ΔPAΣΏIP10ΠfTAΣ ΕΣΗ ΠΑΡλΤΙΙΡIΙΣΕΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ YΠOKA1ΉJΌPIA ΥΠΟΚΑΠΙΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΠΙΓΟΡΙΑ

Ι· ,.
" ,.

211). Kα/ασιa:υlί tρyw.zloov 286.2
- > 500 KW 500·50KW <50KW Ως άνω

2414. ει))ί ΙCΛΕΙδcqJιώl, l<αl 2116.3
ε\'tεσέδων > 500 KW SO(J-SOKW <5UKW '" """2'1~, Kατασιcr;υή χαλlΊβδινOOl' f\αf1Eλlών 2Κ7.1

1<00 παnό'lOιων δο ίων - > 500 KW SOO-SOKW <50KW '" """20(;, KataQl<tIιlj ελαφρώl' μE:fαλλll<ώl' 287.2
(ιδώl' σl)σ~ιασίΑC - > 500 KW SOO-SOKW <50KW '" """207. Kα/ασιcευll ειδών ωιό σύριια 287.3

- > 500 KW SQO-50KW <50KW '" """208, Κα/ασκευll συνδεllίrων ενγέι'εΙ, 287.4
προϊόντων l<οχλΙΟllηχανών, - > 500 KW 500·50KW <50KW Ως"""
αλυσίδων ΙCQl ελcήηnιων

2119, Καταοια:υιl όλλool' ltttΑUll<όI... 287.9
1Ι:οοιόντΟΟ'ο' ι.α.ιc. - > 500 KW 500·S0KW <SOKW ΩCάνω

21(1, Kαταoιcευιl ιανητήflων Ι(αl 29\. Ι

oψoβiλωl', ,ιε εξαipεση Τ0UΙ; - > I:'iOKW 15f1-20KW <20KW Οι ιιovάδες αναφέρονταισε

ιανητήρεςαερooΙCΑφΏν, εΥκατεστη,ιένη ιoχιJ

omIlιttool' ι<αι διΙCΎΙCΛΩΝ

21 Ι. Kcπαoιcευιί OI'fJoIώv 1(0.1 291,2
σl)ΙΙJιlεστ(ίιν - > 1511KW 150·21JKW <20KW '" """212. K~t~:j,~~'1 ειδώ" ι.::(>Ο\Ι\'οποlίας 291.3
και αλ ιδω\' - > ISIIK\V ISt1-20KW <20KW Ωςα/'(ιJ

213. Κcπασια:111j φιβέωI'. OIjαl'toorόIl' 291.-1
ΙΙΙΙΧCt1'ισμώl' lιετό:όοοψ; ~;'ησης. - > 150 K\V I:'iO - 2lIK\V <20KW Ως α/'~,

στοιχ;:ιωΙ' ΟΟοI'τωτύl\'φοχύjl' ι<υι

),ετάόοοl c ι;;1'" ΟΙ C
- ΚιιτaΙΤλτ-οιί' .ιΙΙΙ"1(J.νnιιαΤ(i)V'f{aJ r.iδώv- '(; -",,~,~(ιπ').ι 'οί.l .'tJ.N. -

21-1. Κατυσια:ιnί l<J,ιβάl-ωl' και 2'.12.1
ι.:αΟΟΤ!IΩω" - > ISOKW [50 -20 K\V <20KW Ως α/'ω

21:'. KCΠασ~υ1Ί ες01l).ισllοίι 2'.12.2
ν/1"Ι\I,CιJoης I<UI διαι·.-ίl'ησης - > 150 KW 1:'i(1-20KW <20KW Ως ιΙ\-ω

φοnτίωl'

2\(•. Kaτασι.:ε)ΙI1 ψι,ιm1(O" 1(01 292.~

Kl'lIIaτΙOTlKO!) ει;οιιi.'ΟIIΟ1i 1111 - :> 1511 KW l:'ι]·20κ\ν <2ιικ\ν ΩςιΙ\-ω

Oll(lOI<Ι' c γη! σι c

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Ο,\1λΔΑ ,'; 810ΜΗΧΛΝΙΚΕΣΙ:ΓΚλΤλΣΤλΣΕΙΣ

EIΔQΣ σΓΟΥ"Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΚλΤΗΓΟΡI.Α ΠΡΩΤΗ KATHΓOp~ AEVΤEPH

ΜΑ ΔΡΑΣΊΗΡΙΟΠΙΤλΣ [ΣΥ' ΠλΡΑΤΠΡΠΣΕΙΣ

νποΚλπιroPΙλ ΥΠΟ""πιrOPlλ νηοΚλΠΙΤΟΡ(Α YΠOICλΠΙΓOPlλ

" " 3' .'111. Kαtασαlιή άUω\. ,ΙIIXΑVΤΙΙιά'ιων 292.9
νε-.,,,ίιc· .α.'" ο > I50KW ISO·20KW <20KW '" """218. Καtαoιet1ηΊ }'t(ΦYtι;ών 193.1
Eλ,,:\KΠI"JωI' ο > I:\tIKW ISO-lUKW <20KW '""""119. ΚοτασκευιΊ άλλων }UιJfιyιQί)ν ια;ιι 293.2
δaooι:noι,ικών Itmα\'Πuinων ο > I50KW JSO-20KW <2UKW '" """1111- Kαtασαυή ερτα).εlOμlJ1CMίw 294.0

· ;> ISO KW JSO - 20 KW <; 10 KW '" """22.1. Kαrα/lιr::ιuή ιιηxανημάt(ιΛ' Υια τη 29S.I Οι ιι:~:~αισε
α · :> lSO KW 150 - 20 KW <20KW Ι C"ι'Kατ ι.h

112. Kαtaoιa:uιιi μηxavημάrωYΎιατα 2\15.2
ορφα. ,α λατομεία KCII. ης · > 150 KW ISO-l0KW <20KW ",,,,,,,
~,,~ιctc ιr;:ι:mwιιεu«

123. ΚατοσιΦιή μΗXeMΊιιά'l:ων 295.3
~αι;τροι;:ιί,ιων. il(oτώ'l.' ο :> 150 KW 150-20KW <2UKW Ως ά'.w...........

ΠΙ KαtΩσια:uή ΙOΙXιM}μάtων Υια τη 295.'$
j\loμηxανiα ο :> ISOKW ISO-zOKW <:Ζσ KW ",,,,,,,
dωαtoUφ<ινfOOf'Y1.ΙCΏΝ

~,~;:"" cνδυμάτωv roι
• I'WI' tιOι:in'

2Z~. KCΠCΙolφ,ήμηιl;J\ηll(πωι"Υια Tηl' 295.5
.. ,Ι ..,"":;';"'ί) κοι w"";'onoil ο > 15(1 K\V lSO-lf1KW < 21) KW ΩC {noω

11(" Kαταoιcευή ύ)).ΙιΙ\' μΙI7.'CΙ\'ηιWtω\' 21159
εΙOllCιν ".....01 r ".α.Κ. ο >150KW !50-2I1KW < 20 Κ\\' '" """221. Κuταοl.Τ.llή όJύ.W'· \(οι 29f" Ο α

W(IOjIΟ1Ιι."'" - ΤΟ o\i\'Oλo . . Ως ιΛtι:ι

(εξcιι(lOι'n-ι:υι ,~~ σtfΚl1Ι(ιJt\ι.:ές
~"'~ααt(ιαει::

η/ι ο Kαταoιctη.' Jn,l,οβόλωΊ' 2%.ΙΙβ

όπ;.W\· 1CI)I1ΊΥiοιι ή ο ;> 5ΙΜI K\V 5Iιι)·ιοιικ\ν <ΙΟI1Κ\\' Ω.; ιΛ'ω

ΙΙΗ(οοΙΙό).ω\' όπλωl'

Ί{(ΙΟοτοοία;&. tOIJ ο)'::τιι.'()ΙJ

tφοδιαοιιοί, τοl..:;

- Ειιισο.:εΗ'1 &. Ο\,I'ΤIΙΙΙIjΟll

όπί.ιι,)l' <'(: on:i.,o.:";J\·
Ο"ΟΤI"ιύΙω\'
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ΟΜΑΔΑ 9~ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑ!:Τ) ΣΕΙΣ,
ΕιΔΟΣ ΕΡΓον Ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΙΙΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕρυ

ΝΑ ΔΡΑΣΊΗΡΙΟΊΉΤΑΣ <Σγ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ νnοΚΑΊΉΓΟΡΙΑ VΙΙOΚA1HΓOPIA VΠOΚAl1ΠΌPIA

ι' " " "219, KatUGI<tUΉ 11λε,,"'φlκώ\, οlκιακώ\' 297.1 Οι ιιονάδει; αναφέfIO\ttαl σε

συσl<tυώl! · > 500 K\V 50\) ... 50 KW <50KW Ι J'VKαu:Gt1,;,fVlI;σ~-'

2311. Κατασκευή μIΙ1ιλεΚΤ(I1ια/ιν 29'7.2
n,_οικιακών σιισκεUΏν · > 500 KW 500 ... 50KW <50KW

)' ,;" Κdiwκiυ;;/η),εi>rΡΙΝο"tiao:ll ο'ί.lΧaι:ΙΙnJΚWv;:σVιJλ'mιώll..
231. Κατασκευή ιιηχανΦν ΎfJαφι:Ιoυ 300.1 nc_

· > 500 KW 500-50KW <50KW

232- KατoσκεUΉ ηλεκτρονικών 300.2
ιnιo),oylστών ιcol λoιπσU · > 500 KW 500 ... 50KW <50KW "'-ειου.ισ ιού πλll""",ιιrιιιc"ς

233, K010σκευI11ιλεΚΤfΊOκι\ητ/ρων, 311.0
lιλεΚΤΡΟΥεVV1\ΤΡιώ\' και · > 150 KW 150·20 KW <lOKW Ως άνω

1λεκτnιιcώl' ιετασ-.l1'ΙΟ1lστών
2J4. K~~;ι:εUΉ σιισκειιών δlα\-Όιιής 312.0 .

ιcαl :λfnoύ 11λEΚTn1ΙCOU r1f:Ii"Cttoc - > 150 KW 150 ... 20KW <20KW "'-2J:". ΚατασΚΕυή lιονωμένω\' 3Β.Ο

σun,ι(ι,-ω\' και καλωδΙων - > 500 KW 500·50KW <50KW "'-236. Κατασκευή lιλεκφικών 314.0
σl1σσωΡΙUTών. xj'XιJ"toyt\'lUv · > 150 KW ~ 150 KW . Ωι;άνω

11λεκτρικιi.n· GtOIXfiwl' "αι
ιφωΤΟΥf'I"ών ηλεκτρικώ\'

σιιστOlΊιώ\'

237, Κατασκευή φωτιση"ο(ι 315.0
εξοχ),ισιιοί, και ηλεκφικών · > 500 K\V 5011·50KW <50KW Ως W'ω

λcι ιπτ ".
2J~. Κατασκεnι"ι 'lλε"'tρτκοί, .; Ι (,.1

εςοιιι.ιομού για ",νIΙΤljΡες "αι · > 5(ΚI KW 5(10 ... 50 K\V <5HKW Ως (η'ω

,. , ιατα ι,Ο.Κ,

139, ΚmcιοκεΗli λol1toll η).εΚΤΡIΚΟ(' 31(,.<)
εi:.OΠl.ιO ιοιί ι,cι.κ · > 50(1 KW 500·50 K\V <~4JKW ΩCw'(»

2JI1. Καταοκεηή 11).Σ"'tIΊ()\"l"~J\' .121.11 ΟΙ μο\'<ίδr.ς υναφφOνTCΙΙ σε

I.I'ΧYι~"· και λOIΠ~)\· · ,. ~ιl(1 K\V .'i()() ... :;IIKW <:;Η K\V ~γ"attσTlllιένlι ιοχ!"'

ι λΣKτrιO\'ικώγ ε~ιιrιΤlllιά,(ι)\'

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ΟΜλΔΑ 9' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ[ΓΚλΤΑΣΤ)ΣΕιΣ,
[ΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡιΑ ΠΡΩΤιI ΚλΤΙIΓΟΡΙλ ΔΕΥΤΕΡΙΙ

ΝΑ ΔPλΣTHPιonιΤλΣ [ΣΥ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΚλΠΙΓΟΡιΑ ΥΠΟΚλ1ΉΓΟΡIλ ΥΠΟΚλΠΙΓΟΡIλ ΥΠΟΚλΤΗΓΟΡIλ

ι' " 3' .'2Η. Kcrιασι.:t.υή tηUα/Πιl.ών και 322.0
rxιδΙOΦα/YΙKών 1tOιιltώ\' και · >SIIOKW 500·50KW <50KW Ως άνω

συσι.:εuώ\'εo.'σ\φμcrιης

τηλεφωνίας"σι ενσ"ίιrιιοτης

τnλε~lJUIiαc
2~2. Kατooι;c:υήτηλεΟ1(Τ1κώνκαι 323.0

rκιδιoφωvΙKΏV δεκτών, συσι;c:uα/ν · >SOOKW 500.50 KW <SOKW "'..,
εΥΥραφήι; ή αν<r!I:αfΚt)'ωyήι; ήχου

ή ΕΙκό\'οι;. καθώς κω των

σ\>ναΦών ιιεαίlv και [Eαornumoov

243. Κατασιο:ευή ιαφοχεφουflΥIΙΟ::Ο1ί 331.0
εξοπλΙ0ΙΙoU και ΟflΟοχι;δικών · :> 500KW SOO· 50 KW <SOKW Ως'"
OIΠά\-ω1'

2..... Kαtασκευll opym'(ι)V και 332.0
oooι;c:ιιώ" lιέφησης, · > SOOKW SU()-SOKW <SOKW "'..,
tl'lαλήQεuσηι;;, δοι:ψών,

l!λοήΥΙ10ης και άλλων xritotωY,

ιιε εξαίικοl] τον εξοχλιοιιό

ελέΥΧOU των βΙ01Iηχανlκ(ί)\'

ιεθόδω\' πα~γι;ινiιc

24~. Kατασιq;υή εξΟ1ιλισlιο\ι ελiπoυ 333.0
των /ιιοΙl1ιχmυ(ώ\' ιιεllό5ωl.' · . :;>50KW <5(IKW Ως άνω

Πα/'IαYIι)Yι"ιc

1..1(•. Κι.οτασκευι\ OIttI!«il" (ΨΥ<'Λ'ω\" κω JHIJ
φωΤO~5ω.:oιΊε':O:ιJ.ισΙΙOιΊ _ · >5IMJK\V 5ΗΟ ·$11 K\V <50K\V Ω< &''α/

1.17, Kατιισι.;cllιΊ Ι'ολΟΥιώ\' .,;5.0

· . :'ΟΙΜΙ K\V 5(~1. 50 K\V -: :'Οι) K\V {kό,'t»

l.JX. , Κll.f,ισι.·F.rιή ,r.Ι:;Q1ι).ισμι/ι) μl!ι'iiφiJ~ι'iο'ι!

2.19. Κοτσσκειιή ωrιoΙO::ΙI'ήτω,' 3-i1.0 σ Οι lιovάδες OI'σφt(lo"ΤΙΙΙ σε

ΟΧΙΗιό,τι,J\' (o).oι;:).Ιl[I(ιJιιέ\·I\ Το OII"Oλo . . . ΕΊκατεοτημέ,-η ισχll

ΚQτασκεΙJή)

2:'11. Koτασιcευ1l t(1111τήf)ωl' J" Ι.Ι! /Ι

ΙΙllχαl·Ο"'Ι-1jtωl"οχηΙΙ&Τα/\'&. - > 150 K\V < ]50 K\V . Ως άνω

Κα/οClκευή lι).αιοίι.)Ι'

ε~oπλισ ιέ\'α/\' ιΕ ΚΙΙ'Ι τΙ nεc



OMAΔA~' ΒΙΟΜΙIΧΑΝIΚΕΣΕΓΚΑΤΑΙ::ΤλΣΕIΣ,
[ΙΔΟΣ ιρτον'Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡιΑ ΠΡΏΤΗ ΚΑΤΙΙΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΙΙ

"'Α ΔΡΑΣ1ΉΡΙΟΤΗΤΑΣ EJ:Υ! ΠΑΡΑΤΙΙΡΙΙΣΕΙΣ
VΠOΚAΠΙΓOPIA νΠΟΚΑΠΠΌΡlΑ mOΚAΠUΌPIA νποΚΑΠιΓΟΡlΑ

Ι' 2' 3' "2~I, Kατασι..τUΉ αμαξωμάτων Ύ\α 3.ι2.Ο

αυτοι..iιητα οχήματα. Koτασιreυι'1 - > 150 KW < ]5(IKW - Ως",",

(ιUΙΙΟUλΚΟίIllEl'α/V και

ι Iinu ιουΙκο';ιιtl'ωl' ΟΥ1ιιιάτων

252. Kαταoι<εU1Ι μερών και 3n.O
εξαrπημάτωvΥια autoιcίvIJtCI. - > Ι50 KW ]50·20 K\V <2HKW Ωι;άνω

o~jjllma ΚΟΙ τoυc Kt\~lrnnt(τoυc

2~3. NanΠIiYIloIjlα/!Ε1llσκωή 35\'10 Οι Jι;οσόΤΙjΤ~ cn'αφέροnαι

ιυ.οίων Ια/Ι σκαφώl', εΚΊός Τω\' > ] .000 ΙCΌΡoυς 1.000 - 300 ιro(!O\>Ι; <; 300 • 25 "όροuι; <; 25 "όΡOIις οε συνολl"ή XωΡΙIΤIKότr]τα

σκαφών oναψUXΉι;, Τ{Ο\' αΟλη- ή 'ί (GRΤ) ή μήκος Jι;λοiο\l

τrκώl' οκαφών "α\ δlαλuτι'1rιια > 12 ΑΙ μl]KQιί <; Ι2 lπ μl'1κο,; ΊιΟ\l μΊιορεί να

Jι;λοίων - κατασιο;:εuαστεi ή νο

εlιοκευαοτε( ι

2~~. Δlαλυl1ΊllΙα ιιλ.oiωl' 35].] > ] .Ο(lΟli:όρους 1,000 30Ο Kόρoιlς <; 300 25 κόρους <; 25 "ό(!Ους

ή ή

> 12 ηι l1ιϊ ιcα; < 12 111 μήιi:σς

2~~, Νοοπι'1Υ,ιοη Ι(αl ειιlοι;εIlI'1 o"αφoώl' 351.2 > 50!) κόroιχ; 51)!) - 25 "ό(lOιιι; <; 25 KόrιollΙ;

αΙ'αψιιχι'1ι; Ι(αι αΟλl]lΙι.:ώl' OIi:Oφώy - ή ΟΙ Ωι;άνω

.2: 12 Αl Ιlιcα; <; ]2 ΙΑ μψ.:ο<:

2:'(•. Καtοοl<τιη'1 οιδιιroδroιlll(ώ,' '"οι ~52.H ο ΟΙ ιιονάδει; αναφφΟI"'!Q\ οε

'J'ΟΧΙΟΙ'Ι'ΟΙIΙI<Ίίι\" jlIJxoloUJl'"ot > J5H KW :s: 15HKW - ε-ιι.:οτεοτημένη lοχι',

φοχίΙίοη ηλικοίι. &. ειόι"ότt(lcι:

- ΚαtαΟI<ΤUI] Ij>'tΚ1"rol<il'ljΤ~)1'

.& l'tηςeλο",,'ι\tω,'

σlόιlrιoδrιolιl"ώ,' &.
troxιoOroIItKW'- IIIIXa\"tiJl'
έί.ξιις

- Ku:ι:αoι.:c:υl'1 αιποl<,ι'οίιμtl'ωl'

σιόηΡOδroιιll:ώl' ή

t(lOχιοόρομlκώl' οιιοξώ\'.

,,((Ηώς "οι ΟlημCιιωl'

σ\1l"[ι\l'ησt]ζ Ι] βΟI]Οt]ttΚιil\'

°X'IlIάtUJI'

- ΚU'ιcιοl<τιη'1 Qιόt]rιoOrofl1"Οι'1

1'1 φοχlοόl10ΙΙΙΚΟI) ω.IΚΟΙ, μΙ)

ι.ωτοlΙ.ll'οί, ltl"Oll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ΙΣOMAΔA!f': βΙΟΜΗΧλΝΙΚΕΣ ΕΓΚλΤλετλΣΕ

ΕΙΔΟΣ EPrOY'fl ΚΩ.ΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟ'lλ η,ΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡ[Α ΔΕΥΤΕΡΗ

'" ΔΡΑΣΠΙΡΙΟΤΗΤ ΑΣ Σ ΠλΡλΤΗΡΗΣΕIΣ
εΣγε

ΥΠΟΚλΤΗΓΟΡ[λ VnOΚAnu-OPIA ΥΠΟΚΑΠΙΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚλ ΤιIΓΟΡlλ

Ι' " " "2~7. KatOGλ:i:U1j σlδlllΚ1δroιιll(ώl' και 352.0 β

Οι ιιονά&.ς αναφiΡOVΙα/ σεφOχIOδf)o,ιικώ,' ιιηχ.m'ώl· ιςαι . > 150 KW ., 150 KW .
τροχαίο" uλ.ιl(oIί. & εlδllζότερα: εyKατεστημέVΗ ισχύ

· Κατασl:.i:ιιιί ειδικών φIΗια/WI'

σιδηροδρομικών ή

φοχιοδΡοΙΙlκών jιηχcr.'ώl·

έλξης, ~ως: άξονες, τροχοί,

φrένοκ).,(.

· εllισΙCΕUlί & ΟUV1ήρησll

μηχm'ών & φοχα/ou

ε!Ο1l;)Jσμοl'ι σlδηΡοδΡόιιωl' &
τ~~δ;;;';l;ων

158. Καταοκευlί αεροοκαφών ΚΟI JS3,!) ο
διoσtημιι;ώ,' σκαφών (KOτυσΙCΕιnί Το oU\IQJ..o . . .
αιροιιλάνω\', ελΙΙCOllτέrων &
δI0στημιι;ώ!' σιcαφών, δoρUφό(Κι}\',

OΙOOτ/μιΚΤΊW οχημότωιι

εξφΕUVΗση~ ΤΡοχlοκών σtαOμών,

δΙΟΟΤIII,.ι;ώl.' λεωφορεΙων).

Εξαφοίrι"l'ΟΟ οι σφCΙT1ωτιιςέι;

εν~αταστάοειc
2:'i'J. - Kατασκtιl1ί (Ι\'tιlοιι/.άΙ'ωγ &: 1:'i3.0 β ΟΙ ιιονόδες αναφέΡΟΙ'tCΙΙ

cιεροιιΠ:f1tU\', . > 150 KW < 150KW - σε εΥΙ:tπεοtlιμ&\,11 ιοχύ

ΙΙl ιδολιοι>χούμε\'I)\'

α<:rιJιιJ.Οιωl' & cιεροστάτωl'

· Kcιτcισιa::ιnΊ φηιιύτωl' &
ιςcι(ltημόtWl' tιε(100Ι:CΙφΙ;ιI'

· Κcrrασιa::1Ιή ΙΙI1Χ(TI'O~16)1'

n,ό{ειιοης αεροοι:cιφώl'

l11lZClI"IOIIIίJI' ClI'άσ;ι:εσllς "1-11
Κcrrcιοι:ωή εξοπ).ισιιοl)

εόόψ()1Ις ΊΙcι CΙf.(lOΧΟ(1ΙΙ:lί

Ι
εααίδει)σ ll

Επισκευή • συντήρηση

αεροσκαφών • κινητήρων

Ι
αεροσκαφών



ΟΜΑΔλ 0)': ΒΙΟΜΗχ.'ι.ΝIΚΕΣ EΓΚλΤλεΤ~ΣEIΣ

εΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ'Η ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡIλ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΙΙΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟlΉΤΑΣ ΕΣΥε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
νποΚλΤΗΓΟΡΙΑ γποΚΑΤΗΙΌΡΙΑ ΥΠΟΚΑ11ΠΌΡΙΑ YΠOΚλΠIΓOPΙA

Ι'
,. ]. "260. Kcπιισια:υή !10τοσ1κ).ετώ\, 354.] ιι

· Το σίι\'ολο . .
1(,1. Κοτασκευή ηιηιιάτων κα, 154.] β Οι ,ιονάδες αναφφοντω σε

εξαρτημάτων ,ιοτοσl..J.ετών · ;> ]50KW ~ 15(IKW . εγKCΠLστημένη 1σχ6

161, Κατασια:υl] ποδηλάτων 354.2
· · >20KW <20KW Ως """

16), Κατασια:υιΊ α/'Ο1Ιηρlκώv 354,3
αμαδδίωl' · · >20KW <20KW Ως"""

26.J. Kcπασια:υιΊ λοιποl) εξοπλ1σμοίl 355.(1
ιιεταφορών μα.1C. · · >20KW <20KW Ως"""

,"; :ΣσλΑiΙ "~'ιΊιυ ιςμ"d. ~1ι'aΙ:~ιaιιll
., 00 ~,V<

265, Αφαλάτωση νερο6 4ΙΟ,Ο α Ο, 710σ6τητες αναφέρονται

> 100 ηι '{ημέρα < 100 Ilι'fημtpα 0'0' δυναμικότητα πι<

εγκατάστασης ως προς το

Ίι:αρ~r~μενο προϊόν (όγκος
ν~~6

166. r,IJ.J.oyli, καΟαrl10μ6ς, KCΙΙ 4]Ο.οβ

OI(t\'O,Ilj νε,.,ού (όιυι.ιστήΡI α Το σύνολο

lI?.nnl"1)

ΣIJJ:n;n, (11 :Λ'aι ειιισκ(;,'-" αΙΙΤύΛlΙ'ιίτιι.ιιι"ο :::-if:rαιιι
167, ΣIΙΙ'φΥεία αlιτοο..111Ίτω\' και ;(}1.Ι) ο, ιιοl'uδες αl'αφέf1Qι'Ται

Jlοτοσ1Jκί.ι;ΠUJ\' ;> ΙΩ()Ο 111; < ]ΙΚ!ΙΙ 111: στη σlll'ολικΊ) <;1I'Φίινtια

τοll DIlI'Envc;ioiι

Ε'!ΚΟΙΤΙJ«τι'iσt.I,,·ιι/(οt1il1C1:\.σης ,,!ι Hσίμ(~ν .ΚΙ!Ι: Z'IJ' 11'((;J-\'Ol)<lIΙO,', ΚΙΙ, npotu\"tN\"

2(,11. ΕΥ"crrαοτuοεις αIl00'-lκε,Iο'Ι'; ΟΙ μΟI'άόες ιιl'οφtf1Ol'ΤfJl σε

ιιεφι:l.ιιίοιι, Ily/"ώl' Κ<ιιισiμω\'. . > 1041,0110 111 '-1 m3 1011.(1(\0 - ]Ο.()ΟΟ 111 "ι ]() ()ο() _ Ι.()Ο() 111 11 m3 < l,ιlΟ() 111 11 m3
απoOηlζE'ItIKI\ IΚClI'όηlω. Τα

nεtjιΟ:χI!llικα/l' ),.""U1 IIIIIIli:UJI' m' m3 1111Ι wαφtf1O\lται
nrooi6I'TfJft'II.O.K. EξaIfl,:iT(J) 1i oniOTOI;CQ orll,' πεrinτωση
fJποcιl\ ....c;llση ToςIKιJJ\' ....aJ ωιo(Jl\κεIJσlΙC; HrιJώ,''-1

εlllκίl'όl)I"(ιJ\'ΟI><Jlώl' στερεών φοϊ6l'Τ(.)Ι' (lιί.1l"

στε;"~': 'Ii:QI)σί (ιj\')
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ΟΜλΛλ ": 810ΜΗΧλΝΙΚ[ΣΕΓΚλΤλΙ:ΤλΕΕΙΣ

[Μαι: ΕΡΓον-Η Κα/ΙΚΟ! ΚΑΤΗΓΟΡIλ ΠΡΩΤ" ΚΑΤHrOPIλ Δ[νΤΕΡΗ

ΑΙλ ΔPAΣΠfPIOrnTAΣ 'ΣΥ' ΠλΡλΤΗΡΙΙΣΕΙL

YΠOΚλΠiTOPιA νποΚΑrnropιA ΥΠΟΚλΠΠΌPlλ νnoΚλΠiΓOPIA

ι' " " "269. ΕyιcaτoατάlΠtς αxoOήιcroσης < ΙΟοι

uφiωI' κo:uσiΜΩV - :> 1000 lπ
]

1000 - 100 m' 100 - 10 IDJ
E~oφεif(JI11 ),ιαν\l;ού Οι μovάδει; αvαφί.ρovι01 σε

ιμι;oρioυ ωιoOήlCtU<lη ωιoOlΙκεun!Cή ιlC(lνόtηtα

φιαλών οικιοι:ής
ι:Μ....

270. EYΚO'l'OO1άoεις :ι.:",'f'όι;; είOOUς Ως ά\οω

noθήιcεuoηι; τοξιΣών I(Q\ - :>SOOrn < "'" ~
α:ιιά\'ΟU\UVouoIών "_α. ...

Ζ7Ι. Ερ''Ω1:(ΙΟ'1άσεις (LI(oOijlCEuoΗC;

"''''''~ ~ - >100.000 tn 100.0011-10.000 ιn 10.000 - 1.000 ιn < 1.000 ιn

2n. rn.ωτtι; ty1Catοστάσειι;

ωι;oθήαUιJl'll; κo:uσiμων ή -
II1μιΙCΏV φoiόvι:ων

λ ΣταΟε(ές - ΤΟ oln'OΙO - -
Β KII'11ΤΈC Τα CIUl."Oλo - - -

n )r.1ιΤ ,,,.' -
17J. EyltOtooτ6oπIIί:ι.:αραΥωΥΙ,ι;

η)"::"Τ(!I.KIjι; ε\i[ιyΣlcις '«11.0 α Οι μφ'άδει; σνoφέpoνtαι σε

ql(Q"{tClt1UItνη IGxU
λ. M~ οπΡεά ιcαύo1ll0 ΤΟ <Jύνoλo - - -

8 fo.Iε \,vni. JCQI αt(!l.O καOOιμCΙ >.,11 M\V ,. JMW <5MW -
274. ΕΥιcσrΟOl6σιιι; -Ιιll.clll

η).ι;""ΤJ'O:ι.:CΙ(l(lΥωΥΙΚ αιιό :> .111 M\V '>II-IM\V <IMW - Ως ...,
y::wI1tl'IIl"Ii ι,'iι,yιιυ 11 ΧΙ"ΙΟ'1

Ιlιοιlιίζα:; Ι;ΙΙΙ αy(lOtI"'Oι"

α/ Ι L ,άtω\'

27:'. Εyι.:tιτα01'ιroεις ~{)Ul r
ψ.ι~'()OII<φ<ιyωYΙίς ιntό IΙI1('1η11"'i ΤΟ ΟI\I'ολο - - -
ε\'Ι"νίlα

Λυιπι ,ο , αι'{ι; ~~

2:'(,. Κ(ι(cιοι..(;IΙΙ·II((.qΊε.u,ώl' "CΙI :1(,1.1 Οι μΟ1-<Ιδει;: (I1'aφtroI'tC/I Qt

ι::cιl)ισιιό'τωl' - > ;ΙΚΙ K\V 5()(I-51IK\V <;11 K\V εy"ατεoτ/,ιέ\~1lοχιΊ

~
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" " 3' "277. Κοτσοκ<:\ιή άλλων,.::~::λω\' Υια )(,1.2
Ι vn""""ia "οΙ ~ταστι αtα - > 500KW 500·50KW <50KW Ωc.άνω

178. Κατασκευή άλλων ειιω..ων 361.3 Οι μονάδα; ανυoφovιoι σε

ι;:oΥCί,·αι: - :> jOOKW SιJO-SOKW <SOKW Ι ~ατεστt1;'έ\' .σ~·'

179. Κατασκευή α/.).ω" ε~ίπλωl.· 361'"
- > 500 KW 500·50KW <SOKW "''''''''2811. KIΠoolOCuit στρωμάτων 361.5

η~ά\'ω- > 500 KW 500·50KW <SHKW

281. κοπιΊ \'ομιομάτω\' ΚΟΙ μεταλλίων }(;2.1
- - > ]50 KW < 150KW Ωcάvω

zln. KιπασlGεlJη κοσμημάτων ιcαι 362.2
οuvαφ(ί)ι' ειδών μ.α.κ. - - > 150KW < l50KW Ωcά'\'(ι)

2,1]. Κατοσιι:ευήμουσικώνσιη'w:ων 363.0
0,-""",- > 500 KW 500·1\)0 KW < 100 KW

28.1. Kαtoσια:υή αθληΤ1κών ειδών )6.1.0
- > 500 KW 500 - [00 KW < lOOKW '" ""'"285. Καταοκευή ΠOΙχvlδιών κάθε )(>5,0

είδου' - > sαJΚW 5(Χ)· [OOKW <]00 KW ΩCάvω

28(., Κατασκευή α:ιισμψιjοεων }(,(,_ 1
κοοιιημα/ωΙ' - - > 150 KW !> 150KW ΩCάνω

2117. Κστασι::;::ιιή ΟΚΟΗ;;ώl' ι.:υl 366,2
11o!!f1toάJ\' - - > 151) KW ~ ISOKW "''''''''

2ΚΙΙ. ίl.λ~ βιoμηxιn'ίες "cιτ()α~ΤΗώl' 3(,(,.')

ΙΙ,ΙΙ.Κ. - - "> 150 K\V < ]50KW ΩC άΙ'ω

2ιf9. Α\"uri,ι;;j.ωσΙ1Iιετuλλι,,")\· πω

ω{Oλ'~Ι ι ιάτων "οι n:ιto).ει ι ιιάτωl' - > 50(1 K\V 5110 - 51) KW < 50KW ΩC <'n'W
Ζ')ΙΙ. Αι'ιιl,I,ι.:λωαιlllll )ιετcι)).ιι.:ώ\· J7l.o

uno' 'Ι Ι ιάτω\' και lI:ιtoί.ει ι ιύι(ο)\" - "> 3011 K\V 50!! - 511 K\V <51)KW Ωcάl-ω

291, Πλωτές βΙΟ)ll]ΧΙΜκές - Τα (1)\'0'-0 - - -
εΥ"ιπαστάσειι;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ΟΜΑΔ.Α 9': BIOMHXANΙKr.ΣΕΓΚλΤλΣΤλΣΕIΣ
[16001: ερroΥΉ Κ'<!ΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡlΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡιΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΠλΡλΤΗΡΗΣΕIΣΝΑ ΔΡλΣΠΙΡΙΟΤΉΤλΣ ΕΣΥε

ΥΠΟΚλπιrOPlλΥΠΟΚλ τΉΓΟΡΙλ νπolCλπυΌPIλ ΥΠΟΚλΠΙΓΟΡΙλ

"
,. ,.

"Ηιο N\τt;

",. Eρτιιoiες διαρρVθμισΗC; .!\1OΙΙΗZΑΝΙJαίJv Cωι\'ών . Το ιriίI.'Oλo - -
{1LX. BmE, ΒΙΠΑ, ΒIΟΠλ,
ΝλΒIΠΕ}

Z9J, Eyιroταaroσεις ωιοΟήια::voης 631.2
ι,ιxopε.uμάn.w

οι χωρίς 'fύξη > 50 000 m' :SlI.OOO-5.000 ηι' . Οι μoνάδtς ανcιφtρo~αι οε

CZIIoθηlCWflro όΥιο:ο

, ". " n Iα/'tιnιut:n 20,000-1,000 m' 1.000·100 m' •> 20.000 m'

Ζ'.ι. Διαλι.ιτή(lια O\Itοι(ινήτων . . ΤΟ ο{I\"Ο),ο

ΣtCp'Oιcα{la(lI<m'\plo - . - - ΤΟ σύνολοl'}~.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10

ΟΜΑΑΑ 10·

ΕΙΔΙΚΑΕΡΓΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙλ ΔΕΥΤΕΙ'Η

ΝΑ ΕJΔΟΣ EPΓOV ΊΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤλΣ. ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡ)Α ΥΠΟΚΑΤΗΤΌΡΙΑ νΠOΚATJ-ΠΌPΙλ γποΚλ1ΗΓ0f'1Α ΟΑΡλTlIΡIΙΣΕΙΣ

ι' ," 3" ,.
Ι. Jl"ψ"λl:l"f)'Ι''Υα/ >;0\1 0\ σI,,'<I&unKioς,",τι;,,, mJI'(>λ,,,οi. jni"ou; πuνuJ..ιo::oi> IIfl"o.... - - Εξαφιιύνται ΟΙ

"1"" ,.,<ιτ.:.""!ς(<"'1λ1("""""<'ιo'Tp1ιtι,,,,,ί ",,,ο,,,,ί "λ,;) > 5 kl11 "5 k'n αyω-yoi εvτό<;

ΙΥκοταστάσεω\'. ΟΙ

0_0(0,

αξloλσyσUντα/μαζί
,,; τιr, ΚΙσε

2. Ay'!rro; φumκο\ι αερίου 0:0\ ΟΙ ΣU,*UtlKέoς ιnιΤ~jγ > 25 h<ιr 25-5 bar - - Eξαφoόνtαι ΟΙ

ηο;;.ηl:l,niιm;ις (σ1αθμoi μί;τρησης και ρύθμισης ""=Κ (f.•:τός οδο:::σύ δtKτWlι) αΥωΥοί ενt6ς
t:"l~) εΥι:ατααΤάσεων, ΟΙ

ΟΙΙΟΙΟΙ

O~\~~~:τιn μαζί
Ι υε τ 'σειc

3. AY~1Joi Τ.ιιμ,κ6w oOO\(jJV (IIΎiΚ;'" και αφiιoN) ΤΟ σύνολο - - -
J. !:ιαΑμοl ιιιιΟΟοχίιςψι.'CJ\Kσίι αφίοο, uyροποιηιu';νou Το ούl'ολο - - -

ι:ου (J/' ίοιι 1:'1' LPG,. VIl::iJvψ<,Jμf,V\~ ••:nφovc,R><:oi ΚΟΙ \ιιfόΥΙIl'l\ σιδ!Jf'όδroιιoι

(αφorά σι1 iofTtQ MRTPO) Το σίIl'Oλo - - -
6. TI""XIi~f'OIIO\ (TrmII) Μό,'ο για xε[11φt[>ε\α ΤΟ σύνοlo εκτός - -

Αττι,,", ttnHDtoclIX Απι,;!Ί,

7. 'Τ;I'ΥΟ σ,6ηl"Jιιf'όμΙ'j\' ιc:π' εy~TI«HόΠ".(o)\,II,.,ταφόι1TNσης

'1\<\ ΠlJ\o/\\.ιoμf\'t.: Ι":τοφφr.ς 1(0' σuι'δι>Oσjιb'(o1>'

τ:rμ"ru.:(,n'σrolJι":'" Το σίι\'οJ.ο - - -,. T::J~'AjI'''';;: '1 ι.:οφ,ψ<ρφιί lIt= ιιεmφ<φ(ι.;"ο"

~J"lm)I"Iι"IΟι'ι\'t'".ιπo,;).Ι'"rτη"ά11 ,,"',1,'0 Ύ'(Ι ηι,' - Το aUl'ol.o - .
I'<CuΠI ,,':n m fll'l\tιu'''''

'ι. A::,..o!l,..i,II,.,
<,) EIΠ~IJn;;:'" ",,' ψ~oρn(άαι'Ρ<οι)l"'ιll" Το (11)\'01.0 - . -

Ι/Ι) Α,:I""'I"'"'''' ""o;;:)~~lΠη"'ί.; l.I"lΠll; IV'·rσ).;:,ιηoj"" - ΤΟ (njI'Oλ.o - -

~
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ΟΜλΔΑ IO~: ΕΙΔΙ}(Α ΕΡΓΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΙΙΓΟΡIλ ΔΕΥΤΕΡΙΙ

ΜΑ ε(ΔΟΣ ι.:ΡΓΟΥΊΙ ΔΡΑΣΤιΙΡΙΟΤΗΤΑΣ νπο ΚΑTJ-IJΌΡ1λ νποΚλ1ΉΤΟΡ JA νηοΚΑπυορΙΑ VΠO ΚA1HJ OPlλ ΠΑΡΑΤΙΙΡΙΙΣΕιΣ

Ι· ,. " ~

111. Ε Ι'"οδ-όμ,ιι (ιι:;.lιrl'I}I''I' Μ::; ':Υιcr.ιιασ.άσε ς) - ΤΟ!1'o1l0Ό - - ΔΕν σ\Ij'lΙ;JΊιλιψβά ο-

νια. Μικ oIipόllIQ, ε "Ι οι;

άJJ.ιIw φοιασιάσ ω ι

(ιι.χ_ '" 00. ol,εiα

ξm:ιi(,~iα)

", Η 1,;.>; rj~OJ<Q.·Q)O 1ή αχό 0,0', ..."1 ~ιn ηJ.,ιι"I ενι η& α >40MW 40-SMW <'MW - Οι μovά&ς αΝCΙφΈpI)'"

1ΙΙΙ σε ηl<Uτr,oτ/μi:\η

..",.
Η trnoκιπητορ!αΤωΥ

~tprow(l!.x

oOOlIoιiα)σuιιιιαραm'ι.

ρι<\ lην \1Ι!ΟΙΙΟτ/Υσρία

~' 00,

12 111....(11 Μα >α'YOIJI από φ '10[lo),lο.ο:ά lί<α - >5MW S5MW - "
IJ, Γραμμι.'.ς Ilf.1πφoράς ηλιι:-φιocή; ε-'έΡΥ':ιας με ΤΙς ;Ζ lSOJ\V · 151).3! κν -

σΙ",ΟΟωαι:ός IJUU;W ι:Υιcο«uιτιίιτει.ς (vm.κrrαθμoί)

" 1'(1\ ΜΙ' ι.χν ,ρ "α/ ανα Ι<:ΠΙ'Ο •..ς π)"Ι'.ό,αοη; ~α

r<:ιδισ jIo(i!\" " ο:ομ . ,,,οί Ο1ιι" ~IO{ 1α/11τ/; ηιλ•. ΙΚ1l;α<:; "" τα . lοmι\οΌ -
,J\>\', fι:unιc ι Q."row fMQ

" ~Iα ~Γσί IIά ΤΙ''; "ΟΙ Φ"I"'α/ "'Π~ "",.tί ς π ).:φι. ,'ία;
π /.εό'αmlς ,α· J (Ι ;"cφ6",,,, - - . Το σ\ιΙ-ο.ο

1(, M,'.,lll!; ιήστι:-; t1 ~\' '11' ήιi<' ,&'CΨ{41'αι το".,, fln",'
Το miI'OI.u - - -

17. Mi,nfIr.; Π'tI'"-"; ιI"f'J"\'~'fιoI:l11&1 "I~c.,'

ΙΙΙΙΙ'>σ1!,.) ...1<' ,,' "ltl ,λ!.ιι,,·1''11'" ,,,,i,τιτ<". ,,:(Iιι,Cιιω,' ('11 "/.. - Τ" ιιιίI'τ'l)." - .
(;0 Ι:ΛRΓ

" Ki.i' r.; lirli:! v:,,' Ι<\",ΤΙ ρι'ι', n ~'"fliu,\\'

'i'~ I...."ιιlι\τ""· Τ"m'MIΙ(J · - -

'" Λ'.ιΙ"·,, 'Iom"nIJ, · - -
!ΙΙ, Λ 'Χι "Ι i\. σto>ση" 1",11116 iα,O<fη Ι "rn(lI ,,', 11'" ύλλ,ι

,,,.,-><1> '«I,rtάlJ ι:ιom : '"'' ""'"ρ" _ - lIImJ\'OIJ' -
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ΟΜΑΔΑ HI~: ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

λJA ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΙΙΤΛΣ mOΚAΠΠ"ΟΡ[Α YΠOΚAπιrOP[A ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡ[Α ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙλ ΠΑΡΑΤΙΙΡΙΙΣΕΙΣ

Ι' 3' 3' "Ι .. Π""1I7~\7'1 α/ι lιΖroφuι'><i ΙΙΤμιιύ ι;ιιι Or.ρμου "ι;ρο,\ IIr. rι.ς Δεν αφορά ιδιόχρηση

m""α/:υηciς lιυ16\\' qι;ιιroσtάσεις - ΤΟ σίινολ.ο - - και !δα/ιcατανάλωση

Ζ3. Μ""τ(W.; lNλllιoσιδηΙWN σε ιnιαiθf!ιoυς :Ι:Ι:ΨΟ"', Σιιμχε(lιλαιιβάνΟ\Τα/

- > IΟΟσφ. 10(\·10 σφ. < ΙΟ σt(l. ΙCω οι ιιάνφες

αχ6σι.l(ισηζ

αυtOιcιvι'ιτων

Ζ3. Μmτ~ ιoλU::~j\" ou:oδoII6JV - - - Το σύvoλ.o

". Σταθμοί σ\~:φoδιrισμoύ οχημσ.row μ8 καύσl)lll

(1) Aipιll ι;σl,ίσψα - - ΤΟ σίινολο -
β) YYl,rι ι;αVσψα - - -

ΤΟ σίινολο

Ζ5. X61j>O' πΡιχΙΙ"J'I'''lς ηMθμ •.uσrις <γο(ιτιπ(.w O).TIίICI1(oW ΤΟ σίινολο . . -
. t "M'W ιε CΠιι;ί,m,..u 00 !ία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

ΚΑΤΑΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΠΙΡΙΟΤΙΙΤΩΝ ΠΟΥ νΠΟΚΕIΝΤλΙ ΣΕ ΟΛΟΚλΙΙΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜ.ΗΣΙJ ΤΩΝ

εΠIΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒλΛΛΟΝ

το 1Ι(ψόν παράρτημα δεν αφορά Τις xCφαyωyιΙCΈς I(Ot ιιη δωδn:ασίες (εy~(Πα01άσειι; ή ηΙl1J1ατο αυτών) 1tOU XPI10lμOlΙOI0ίινται για την έ(1ειινα, την ανάπι>ξη ΙCα/ την

7tεφαμαnκή δΟΚ1μή νέω\' ιφo,όvtων ΙCα/ βιομηχανικ&:ιν μεθόδων.

2. Οι ΑVΑφΕΡΌ,Iε\"ες lIαραι;άtω O(Jιακiς ηllέζ αναφέf!oντφ σε δ1J\'cηιll(όΤ1jfα. Εάν ο ίδια; φΟjlέαι; ).ιιroυρΥΙας ασκεί ιιοως xαrαrωrικές και ιιη διαδι"oσi.ες της ίδιας

ιcoηlyopIας στην αιιτή ΕΥιcm:ασταση ή στον ίδιο χωρο. οι διwαμιιcότ/τες αιrrών α1Ιf\OίζOVΤU1.

ΑιΑ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΙΙΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡλΓΩΓιΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙλΔIΚΑΣΙεΣ

] Βιοιιηχ<n'iει; ενφΎειαιαίΝ ] ] ΕΥΚCI10στασεις Ι(ο''''ης με Οφιιι",ί !οχ,! "αίισης JIqoλliτtrIJ των 50 MW
δfΙQοτηjl10tΊiτων

1.2 Διυλιστήρια πεφ:;λαioυ και αερίου.

I_~ ΕΥl(αταστάσεις OIl{<Σ\1IrαΙC01α/Iησeιι;.

1.4 Ε'Ι'κατοστάσειι: ιιε".oτ.oίηαnι: ΚΟΙ 11I'()OJtoίIIOIII: ιου ΆVΘOOΙCα.
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2 nαpαyωyιi και μEtaJΙoiησll μπά)J.ωo.' 2. J ΕγΙC!ttοστάσεις 9ρίιξης ή επίτηξης μαWJ.εύμιπος. σuμm:ρl).αιιβα/'ομέ'l'Ο11 του OεtoίJχoυ μεταλλεί)/ιατος.

2.2 EyKσrαστάσεις 1Icφαyωyι'ις χ1Jτσσιδltρoll ή χάλιιΒα (I'.fXOtortvoύI; ή &UTErorEVoύς), συμιιεριλαμBαvoι,ένων των

ΧUΠ1piwl' (!\)\'εχοίις χύτευσης ωριαίας δllνOιιιΙCΌτ,lτας ά\'ω των 2,5 τόl!ων.

2.3 ΕΥκατοστάσεις περαιτέρω επεξερΥασίας σιδηρούχων μετΆUων:

α. με έλασιια ε'\' Οερμώ, ωριαίας δUΝαμΙKότψας άνω των 20 τόνων ακατέργαστου χάλυβα.

β. με σφυρηλάtψ:nl ι!ε σφύρες φουστικής ενέργειας άνω Τω\' SO ΚJ ανά σφύρα και <Παν η χrησιμOltοloίJμεv,l θερμιι.:ή

ισχύς ιmερβαίYεI το 20 MW
Υ. με επίθεση ,φοσταπnτικοό στρώμα/ος τηηlένου μετά)J.σu. με δυναμιι;:ότψcι κατεργασίας Cnw των δύο τόνων

οι.;οτέΡΥαστου χάλυβα ανά ώρα.

2.4 Χυτήρια olδllrιoίιχων μΕτάλλων με δm'ομlιι:όf1lτα JtcφαΥωΥi); ιn'α/ Τω\! 20 τόνων ημερIΙσUιχ;.

2.5 EYKιnαστάσn:;:

α. ιtαpσyωYJ'1o; QKιm.pyaσTωl· ιιη σιδηρούχωι' μετάλλων ω:ό μειιυ.λεUματα, σuύκεvt(lώματα ή δευτφoγtvείς 'ιφ(ί)τε<;

ω,ες. ΙΙ( lιcταλλΟUfYY\I(ές. χημικές ή φ,εκτrιo),\)τικές διεργασίες

β, τήξης μll σιδηf'OUχwI' μι:τωJ.ων Ι(αι κραιιάτων, συμπφιλαιιβα/'αιιέI'ιι»' τωl' ιφotόνtων α/'άκtl\σ1ις (εξευΥενισμός.

xύΤ(ιJoη). τ/ΚΤ\),llς δυl'αμl1l':ότητας m'OO των τεσσάρων τόνων για το μόλυβδο ",αl το ",άδμιο ή 20 τόνων για όλα τα

ω.λα ιιέτώJ.α ΙΗlερησίως.

1.(, EγKαΤCΙστάσειςειnφmοειακήςαεξεργασ(α; μετάλλων και nλασt1κώl' υλικών με ηλεκτρολυτικέςι\ χιlμικές διεryασi.ει;.

εφόσο". ο όγκος τωl' κάδων χο\) ;φ1\σιμοποιού\'Τα/για Τ11" κατεργασίαL1Jtφβαi\'Ε! τα 3ΙJ m',

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. B,oPlJX(l\·ia οριικτών πι)()ιόνιων 3.1 EyKιιτewιάo"εις 1tιφαΥωΥής κJ.ίl·l<tf'l (τσιμέ..,ου) σε JU:/ηοφοφικούς κλιβάνους. με ηιιιρήσια δυναμικότητα Xαρayωyής:

rλ\'α/ των 5ι1(} τΌΝΩv, IΊ ασβεστοlJ σε πεΡΙOφo<pΙIα/Uι; κλιβάνους lιε ημερήσια lIσρo:yωyllCη ΔUΝαμιιWτητα ΆVω των 50
τόνωl', ή σε άλλou εIδoUς κJ..ιβά\'OUo; ιιε ημεrήΟ\Q πσρcryωyική δUVQJΗιώτ/ια άνω των 50 τόνων.

3.2 Ε'Υκαταστάσεις lιαρσΥωγής σμιci:vτOl1lCαι ΙCOΤαOKOlής ,ιρoϊόV'rων με βάση τον αιιίαvιo.

3.3 Εyιcαταστόσtις IIorayω)'ήo; yιJιύ.lοlΙ. 01JΙΙJιqlιλομβανοιιένων των εγκαταστάσεων lιαρσΥωγιις I"W\' )'ΙJαλlοι\ με ηιιερήσιο

tl11«IK1i δl!\'(ψικότητcι Cr\'α/ των 21) tm-ooν,

3Α Εγκαταστάσεις τήξlJl; ορυκτώ\' υ)..ών. σu~V.(φβανοιιέ\'tιJν Tωl' εYKαtαστάσΕΩV πσΡαΥωΥής ινών ωι:ό oριικτtς ύλες, lιε

ημερήσιο τ/ιrnκή δυναΙΙIKότητcι. (n'UI των 20 τσ.'ων,

3.5 Eyt;αταστάσtις π(l{ιαyω)ής KεrιαμΙKών ειδών ~Iε ψήσιμο, ιδϊωι; δε ΙCΕΡΑιιιδιών. τούβλων. πuρίμαχων πλίνθων, lIλαιcιδίων,

ψευδοιιορσελα/'ης ή 1'Ι:0()σελάνης, με ημερήσιο ΠOfΚl)'ωyιιcl, δυναμlκσιητα άνω των 75 τόνων ήfKα/ ιιε δυναμικότητα

ιcλ,βΆVoυ άνω των οι m' και ιruΚl'ότητα φορτώσεως άνω των 300 kglrn'.
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,
Χηιιιιc:ή (\ιοιιηΧα/'ία Η ",ατό Τ1]I' έ\...·οια των ICιmloyo,11tiJV πcφαyωyιιc:ώI' διαδιιc:ασιώl' τo\l κεφαλαίου .J Π(ψαΥωΥΙΙ, ιmoδηλώl'ει την π<φaΥωΥΙI σε

βlομllΧα/'\ΚΙ] cl.iιιαι;:α 1<00 ,ιε 111111ΙC:11 ιιετατrollll των υλών ή οlιάδων υλών 1101) ΟI'ΟφέpovtΟΙ στl" xαραyράφouς 4.1 έως 4.("

·Ι Ι Χημιriς ΙΎκαταστόσεις Ύια τηι' χΟf'H)yιι;φi (lαoιΙCΏV χηlιικών 0f'lYOI'Iιc:tiJv προϊόντων. 6ιtως:

~ α/V.ώl' οοrorΟI'((\'θράιc{ι)ν, (Yf1OIIμIΙCtiJl' ή Iα/ΙCΛΙΙCών, ι::ε1COρεσιιέ1'tι!V ή ακόρεστων, w.ειφΟtlκών '1 αrωμOtlιc:ών)

β. οξιηovo6χων ιιδρoyoναvθp(u>ων, ιδίως δε αλκοολών. αλ&Οδών, ι::ετovών. ιc:αρβoξυλιΚΩV οξέων, εστέρων, οξικών

[\"ώσCα/\'. α/Oέ[Jω\', ιιιιεροξειδίων, tlιοξικ6n' Ρllτινών

r Oeιouxωl' ιιδι'>οΎα/'ανθράκων

δ. αζωτΟUχωl' "δroγovσνOράι.;ω\'. ιδίως δε ιφl"ών, αιιιδίωll, νιτrωμέ\.'α/Υ. YIΤ(XOδώv Ι] \lφιΚΩV ενώσεων, νιφιλίων,

ΙCυlΣν1ΙC:ώ\' και ισoκυανιιcών ενώσεων

ε. φωσφoρoUχων I!δroΥσνανΟf'!άιcωll

στ. αλοΎονούχων UΔΡσyoνανOpάκων

ς. βαoιιcα/\' lIλασtι~\' υΙών, (πολιψφών, συνΟεπκών MilY, ινών με βάση τ/ν κιmαp(νη)

11· συvOεΤΙKOI) Kαoιn:001JK

ι Xf!wμά"ιw,' 1(00 ;wωσnKών ω.1κών

ια C1ItOrρUII(lI"(IKtiIv και taOιE''tryώv ουσιών

~.2 ΧηllΗdς εYKaταστάσεις lIιφιquryής βασικών ανόrrανων χημικών Ίφο(όντω,'. όπως:

~ αερίων, όΊ:ως αμμωνίας, χλcφίου 11 UΔΡoxλωρίoυ, φθορίουιΊ uδpoφOopio", οξειδίων του m'Opal(a, Οει'(κ(ί)ν ενώσεων,

ο{ειδίων του αζώτου. "δjΊoyόνol1, διοξειδίοΙ) τσυ Οείου, διχ),ωριoιJχσI) κιφβονυλίου

β. οξέων. όπως :ι:ρωμI1CΟ(I. ιιδjJoφOOrlKOIJ, φωσΦOf1II..'"Oό, νιφικοό, υδΡο:ι:λωρ,κσύ, Oωιroύ. ατμίζοντσι;; Οειικού κω ά))-ων

Οειούχων οξέων

r βάσεων. ιδίως δι lιδροξειδίοΙ) το" cιlψω\'ίoιι. ιιδροξειδίου τΟ\) κώ,ίου, υδ(Ιοξειδίοιι του ναφίου

• αλάτων. όΊ:ως :ι:i.ωrιο(ι;-:οu cιιψωvίoιι, l.λωρικoiι καλίου, cn'θρακικοu KCΙλίOυ, αvOραlClKOίι νατρίου, υπερβO[lικών

αλι'πω,'. ,πρικοί, aρy\lfIOtI,. CΙlιεΤCϋ,).ω,·. I~τoλλoξειόίω" ή W}.ωl· ((\'Cιrycnwν enilσεool'. όχως α/.'Ορα1CClσβεστίοο. χυριτΙου, avOpαKOllUpniou.

'ou Χημιι;:έι; ηιcατcιστό-σ<:ις πιφαΥωΥ,Ίς ι:ιωσφοροίΙ:ι:ων, aςωτo6;(ωνlί ιcc.WoιJx(JJ\· λlXCΙOμ(ίτων (cιπ).ώ,' 1'1 Ο'lινΟετων)

" ΧηΙΗκές εΥκαταστάσεις πιφayωyιiς βuoι ....-ώΙ· oιJto-ιιyειoνoμιΙCΏΝ πroϊόvτωl' και βισι::τό'...,!\'.

υ Χllμlκέι; εΥκaτfJοτάσεlς ιιου ΊJ111σΙΙ,OΠOΙOίI\' :Ι:11/ΗΚΙI 1'1 βlολοΥIICl] δΙφΥασία Υ'Ο τι]\" Ίloρασκ:εUΉ βοοικώl' φcφιιακεuτικών

Ίιf!Oίόl'tω",

~.6 ΕΥκαταστό-σεις Ίtυρυyωyι'ιι; εφllκηια/ιν l1ί.~"·
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j Διαχεϊlηση Των aπσβλlΊΤα/I' ΔΙOχεiPI01I τω,- α/(οl\).Jjτω\' με τη\' Ειιιφίι),αξl1 του άρΟpou ] ι της oδηyίaς 7514421ΕΟΚ και 1σll σrΟΡο1J ~ T1tς οδηΥίαι:;

91/6891ΕΟΚ του Σuμj!oυHoυ. της 2 Ι·; Δεκεμ[\ρίου Ι 91) Ι, Ύια τα επικίνδυνα aπόβλητα:

:\.1 ΕΊ'ιcαταστάσtι<; για Τηl' εξά4ι'ΙΙιl II t11\' αξιοιιοίηση των ε...ιciνδυνωl' ωι:οβλήτων χου αναφέρονται στον ι;ανονιοιιό του

άρθρου 1.4 τηι; οδηΥίο.; 9Ι/6891ΕΟΚ, όιιως O(IίζOVΤQl στα Πopαιmiματα ΙΙ Α και JJ Β (ενέργειες RI, R5, R6, R8 και

R9) της οδηγίας 75f442fEOK και στην οδηγία 75/.ιJ9IΕΟΚ. ημεριισιαι; δυναμΙKόnlΤαζ άνω των δέκα τόνων.

'.2 EYKατασrάσειςκαΟΟΙΊς αστικών ωισβλιΊτων, ό'ΙΙωι; orιiζo\'ται σ011' ΟΟllΥία 89/3691ΕΟκ. της 8'; lουνίou 1989, σχετικά

με την lt[Jόληψη της (ιφοσφαιρικ1jo; pίntανσης που JφCIKαλείται ωιό ru; νέει; εyι.;ατσσrάσεlς καύσης αστικών

wιorrιμμάτων και στην οδηγία 89/4291ΕΟΚ, Τ/ς 2]"; Ιουνίου 1989, σχετικά με τη μείωση της ατμοσφαψικης

ρυιtονσης χοο ItroIιoλεltw αJtό τtς νέες εΥκαταστάσεις ιιwοης αοnιιών αJtorριμμάτω't', με ωριαία δUΝαμιιOOτψα άνω

τω\' τριών τό\'ιiIV.

5.3 ΕΥιιαταοτάσεlς 11α τψ εξάλειψη ακίνδυνων α/(οβλlίτω\', ό'ιιως orίζονται στο Παράρτημα [[ Α της οδηΥlας 1SI44Z/EOK
σια κεφάλαια D8, D'J, με ημφlίσια δUΝ<q.ιικότητα άνω των SO τό\'ων.

,.. Χώ{1οι ΤQ(,ιlή~ ItOU δέχονται άνω τω\' δέκα τόνω\' ΙΠιεΡηοΙως ή ολlκιις χωrιηn"ότ/τας άνω των 25_000 τόνων, εlC1ό; ωιό

τους χώρους τσφι'ις αδρm'ών QJιOf1fJ1μμάτων.
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Άλλες δ(\cισιηριότηrες

!>.!! Εγκαταστάσεις Υια 1111' nO{1Uyωyή α/'Opuιω (Ql(i.11[1όo; f.ιν(J(ΚXI(ClςI 1\ IJ}XOCΤPOY{1c1<pirI] με t-ίIUoI] Ij Υrαφιτοιιοίιιοη.

6,5 ΕΥ"αιαστάσεlς για την ε{ά}.εlψη ή τιι,· αξl01l0ί'lση Οφαγiωl' και ζωϊΙCΏν αnΟΡΡι!lιια/α/Ι' με JjII<:PljotG διιvαμΙKότητα

ειιεξεΡΥασίαι:; 0I'<ί:ιtερ11 των δtκα τό\'(:)ι',

6.3 Εγκαταστάσεις δέΨl1ς δειΊιιάtω\· εφόσον η ημεflήστα δυναμlκότητα κατεργασίας UJιεpβαίνει ΤOuς δώδεκα τόνους

τελιι;ών Ίl:ροϊόντωι'.
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6. ι ΒωμηχCMκές εyKCΠαστάσειι;

α. Jιcιρcryωyής Χα()ΤΟ1Ιολτοίι από ξύλο Τι άλλα ιι'ώδη ιΙι.ικά

β. lIorαyωyής χαρTlοίι και :ι.cφτΟ\·ιοIΊ με ημερήσια τ..οραγωΥΙκή διΙναμlκότητα άνω των 2Ω τόl'(ι)ΙΙ.

6.6 ΕΎκαταστάιπιςt\1"((tIκήI;: ει.:φοφιjς nΟt>λερικώl' και χοίρων οι onoiet:; διοθέτουν 1Icί\'α/ α:ιιό'

α. .ΙO.U()() θέσεις ΥΙΟ nο"λ.φικά

11. 2,()ΙIΟ Οέσεlς για χοίρους nαrcrrωΎής (άI"W Ια/l' ~() kg) Ij
Υ, 7541 Οέσεlς Υ10 XOlpoμητέfJ/ΞΙ:;,

(,.2 Εγκαταστάσεις Πf)OειιεξερΥασίας <δραστηριότητες ιιλύσης λείικανσι,ς, μερΟε(!ισμού) ή βαφl)ς \να/v Τι υφασμάτων, με

ημερήσια δυνtηΙΙKότητα ΕuξερΥασίας άνω των δέκα τό\'ων.

6.4 α. οφαΥεία lιε ημερήσ1CΙ δυVΑμlKότφα IIcψαyωyής ('ΙφσΥίι..Ν άνω των 50 τόνων

β. ΕιιεξεΡΥσσίο 1Ι"α/ μεταποilj(JΊI γιο tIjI' ιιcφσyωΎή ιιροίόντων διστροφιίς αχό:

• ζωική ιφώτη ω.η (εκτός του Υάλακτος) lιε ημερήσια δUΝαμΙKότ/τα ιιαραywyήι; τε4κωl· Jιpoίόντων α/'(ι) των 75
τόνωι,',

• φυτικη ιιρώΤl1 όλη, ημερήσιας δUΙ'cψικότητας ιιαραΥωΥή.:; τελικών ιιροϊόντων άΥω των )1)(\ τόνων (ιιέση

τρφηνιαίατιμή)

Ύ. enEξεpyoaia ι.:αι μετσιωlηση το\) yάλωcτoς. όταν η nοσόtηΤQ του λαμβανομένou Ύάλαl'>tος υπερβαίνει τ~ 2110
τόνους 'lμερησίωι; (μέση ετήσια τψή),

(,,7 ΕΥl(mαστόσtt<; ειιεςφΥασίαι:; της ιnιφα/Τlας υλόll', οι'Ιικειμέ\'(ι)\' 11 ιφοϊόιοτωι' ιιε τη ψησψ01l0ίηση οrΥ(11'ικών

διuλιlt~JI'. ιδίως Υια τις ερyασίΕC; nl'lOtTOIμCIoia.;. εl(t(nιωσηι;. C1Iίσφωσηι;. Iα/OαrισμOlί Tωl' ),ιnώ\', αδιαβροχοιιοίησ'lς.

κο)).υι,ίσllατος. IlαφΙιι;. κα4lαι,ισ,lοl', 11 όlΟllll(1χΙlς. με δΙ)I'ιφικ6Ιllτα II"UΤα/'άλιι>σης α/'α/ {tJ1\. 1511 kg litoλlJ't'1 ((\Ιό ώrα 11
ι'ιΙ'α/ τω\' 2ΙΚ) ιόl'ωl' OI'Cι έτος,

----

6.

--

,.
"ο
b
m
Θ

~
~

ο

~
ο,

i
ο

--



Ι

ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3303

Αρ. Φύλλου 285ΤΕΥΧΟΣΤΕΤΑΡΤΟ

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι
5 Μορτίου 2004

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ.10788

Έγκριση πολεοδομικών σrαθερoτ\mων (standards) και

ανώτατο όριοπυκνοτήτωνπσυ εφαρμόζονταικατάτην

εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδ{ων, των

σχεδίων χωρικής και oικισnκής ορΥόνωσης ooQV()U(T'ής

πόλης- και των πολεοδομικώνμελετών.

ΗΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντος uπόψη:

1. Τις διστόξεις της παρ. 7 του όρθρου 1 του Ν. 2508/
1997 ..Bιιίxnμη Οικιστική Ανόπτυξη και όλ/ες διατάξεις ..
(Α'124).

2. Τις διατάξεις του όρθρου 29 Ατου Ν. 1558/1985 "Κυ

βtρνηση και Κυβερνητικό Όργανα" (Α' 137) όπως προ

στtθηκε μετο άρθρο 27του Ν. 2081/1992 (Α' 154) καιτρο
πσπoll'ιθηκε με το άρθρο 1 παρ. 20 του Ν. 2469/1997 (Α'

38).
3. Την 48/2004 γνωμοδότησητου Κ. ΣXon.

4. Το γεγονός ότι οπό τις κανονιστικές διατάξεις αυτής

της οπόφασης δεν προκολεπαι δαπάνη σε βόρος του

κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνονται πολεοδομικά σταθερότυπα (standards) και

ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατό την

εκπόνηση γενικώνπολεοδομικώνσχεδίωνχωρικής και οι

κιστικής οργάνιοοης ..ανοικτής πόλης>ο και των πολεοδο

μικών μελεrών όπως στα επόμενα όρθρα και το παράρτη·

μα που αποτελεί αναπόσπαστο μtρoς της ποροίισας από

φασης και δημοσιεύεται με αυτή.

Άρθρο 2
Γενικtς ένναες •ορισμol

Α. Έννοια τοι.ι δείιπη και του πρότυπου

1. Το πρότuno είναι η παράμετρος (ΠOOOnκή και ποιστι·

κή) που εξασφαλίζει το μέτρο του αρκετοίι Ύ\α την ποσό·

τητα, και το μέτρο του ανεκτοίι για την πOtότητα, μιας Σu'

νήθους λεπουργίας που επιλέγεται και χωροθετείται με

τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Τα πρότυπα δίδoνrol με τη

μορφή ..χ ανό ψ~ όπου Χ και Ψ πολεοδομικό στοιχεία (πο-

σστικό. ποιοτικά) και αφορούν λειτουργίες κοινωνικές,

παραγωγικές διOΙKηTlKtς. δίκTuo. υποδομής.

2. Ο δείκτης διαιφίνεταl στον πολεοδομικό δείκτη και

στον πολεοδομικό δείκπι προδιαγραφής. ποι.ι στο εξής

ονομάζεται πρότuno μέγεθος (standard).
α. Οι πολεοδομικοί δείκτες αναφtρoνταl στην υπάρ

χουσα κατόσταση, πρoiρχονται από την καταγραφή

των πραγματικών συνθηκών, και έχουν κανονιστικό χα

ρακτήρα.

β. Οι πολεοδομικοίδείκτες προδιαγραφής (δηλ.. τα πρό

ΤVπα μεγέθη (standardS) οποτελούν οδηγό Ύ\α τις προ

βλεπόμενες ανάγκες και καθορίζουν τη ΣUμπεριφoρό:

ενός οικιστικοίι συστήματος.

3. Για τον καθορισμό τωναναγκών χΡησψοποιεπαl, είτε

ο δείκτης επε το πρότυπο αν6λοΥα μετην επιλσγή ή τη δυ

νατότητα παρέμβασης (Otκονομική-κοινωνική-πολπική)

του σχεδιασμού σε λεπσυρΥίες που εξαρτώνται κυρίως

από εξωγενείς παράγοντες όπως π.χ. ο δείκτης ..κατα
στήματα λιανικοίι εμπoρίoυ~ στον συνολικό πληθυσμό.

8. Ελαστικότηταπρστίιπου
1. Κατά την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών των

πόλεων και οικισμών της χώρας, η κατάταξη τωνοικισμών

γίνεται αφ' ενός σίιμφωνα με το πληθυσμιακό μέγεθος και

τον διοικητικό τους ρόλο και αφετέρου σύμφωνα με τον

ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε οικισμού (αγρcmKός, παραδο

σιακός, βιομηχανικός, τουριστικός κλπ.). Βάσει αυτών

αναγνωρίζεται η αρχή ελαστικότητας εφαρμογής του

προτύπου.

2. Το nρότυno εξειδtι<είιεταl στην περίπτωση που ανα

φέρεται: Είτε σε ένα συγκεκρψένο οιιι:ισμό είτε σε ένα χα

ΡΟΙ<τ/ριστικό ταυ που μnOρε( να ΠρoδιαγpaφεI. δηλαδή

παρouσι6ζει μια καvoνtJ(ότητα. Η απαίτηση της κ:ανoνtJ(ό

τητας διοχρονικ:ό oδηyεf σε ένο ελαστικό προσδιορισμό

της τψής του. Έτσι στην περσπωση του ΠOtΟΤ1Κοίι προτύ

που αυτό διατυπώνεται σας ..Χ1 ανό Ψ1~ ή ..χ2 ανά Ψ2.

ενώ στην περfπrωση του ποσοτικού πρσrύnoυ διστvnώ

νεται με τη μορφή ..Χ1 έως Χ2 ανό Ψ1 έως Ψ2- ή ότι το

πρότυπο κυμαίνεται από α έως βτψή.

3. Η ελαστικότητα του προτύπου αναφέρεται και στην

απόκλιση μεταξύ του θεωρητικώς επιθυμητού προτύπου

και του εφικτού ή εφαρμόσιμου, η οποία οφείλεται σε πα

ράγοντες όπως:

Ι

Ι

Ι
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• το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίη

ση του πολεοδομικοίι σχεδιασμού στο χώρο μετά τη θε

σμoθtτηση ταυ.

• τη δυνατότητα πραγματοποίησης επενδύσεων στις

υποδομές και ανωδομές (μορφολογ(α εδάφους. αξία γης

κλπ.) από φΟΡείςτοu Δημοσίου Τομέα ή ιδιώτες.

• την αντίσταση κοινωνικών ομάδων οι οποίες επιβαρύ

νονται από την υλοποίηση των προτάσεων του σχεδια

σμού.

Οι παράγοντες αυτοί οδηγοίιν στην υιοθέτηση διοφο

Ρεmώντιμών προτίιπων και ειδικότερο:

Q. επιθυμητά πρότυπα για τον σχεδιασμό νέων οικι

σμών,

β. πρότυπα προσαρμοσμέναστην υπάρχουσα κατά·

σταση γιατην επέκτασηυφισταμένωνοικισμών,

γ. πρότυπα που λαμβάνουν υπόψη τους υπάρχοντες

δείκτες για την κάλυψη αναγκών ενός υπάρχοντοςοικι

σμού.

r. ΕφαρμογήΠροτύπου
1. Παράγοντες μη μετρήσιμοι πσυ διαμορφώνουν ένα

πρότυπο εκτιμώνται υποκειμενικά και παρουσιόζονται με

μορφή ποσοτικών μεγεθών. Η ποικιλία των παραγόντων

απότους οποίους εξαρτα/αιτο μtγεθoς και το είδος ενός

προτύπου καθιστά κόθε περίπτωση εφαρμογής του στο

χώρο μοναδική και ειδική.

2. Λειτουργίες που συνδέονται με οικονομικές δραστη

ριότητες όπως εμπόριο, βιoμηxαVΙα, γραφεία κλπ., προ

σφέρονται λιγότερο για την χρησιμοποίηση προτύπων

γιατί επηρεάζονται σημαντικά από εξωτερικούς παράγο

ντες (ΠOλrτlκές αποφάσεις κλπ.) σε βαθμό που τα θεωρη

ηκά πρότυπα να μην έχουν πρακτική σημασία, αλλά να

αποτελούν, μόνο γενικές ενδείξεις μεγεθών.

3. Τα ενδεικτικά μεγέθη και οι παράμετροι στις οποίες

αναφέρονται τα πρότυπα και οι δείκτες είναι:

βιώσιμη μονάδα: δηλαδή το ελάχιστο και μέγιστο μέγε

θος σε τμ. κάθε μονάδας, πέρα του οποίου πρέπει να δη·

μιουργηθεί νέα μονάδα.

ακτίνα εξυπηρiτησης που αναφέρεται στη μέγιστη επι

τρεπόμενη απόσταση της κατοικίας του χρήστη από το

χώρο της εγκατάστασης,

αναγκαία τμ. ανά κάτοικο ή χρήστη, με ένα εύρος τιμών

που αναφέρονται είτε σε επιφάνεια εδάφους, είτε σε ωφέ

λιμη επιφάνεια (συνδυασμός λειτουργιών π.χ. εμπόριο

κστοικία κλπ.).

ποσοστό χρηστών στον πληθυσμό που προκύπτει είτε

από γενικό σταηστικά στοιχεία είτε από ης ειδικότερες

αναλύσεις και προβλέψεις των μελετητών για τον εκά

στοτε οικισμό.

Δ. Ισχύς nροτύπου

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται

μέχρι την 31.3 εκόστου έτους, βάσειτωντεκμηριωμένων

προτάσεωντων αρμοδίωνυπηρεσιών,κατόπιντης έρευ

νας ή της εμπειρίαςεφαρμογήςτων δεικτών και προτύ

πων.

Άρθρο3
ΧΡι'ιση nροτίmων

Α. Οι πολεοδομικοί δείκτες και τα πρότυπα χΡησιμοποι

OUνται κατά την εκπόνησητων μελετών rnΣJΣXOOAn και

Μελετών nολεοδόμησης (nολεοδομικές Μελέτες ανό

πλασης ή ειδικών κατηγοριών) σε συνδυασμό με ης αντί

στοιχες ισχύουσες προδιαγραφές και τις διατάξεις περί

των χρήσεωνγης όπως εκόστοτε ισχύουν.

Β. Ειδικότερα προσδιορίζονται:

1. Τα βασικά μεγέθητou σχεδιασμού για τον πληθυσμό.

τη χωρηnKότητα -φέρουσα ικανάτητα, την πυκνότητα, το

συντελεστή κορεσμού και την κατοικία.

2. Κατευθύνσεις χωροθέτησης των λειτουργιών συσχέ

τισήςτους με άλλες λεπουργίες και ιδιαίτεροι δείκτες και

πίνακες για ης ενάτητες:

α. Κοινωνική και Τεχνική υποδομή:

- Διοίκηση - Εξυπηρετήσεις
- Εκπαίδευση
- γγεία - nρόνοια
- Αθλητισμός
- npάOlVO - Ελεύθεροι χώροι
. nολιηστικά
- Δίκτυα Κυκλοφορίας
β. Αλ/ες Λεπουργ!ες

- Λιανικό Εμπόριο
- nαραγωγικές εγκαταστάσεις (βιoμηxαVΙα, τουρισμός

κ.α.)

3. Σύμφωνα μετα πρότυπαπου τελικάδιαλέγει ο μελε

τητής, γίνεται αναγωγή στο συγκεκριμένοοικισμό, τόσο

για το κέντροτου οικισμούόσο και για κάθε μια πολεοδο

μική ενότητα και προσδιορίζονταιοι ανόγκες σε μονάδες

και γη, της εκόστοτελεπουργίας και συμπληρώνεταιξε

χωριστός πίνακας για το κέντρο και κάθε ενότητα. Είναι

επιθυμητόνα γίνεται συνδυασμόςλειτουργιών (π.χ. σχο

λείο, αθλητικές εγκαταστάσεις,πολιτιστικό) στο πλαίσιο

εξοικονόμησηςδημόσιας,δημοτικήςή κοινοτικήςγης και

της οικονομίαςστην ανάλωσητου φυσικού κεφαλαίου.

4. Οι κατά ης προηγούμενες παραγράφους εκτιμήσεις

εφαρμόζονται ανάλογα και στο επίπεδο των nολεοδομι

κών Μελετών, ιδίως ότανΣUντάσσOνταιπολεοδομικές με.

λέτες ανάπλασης -ανασυγκρότησης περιοχών ή μελέτες

πολεοδόμησης ειδικών κατηγοριών και όπου απαιτείται.

nεραιτέρω εξειδίκευση ή επικαιροποίηση των μεγεθών

που δίνονται από εγκεκριμένες μελtτες rnr ή και ΣΧΟΟ

An είτε Ο υπολογισμόςτων αναγκώνγια τον σχεδιασμό

του επιπέδουαυτού (πολεοδομικήμελέτη) στις περιπτώ

σεις που απότις κείμενεςδιατάξειςδεν απαιτείταιοπωσ

δήποτεη έγκριση rnr ή rXOOAn (Π.χ. nολεοδομικήΜε·

λtτη σε BEnE, nΟΑnΔ κα).

Άρθρο 4
nληθυσμός Χωρηηκότητας nολεοδομικών Μελετών

Α.nληθυσμός

1. Η προβολή - εκτίμηση πληθυσμού στις μελέτες πολε

οδομικού σχεδιοσμού γίνεται με αποδεκτές στατιστικές

μεθόδους για το χρόνο - στόχο του πολεοδομικού σχε

διασμού. Στην προβολή - εκτίμηση του πληθυσμού λαμ

βάνονται ως βάση τα δεδομένα του χωροταξικού nλαισ(

ου που αφορούν την κατάταξη στο οικιστικό δίκτυο, ης

γενικότερες εξυπηρετήσεις και τη φέρουσα ικανότητα

των φυσικών πόρωντων περιοχών.

2. Ο χρόνος· στόχος προσδιορίζεται κατό κανόνα στο

χρονικό διάστημα μεταξύ 5 και 20 ετών.

Β. ΣυντελεστήςΚορεσμού ~λ".

1. Ο συντελεστής κορεσμού «Ν-, αντανακλότη λεπουρ

γική ~ειKόνα" της κάθε περιοχής και το βαθμό «έντασης"

της οικιστικής ή άλλης ανάπτυξής της για το χρόνο στό

χο.

Οι ανάγκεςγια κοινωνική και τεχνική υποδομή του θεω·

ρηηκού πληθυσμού δηλαδή της προβολής του πληθυ

σμού στο χρόνο - στόχο, είναι στην πραγματικότητα une-
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ρεκτιμημένες δεδομένου ότι ο θεωρητιιι;ός υπολογισμός

των μελ/OVΤUΙ;ών τάσεων ανόmuξης μιας πόλης Ι ΟΙΚΙ

σμoιJ κατά κανόνα είναι μεγαλύτερος των πραγματικών

καταστάσεων ΚΟΙ ρυθμών που διέπουν την ανόmuξή

τους.

Βάσει αυτών κατά τη σύνταξη μελετών πολεοδομικού

σχεδιασμού (ΓΠΙ. ΣXOOAn ή άλλες Μελέτες Πολεοδό·

μησης) εκτψόταl ένας συντελεστής κορεσμού μιιφότε·

ρος της μονάδας. ΟΙ παράγοντες που επηρεάζουντο «λ..
είναι η υφιστάμενη κατάσταση δομής του οιιι;ισμοίι και η

επιθυμητή φυσιογνωμΙα του καθώς και ο ρόλος του στο

οικιστικό δίKΊ:UO της χώρος, όπως ανoλuτuι;ότεpα περι

γράφεται στην επόμενη πορόγραφο 3της ενότητας Β του
Κεφαλαίου Ι του παραρτήματος.

2. Ειδιιι;ότερα καθορίζεται ότι για τους οικισμοίις ανά

λογα με την κατάταξή τους, κατά την παράγραφο 3 της

ενότητας Βτου Κεφaλα(Oυ Ιτου παραρτήματος ο ~λ.. πρέ
πει να λαμβάνεται κατά κανόνα ως εξής:

Οικισμός 100 επιπέδου λ μεγαλύ"tερoςή ίσοςπρος 0,65
Οικισμός 200 επιπέδου λ μεγαλύ"tερoς ή ίσος προς 0,55
Οικισμός 300 επιπέδου λ μεγαλύ"tερoςή ίσοςπρος 0,50
Οικισμός 40u ή και 50υεπιntδoo λμεγαλύ"tερoςή ίσος προς 0,40

ΟΙ τψές αυτές αναφέρονται στο σύνολο του οικισμού

εφ' όσον δε ο οικισμός οργανώνεται σε πολλές πολεοδο

μικές ενότητες στο μέσο όρο των ..λ.. όλων των ΠΕ.

3. Ο πληθυσμός ..κορεσμού .. ή «xωρητIKάrητας» είναι ο

πληθυσμός αναφοράς των μελετών πολεοδομικού σχε

διασμού, υπό την twola ότι στο μέγεθοςαυτόεκτιμώνται

οι ανάγκες σε κοινωνική και τεχνική υποδομή των OIKI·
σμών / πολεοδομικών ενοτήτων.

r. Πυκνότητα(d)
1. Η ..θεωρητική .. πυκνότητα (d) αντανακλά τις αποδε·

κtές σ,εγαστικές και οικιστικές συνθήκες και υπολογίζε·

ταιαπότοντύπο:

όπου:

σ: netto σuνrελεστήςδόμησης

k: Τ.μ. επιφάνειας κτφΙου κατοικ(ας / κάτοικο
υ: τ.μ. επιφάνειας κτιρΙων για κοινωνική + τεχνική υπο

δομή / κάτοικο
2. Ο μαθηματικός τύπος της προηγούμενης παραγρά·

φου είναι αιι;ριβής για οικισμό ή πολεοδομική ενότητα

όπου η κυρΙαρχη χρήση είναι η κατοικΙα και με μικρό πο·

σοστό άλλωνχρήσεων πλην κατοlκΙας (όπως τα καταστή·

ματα, γραφεία).

Σε οικισμούς ή πολεοδομικές ενότητες με μικτές χρή

σεις ή με τουριστική· παραθεριστική κίνηση ο τύπος της

παραγράφου 1 διαφοροποιείται ώστε να προσεγγ(ζονται

με μεγαλύτερη ακρίβεια οι αναγκαίες επιφάνειες του

προβλεπόμενου πληθυσμσύ σε αμιγή κατοικΙα.

3. Στο παράρτημα της παρούσας δΙνον,αι αναλυτικοΙ

(και ενδεικτlκοΟ υπολογlσμοΙγιατη μορφή του τύπου της

d «θεωρητική.. σε περιτπώσεις:

• "κεντρlκώV>o ΠΕ / οικισμών
• κτουρlστlκώV>o ή ..παραθεριστικών .. ΠΕ / οικισμών
4. Η d ..θεωρητική .. χρησιμσποιείται για τσν υπολογισμό

των αναγκών σεγητης κοινωνικής και τεχνικής υπσδομής

για τσν εκτιμώμενο πληθυσμό χωρητικότητας του σχεδΙ·

ου. Η τελικά προτεινόμενη πυκνότητα πρέπει να βρίσκε·

ταl εντός των σρΙωντης επόμενης παραγράφου 5.

5. Πυκνότητες μικρότερες των 100 ατόμων / Ηα επιλέ

γονται κατά κανόνα για περιοχές ήπιας οικιστικής ανά

πτυξης και παραθεριστικής κατσικίας.

Τσ διάστημα πυκνοτήτων από 100·400 άτσμαΙΗαειναι

αποδεκτόγιατουςπερισσότερουςοικισμούςκαιτις αστι

κές περιοχές.

Σε τμήματα ή ΠΕ οικισμών20υ και 10υ επιπέδου εΙναι

απσδεκτέςπυκνότητες400-600 ατομων/Ηα υπό σρισμέ

νες πρoίiΠOθέσεlς όπως ότι η πυκνότητα της ευρύτερης

περισχής ειναl πσλύ χαμηλή.

Δ. Χωρητικότητα· Πληθυσμός Χωρητικότητας

1. Ο πληθυσμός χωρητικότητας-πληθυσμός κορεσμού

εΙναι τσ μέγεθος στο οποΙο υπσλογ(ζσνται όλες σι ανά·

γκες σε κοινωνική και τεχνική υποδομή. ΟΙ παράμετροι

που διαμορφώνουν τον πληθυσμό χωρητικότητας ειναl η

πυκνότητα και ο συντελεστής κορεσμσύ.

2. Ο πληθυσμός χωρητικότητας του σχεδίου δΙδεται

απότσυςτύπους:

α. Οργάνωση οικισμού σε μια πολεοδομική ενότητα

Cολ=dΧΕΧλ

όπσυ:

d: η πυκνότητα η τιμή της οποίας πρέπει να βρίσκεται

εντός των ορΙωντων τιμών της παρ. 5του παρόντος

Ε: συνολική επιφάνεια του οικισμού ή της πρστεινόμε·

νης επέκτασης αφαιρούμενου του εκτιμώμενου ποσο

οτού κοινοχρήστων χώρων

λ: συντελεστής κσρεσμσύ

β. Οργάνωση οικισμσύ σε πολλές πσλεοδομικές ενότη-

'"Cολ=dχεΧλ ή

Coλ = dl χει χλ, + dvχεvχλv

όπσυ:

Coλ: πληθυσμός χωρητικότητας

d: πυκνότητα ως ανωτtρω περΙτπωση α

ε: επιφάνεια πόλης / οικισμού (εξαφουμένουτου ποσο-

στσύ κοινοχρήστων χώρων ως περΙπ,ωση α)

λ:σuνrελεστήςKOρεσμOύ

d1 dv: πυκνότητα / πολεοδομική ενότητα

ει εv: επιφόνεια κάθε πολεσδομικής ενότητας εξαι·

ρουμένου τσυ ποσοστού κοινοχρήστων χώρων

λl ... λv: συντελεστής κσρεσμού / πολεοδομική ενότητα

ή

πρόβλεψη πληθυσμού στο χρόνο-στόχο
Coλ = -'---'--'-'-----'----'--:-~---'-~----'-

λ

Στο παράρτημα της παρσύσας δΙνονταl παραδείγματα

διαγράμματα ροής εργασιών και ελέγχου εφαρμογής

των παραπάνω τύπων.

Ε.Κατοικ(α

1. Το σύνηθες σταθερότυπο κατοικίας για τις ανάγκες

των μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και των Πολεοδομικών Μελε

τών είναι αυrό πσυ αναφέρεται στην μέση ωφέλιμη επι

φάνεια κατοlκΙας ανά ότομο (τμ./άτομο).

2.. Αποδεκτοίδείκτες,στοπλαίσιοτωνεφαρμσζομένων
προγραμματικώνμελετώνγιατη βιώσιμηανάmυξη,θεω

ρούνται:

• για την α' κατοικία από 28·45 τμ./άτσμο

. για την β' κατοικία από 15 - 35τμ./ότομο
Σε lδlαΙΤερεςπεριrπώσειςείναιδυνατήη απόκλισηαπό

τις ημές αυτές εφ'όσον αιτιολογούνταιβάσει πραγματι·

κών στolxεlων·ιδιαιτεροτήτων.
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Άρθρο 5

Κοινωνική - Τεχνική Υποδομή

Α. Διοίκηση - Εξυπηρετήσεις
,. Η σημασία της διοίκησηςγια ένα οικισμό κοι ΤΟ πο

σοστό επιφάνειαςπου καταλαμβάνειστο σύνολοτωνκε

ντρικώνλειτουργιώνείναι συνάρτηση:

-του είδους κοι του μεγέθουςτου οικισμού

-της περιοχής που επηρεάζει

- του βαθμοίι διοικητικής αποκέντρωσης (όργανα και

διάρθρωση)

- της θέσης του σικισμοίι και την ευκολία προσβαοιμό

τητας δηλαδή εξυπηρέτηση δικτίιων μεταφορών.

2. Στην ΈWoια της διοίκησης περιλαμβάνονται ΟΙ εξής

κατηγορίες υπηρεσιών

α. λειτουργίες διακυβέρνησης

β. λεπουργίες οικονομίας

γ. λειτουργίεςκοινωνικήςπρόνοιας

δ. λεποuργίες εκπαίδευσηςκαι πολπιστικό.

Για τις (γ) και (δ) ηεριπrώσειςγίνεται αναλιπική αναφο

ρά στις ενότητες Β, Γ και ΣΤτου παρόντος άρθρου.

3. Ποσοτικοί δείκτες:

Οι δείκτες για τις περιπτώσεις (α) και (β) αναφέρονται

σε:

- καθαρή συνολική επιφάνεια (τμ) ανά μονάδα διοίκη-

σης η οποία μόνο για τα κοινonκά καταστήματα ε(ναι:

Για οικισμούς 5ου επιπέδου ελάχιστο 150 τμ.

Για οικισμούς 40υ επιπέδου και άνω ελάχιστο 200τμ.

- ωφέλιμη επιφάνεια (κτισμένη) σε τμ. ανά απασχολού

μενο εΙναι 10· 25τμ./αποσχολούμενο
- τμ. γηπέδου ανά κάτοικο, κυμαίνεται απά 0,1 - 1,0 τμ./

κάτοικο.

Β. Εκπαίδευση

1. Νηπιαγωγείο
Το Νηπιαγωγείο χωροθετείται απαραίτητα μέσα στα

όρια της πολεοδομικής ενότητας με βασικό κρπήριο χω

ροθέτησης την ακτίνα εξυπηρέτησης (maximum ακτίνα:

400 m -πεζή προσέλευση).

Ελάχιστη βιώσιμη μονάδα Νηπιαγωγείου απστελεΙ μα

θητικό δυναμικό 20 - 30 παιδιών.

Το ποσοστότου πληθυσμοίι που αποτελείχρήστες του

Νηπιαγωγείουεκιιμάται σε 2%. Η επιφάνεια γηπέδων ανά

χρήστη εΙναι κατά κανόνα της τάξεως 15 -24 τμ./χρήστη.

2. Δημοτικό
ΤΟ Δημοτικό Σχολείο χωροθετείται μέσα στα όρια της

πολεοδομικής ενότητας με βασικό κρπήριο την ακτίνο

εξυπηρέτησης (maχimum 800 m).
Σε προγραμματιζόμενες μονάδες, στα αστικά κέντρα

όσο και σε οικισμοίις όπου το μαθητικό δυναμικό το επι

τρέπει, θεωρε(ται ως βιώσιμη μονάδατ06θέσιο Δημonκό

με δυναμικό 180 μαθητές (30 μαθητές ανά τάξη).

Το δυνομικότων 180 μαθητών, αντιστοιχεΙσε πληθυσμό

1800 κατοίκων (από στατιστικά δεδομένα οι ηλικίες της

δημonκής εκπαίδευσης (6-11 χρόνων) αντιστοιχούν περί

που στο 10% του πληθυσμού.

Η επιλογή χωροθέτησης εξαθέσιου ή δωδεκαθέσιου

Δημοτικοίι σε ήδη κατοικημένες περιοχές και τηρουμέ

νου ως βασικού κρπηρίου της OJ(Tίνας εξυπηρέτησης,

εξαρτάται τόσο από την πυκνότητα δόμησης όσο και από

το προσφερόμενο γήπεδο (θέση - επιφάνεια).
Η απαραίτητη επιφάνεια ανά χρήστη κατά κανόνα κυ

μαίνεται σε 7 - 11 τμ./χρήστη.

3. Γυμνάσιο - Λύκειο
Ελάχιστη βιώσιμη μονάδα Γυμνασίου αποτελεί μαθητι

κό δυναμικό 105 παιδιών (τρΙα τμήματα των 35 μαθητών)

που σύμφωνα με πληθυσμιακό στατιστικά στοιχεία. αντι

στοιχεί σε πληθυσμό 2.100 κατοίκων (οι ηλικίες Γυμνασι

ου αντιστοιχούν περίπου στο 5% του πληθυσμού).

Ελάχιστη βιώσιμη μονάδα Λυκε(ου απσrελεί μαθητικό

δυναμικό 105 μαθητών (3 τμήματα των 35 μαθητών) που

ανrιστoιxείσε πληθυσμό 2.700 κατοίκων. (Τοποσοοτό %
φοιτούντων στο Λύκειο αντιστοιχεί περίπου στο 4% του

πληθυσμού).

Είναι εκπαιδευτικά και λεπουργικά δυνατή η συγκρότη·

ση εκπαιδευτικών μονάδων Γυμνασίου καιΛυκεΙου με συ

νολική ανάπτυξη μαθητικού δυναμικού από 210 μαθητές

(6τμήματα).

Η απαραίτητη επιφάνεια ανά χρήστη όπως η προηγού

μενη περίπτωση 2.
4. Ειδικά Σχολεία - Ανώτατη Εκπαίδευση

Σταθεράrυπα για το ειδικό σχολεία και τις εγκαταστά·

σεις τρποβάθμιας εκπα/δευσης καθορΙζονται σύμφωνα

με τα προγράμματα του οικείου φορέα (ΥΠΕΠΘ).

Στο παράρτημα της παρούσας δίνονται κατευθύνσεις

χωροθέτησηςτων μονάδων εκπαίδευσης και σχεrΙKός πί

ναKας.

Γ. Υγεία - Πρόνοια
1. ΥΥεία (Περίθαλψη)

Με σκοπό την όσο το δυνατόν καλίιτερη εξασφάλιση

της Δημόσιας ΥγεΙας σε εθνικό επίπεδο ολοκληρώνεται

το αποκεντρωμένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης

και κοινωνικής πρόνοιας που οι βασικές μονάδες του

έχουν ως εξής:

α. Μονάδες Υγείας

Σε κάθε υγειονομική περιφέρεια (διαμέρισμα) αναπτύσ

σεται ένα πλήρες σύστημα υπηρεσιών υγείας που καλύ

mει ισότιμα και αυτοτελώς τις ανάγκες του πληθυσμοίι

ως εξής:

• Περιφερειοκό ΝοσοκομεΙο

Λειτουργεί στην έδρα κάθε υγειονομικής περιφέρειας,

καλύπιει τις ανάγκες της και παρέχει ιατρική εκπαίδευση

σε όλες ή τις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες και συμ·

βάλλει στη προαγωγήτης ιατρικής έρευνας.

Τα περιφερειακά ΝοσοκομεΙα εκτός από τις περιπτώ

σεις που ήδη υπάρχουν μποροίιν να εγκατασταθούν στον

χώρο των νομαρχιακών νοσοκομεΙων που υπάρχουν στις

έδρες των Νομών (πρωτεύουσα περιφέρειας).

• Νομαρχιακό Νοσοκομείο

Χωροθετείται στην έδρα του Νομού με ικανή υποδομή

σε εργαστήρια και κλΙνες νοσηλεΙας. Είναι το βασικό όρ

γανο που παρέχει νοσηλεία και καλύπτει τις ανάγκες του

πληθυσμού του νομού σε περίθαλψη (από τον πληθυσμό

εξαρτάται το μέγεθος, ο αριθμός των κλινών, λοιπά χα

ρακτηριστικά), παρέχει ιατρική εκnαΙδευση και συμβάλ·

λει στην προαγωγή της ιατρικής έρευνας.

• Κέντρα ΥγεΙας
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλ

ψης και κοινωνικής φροντίδαςτων νομαρχιακών νοσοκο

μεΙων. Εξαρτώνται διοικητικά και οργανικά από αυτά. Δια

κρίνονται σε αστικά και μη αστικά κέντρα υγείας.

Παρέχουν βασικά εξωνοσοκομειοκή περίθαλψη και νο

σηλεία ολιγόωρης παραμονής σε εξαιρετικές περιπτώ

σεις.

Κριτήρια χωροθέτησης. Το Αστικό Κέντρο Υγείας εξυ

πηρετεί πληθυσμό από 15.000 - 40.000 κατοΙκους, ενώτο

μη αστικό κέντρο υγείαςπληθυσμόαπό5.000 - 30.000 κα

τοΙκους. Χρόνος προσπέλασης μισή ώρα (επιθυμητός)

έως 1 ώρα (ανεκτός).
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Χωροθετούνται κατά κανόνα σε οικισμούς πληθυσμού

άνω των 1.000 κατοίκων με πρωτεύον κριτήριο την καλή

πρoσnέλαση.

Σημαντικός επίσης παράγων για την χωροθέτηση των

Κγ. είναι ΚΟΙ ο χρόνος μετακομιδής οπό το ΚΕ. στο Νο

μαρχιακό Νοσοκομείο.

• Περιφερειακό Ιατρείο
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες μη Αστικών Κέντρων Υγεί

ας κύρια, πaplχouν εξωνοσοκομειοκή περίθαλψη. Εξυ

πηρετούν πληθυσμό από 0-5.000 κατοίκους. Κριτήριοχω

ροθέτησηςο χρόνος προσηέλοσης.

• Ψυχιατρική Περίθαλψη
Καλύπτεται από:

Ω. Τα υπάρχοντα ΨUΧΙατΡΙK6 νοσοκομεία

β. Τους ΨUΧιατΡΙKOύςΤOμείς των Γενικών Νοσοκομείων

(Νομαρχιακά Περιφερειακά).

γ. Κέντρο Ψυχικής Υγε(ος. Σκοπόςτους η ψυχοκοινωνι

κή μέριμνα στο επίπεδο της πρωτοβάθμιος περίθαλψης

και κοινωνικής φροντίδας (ανεξάρτητα από τα κέντρα

υγείας).

β. Ειδικότερα πρότυπα μεγέθη και δεΙκτες δίδoνrαι από

τον αρμόδιο φορέα (Υπουργείο Υγείας - nρόνοιας) καιεν

δεικτικά σων σχετικό πίνακα του παραρτήματος της πα

ροίισας.

2. nρόνοια
α. Οι εγκαταστάσεις πρόνοιας οργανώνονται επε αυτο·

τελώς οπότε χωροθετοίινται μέσα στα όρια της πολεοδο

μικής ενότητας που εξυπηρετούν εΙΤε ενrάσσoνrαι λει

τουργικά στα Κέντρα Υγείας και στα nεριφερειακά Ια

τρεία (όπως ΟΙ συμβουλευτικοΙ σταθμοΙ προστασίας μη

τρότητας, βρεφών εγκαταοτάσεις βραχείας νοσηλείας

κ.α.) σίιμφωνα με τα προγράμματα του αρμόδιου φορέα

(Υπουργείο Vγείας-nρόνοιας).

β. Διακρίνονται εγκmαστάσεις που αφοροίιν:

1. την προστασΙα βρεφών

Βασική εγκmάσταση οι βρεφονηπιακοί σταθμοί χωρο

θετoίινrαι στα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων με κρι

τήρια:

-τον αριθμό των εργαζομένων μητέρων καιτων παιδιών

- τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του πληθυσμοίι

- τις συνθήκες κmοικ(ας και το μέγεθος των νοικοκυ-

ριών

2. την προστασία ειδικών ομάδων (άτομα με αναπηρία)

Η σίιγχρονη τάση της πρόνοιας αφορά την κοινωνική

και επαγγελματική ένταξη των ομάδων αυτών στο κοινω

νικό σίινολο με τη σταδιακή κατάργηση όπου αιιτό είναι

δυνmό της ιδρυμmικής μορφής παροχής περίθαλψης.

Οι επί μέρους ανάγκες Kαθoρίζoνrαι μετά από απογρα

φή κατά γεωγραφικό χώρο απότον αρμόδιο φορέα.

· την προστασΙα ηλικιωμένων ατόμων
Σταδιακή υποκmάσταση ιδρυματικής περίθαλψης με

άλλες εγκαταστάσεις κοινωνικής πρόνοιας όπου είναι δυ

νατόν. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

-θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων
· γηριmρικtς κλινικές

- γερoνrΙKές στέγες

γ. Ειδικές προδιαγραφές και σταθερότυπα κατά περί

πιωση από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργείο γγείας - nρό
νοιας). Ενδεικτικοί πίνακες στο παράρτημα της παρού

σας.

Δ.Αθλητισμός

1. ΟΙ αθλητικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετοίιντις πε

ριοχές κατοικίας και τις μονάδες ει<πα(δευσης ομαδοποι

οίινται σε δίιο είδη πυρήνων:

nυρήναςΑ

nυρήναςΒ

Οι πυρήνες αυτοΙ Kατανέμoνrαι στους οικισμούς ως

εξής:

α. Σε οικισμούς 50υ και 40υ επιπέδου ένας πυρήνας Α

β. Σε οικισμοίις 30υ επιπέδου και άνω χωροθετοίινται

ένας πυρήνας Β.

Σε οικισμοίις με πληθυσμό εξυπηρέτησης πάνω από

30.0000 ο οικισμός χωρίζεται σε μονάδες των 5.000 κα

τοίκων κατά προσέγγιση (μέγεθος πολεοδομικήςενότη

τας) και σε ευρύτερεςπεριοχέςτων30.000 κατοίκων (συ

νοικίες).

Σε κάθε ενότητα - συνοικία πληθυσμού εξυπηρέτησης

30.000 κmοίκων χωροθετείται πυρήνας Β και σε κάθε

ενότητα των 5.000 πληθυσμοίι εξυπηρέτησηςεκτός από

αυτές που έχουν τους πυρήνες Β χωροθετείται πυρήνας

Α (απομειωμένος).

2. ΟΙ αθλητικοί πυρήνες πρέπει να συνδυόζoνrαΙKυρίως

με τις μονάδες εκπαίδευσης. Επίσης πρέπει να συνδυά

ζoνrαι μετους ελεύθερους χώρους καιτους χώρους πρα

σίνου της περιοχής.

Στο παράρτημα της παρούσας καιτους σχετικούς πΙνα

κες δίνoνrαι αναλUΤΙKά το περιεχόμενο (δραστηριότητες

- εγκαταστάσεις) των πυρήνων Α και Β και τα επιθυμητά

μεγέθη τους.

3. Το πρότυπο για τη λειτουργίατου αθλητισμού είναι

5,5 τμ./κότοικο και αφορά στην επιθυμητή κατάσιαση και

όχι στα ελάχιστα αναγκαία και εφικτά κατά περΙmωση.

Ε. nράσινο - Ελεύθεροι Χώροι
1. Το σύστημα ελείιθερων χώρων πρέπει να KoλumeI

μια ποικιλ(α δραστηριοτήτων, οι οποίες αναπτύσσoνrαι

σε χώρους που σχεδιάζονται σε διάφορες απoσrάσεις

από τον τόπο κατοικΙας και σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα

με τον προορισμό τους.

Ειδικότερα οι ασrΙKoΙ χώροι πρασίνου διαKρίνoνrαι σε:

• Ελείιθεροl Χώροι nολεοδομικής Ενότητας

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

- νησίδες πρασίνου (green pockets) 0,01 - ΟΙ Ηα χωρίς

άλλη χρήση. nαίζουν ρόλο κυρίως στην ορθολογική ορι

στικοποίηση του σχεδιασμού και στη δημιουργΙα «ανοιγ

μάτων» στον δομημένο ιστό.

- nλmείες 0,1 - 0,5 Ηα, με ή χωρίς εξοπλισμό. Το πράσι

νο δεν είναι το κύριο χαρακτηριστικό τους. Χρησιμοποι

ούνται κυρ(ως σαν χώροι κοινωνικής επαφής και αναψυ

χής (η χρήση αναψυκτηρίων είναι συμβατή).

- nαιδικές χαρές - γωνιές (μικρής κλίμακας) μπορεί να

αφορούν σε τμήματαπεζοδρόμων (woonerf).
- nάρκΟ nολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς 0,5 - 1,5Ηα

εκτός του πρασίνου που είναι το κίιριο χαρακτηριστικό

του μπορεί να περιλαμβόνει δρασrηριότητες ενεργητι

κής αναψυχής, όπως μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις,

παιδικtς χαρές, χώρους παι)(Vιδιοίι (ΤΟ πάρκο είναι δυνα

τόν να KoλumeIτις ανάγκες και πέραν της μιας πολεοδο

μικής ενότητας - γειτονιάς).
• Ελεύθεροι Χώροι nόλης Ι Οικισμοίι

- nάρκο nόλης Ι Οικισμοίι

ΟΙ χώροι της κατηγορίας αυτής κmά κανόνα τοποθε

τoίινrαι σε φυσικές περιοΧές που πρoσφέρoνrαι για τον

σκοπό αυτό και πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να

npooτmeuecl και να αναδειχθεί ο φυσικός XαραKrήρας

του τοπίου. Αποτελοίιν τις «φυγές» από το αοτικό περι

βάλλον και για αυτό εΙναι σκόπιμο να αποφεύγεται η χω

ροθέτηση σε αυτές λειτουργιών με ένroνη όχληση.
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Στο παράρτημα της παρούσας δίνονται αναλυτικότερα

στοιχεία γιατις επιθυμητές κοι συμβατές δραστηριότητες

παθητικής ΚΟΙ ενεργητικής αναψυχής που oνaπτύσσoνtαl

σroυς χώρους ουτούς. Επίσης δίνονται τα προτεινόμενα

μεγέθη που αφορούν στην επιθυμητή κατάσταση κοι όχι

στο ελάχιστα αναγκαία και εφιιcrό κατά περίmωση.

Π. Πολπιστικό

1. Επειδή οι πολπιστικές εγκαταστάσεις όπως Πινακο

θήκες, Αίθουσες Τέχνης, Πνευματικό Κέντρα ΚΟΙ αίθου

σες πολιτιστικών εκδηλώσεων γίνονται κοι με ιδιωτική

πρωτοβουλίο κυρίως τοπικών συλλόγων και σωματείων

είναl δύσκολονα καθοριστεί πρότυπο μέγεθος που διέπει

τη χωpoθtτησή τους.

2. Ενδεικτικά δίνονται οι δείκτες που ανaφlρoνται σε

τμ.!κάτοικο για τα πνευματικά - πολπιστικό κtντρo των

ΟΤΑ ως εξής,

- Γιο οικιστικά κέντρα 5ου και 40υ επιπέδου: 0,2 τμ./κό·

τοικο

- Για οικιστικά κέντρα 30υ επιπέδου και άνω: 0,1 τμ./κά

τοικο

3. Στο παράρτημα της παρούσας και τους σχετικούς πί

νακες αναφέρονται παραδείγματα διαφόρων μορφών πο

λιτιστικών εγκαταστάσεων και άλλων ειδικών μορφών κοι

νωνικού εξοπλισμού (ιεροί ναοί - κοιμητήρια).
Ζ. Δίκτυα Κυκλοφορίας

1. Επιφάνειες δικτύων

Η αναγκαία επιφάνεια για την εξυπηρέτηση των επιφα

νειακών μέσων μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών εκτι

μάται ως ποσοστιαία αναλογία της συνολικής επιφάνειας

των πολεοδομούμενων περιοχών.

Τα μεγέθη (δείκτες) που θεωρητικά αvταΠOKρίνoνται

στους ελληνικούς οικισμούς είναι ανάλογα με τον πληθυ

σμότους:

α. Οικισμοί με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 ΚClΤOίκων

ποσοστότουλόχιστον7%.
β. Οικισμοίμεπληθυσμόμεταξύ2.000 -30.000 KσroίKων

ποσοστότουλάχιστον 15%.
γ. Μεσαίεςπόλεις με πληθυσμό μεταξύ 30.000 - 100.000

κατοίκων ποσοστότουλόχιστον25%.
δ. Μεγάλες πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 

500.000 κατοίκωνποσοστότουλάχιστον30%.
ε. Μεγαλουπόλεις - Μητροπολιτικές περιοχές με πλη

θυσμό άνω των 500.000 κατοίκων ποσοστό τουλάχιστον

35%.
2. Οδοί
α. Οι οδοί ιεραρχοίινται και κατατάσσονται σε:

• αστικές
• περιαστικές
• υπεραστικές

ανόλογαμε:

- την θέση της οδοίι (εντός Ι περί Ι εκτοός κατοικημένων

περιοχών),

- το είδος χρήσης του παρόδιου χώρου (με Ι χωρίς δό

μηση), (χωρίς παρόδια δόμηση: νοούνται οι περιοχές

εκείνες οι οποίες θα παραμείνουν και μετάτον σχεδιασμό

αμετάβλητες, δηλαδή χωρίς παρόδια δόμηση).

- την καθοριστική λειτουργία της οδοίι (σίινδεση Ι πρό

σβαση Ι παραμονή).

β. Στο παράρτημα τις παροίισας δίνovταιαναλυτΙKOί πί

νακεςγια την ιεράρχηση και την κατάταξη σε κατηγορίες

των οδών που παραλαμβάνουν την κυκλοφορία των οικι

σμών, τις ειδικότερες εξυπηρετήσεις των παρόδιων ζω

νώντον σχεδιασμό και παραδείγματα εφαρμογών.

Στο ίδιο παράρτημα περιγρόφονται οδηγίες και τα ιδι

αίτερα χαρακτηριστικά για τον σχεδιασμό των κόμβων

του οδικοίι δικτίιου.

2. Πεζόδρομοι· Πεζοδρόμια

α. Χαρακτηρίζονται οι άξονες που έχουν ως αποκλειστι

κό ή κύριο προορισμό την KίVΗση των πεζών, μόνιμαήπε

ριοδικά.

Σε αυτοίις ανήκουν:

• συνοδευτικοί πεζόδρομοι

• ανεξάρτητοι πεζόδρομοι

Συνοδευτικοί πεζόδρομοι είναι τα πεζοδρόμια και οι δια

βάσεις πεζών, όπου η κίνηση των πεζών πραγματοποιεί

ται παράλληλα ή κάθετα προς το ρείιμα κινήσεως των

τροχοφόρων και σε στενή επαφή με αυτό.

ΟΙ ανεξάρτητοι πεζόδρομοι, μποροίιν να aνήKoυν σε τε

λείως διαφορετικό δίκτυο κινήσεως απότα τροχοφόρα, ή

και σε παραλλήλους άξονες με αυτά, αλλά με επαρκείς

διαχωριστικές λωρίδες ή τέλος να είναι, απομονωμένες

ζώνες αποκλειστικής κινήσεως πεζών, όπως Π.χ. εμπορι

κο( δρόμοι κλπ.

β. Ο διαχωρισμός της κινήσεως των πεζών από τα τρο

χοφόρα, επιδιώκεται κυρίως για λόγους ασφαλείας, ιδιαί

τερα των παιδιών και των υπερηλίκων.

γ. Η διάκριση σε συνοδευτικοίις και ανεξάρτητους πε

ζοδρόμους δεν είναι ιεραρχική αλλά διαρθρωτική. ΟΙ άξο

νες κινήσεως πεζών παρουσιάζουν και λεπουΡγική ιε

ράρχηση, που συνδέεται ιδιαίτερα με το φόρτο κυκλοφο

ρίαςτων πεζών. Μπορούμε έτσι να διακρίνουμε:

- πρωτείιοντες πεζΟδρόμους
- δευτερείιοντες πεζοδρόμους
Πρωτείιοντες πεζόδρομοι είναι οι άξονες εκείνοι που

παρουσιάζουν ή προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν ση

μαντικούς φόρτους, γενικά μεγαλύτερους από 30 άτομα

ανά λεπτόγιατις δύο κατευθύνσειςμαζί.

Δευτερείιovτεςπεζόδρομοιείναι εκείνοιπου εξασφαλί

ζουν απλώςτη σΊΙVδεση ανάμεσασε δίιο ή περισσότερα

σημεία,με κίνησημικρήπουσυνήθωςδενεξαντλείτηνκυ

κλοφοριακήτους ικανότητα.

4. Ποδηλατόδρομοι
α. Οι ποδηλατόδρομοι διακρίνονται σε αοτικοίις, περια

στικοίις και υπαίθρου και μπορούν να καταταγούν σε

τρεις κατηγορίες ως εξής:

1. Το Εθνικό δίκτυο που διέρχεται από πόλεις και ίιπαι

θρο και συνδέει πρωτείιουσες νομών μεταξίι τους καθώς

και με χώρους με ιδιαίτερη σημασία π.χ. ιστορικά μνη

μεία, περιοχές φυσικοίι κάλλους κλπ.

2. το δίκτυο πόλης που αποτελείται από τις διαδρομές

κορμοίι που ouvMouv τα κέντρατωνΔήμωνμεταξίιτους

καθώς και με περιοχέςιδια(τερηςσημασίαςφυσικοίικάλ

λουςκλπ.

3. Το Δημοτικό δίκτυο που αποτελείταιαπότις διαδρο

μές κορμοίιτου Δήμου, διαδρομέςμε ιδιαίτεροχαρακτή

ρα και τις μικροίι μήκους διαδρομέςπου διαχέονται στις

περιοχέςγεπονιάς και αποτελούντα δίκτυα γειτονιάς.

β. Οι μετακινήσειςμε ποδήλατασπάνια υπερβαίνουντο

μήκοςτων 5 Km, και διακρίνονται σε:

• Καθημερινών αvaγKών: σίινηθες μήκος διαδρομής

1,5-4Km
• Αναψυχής: σίινηθες μήκος διαδρομής 1-5 km
• Γειτονιάς: σίινηθες μήκος διαδρομής 0,5-4 km
Στο παράρτημα της παροίισας δίνονται αναλυτικές

οδηγίες και διαστασιολόγηση για τον σχεδιασμό ποδηλα

τοδρόμων και πεζοδρόμων.
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5. Χώροι Στάθμευσης
1. Στις περιοχές κατοlκ(ας σημαντικό μέρος των ανα·

γκών παρκαρίσματος κmοίκων κοι επιοκεπτών εξυπηρε

τούντΟI οπόταν οδικ6χώρο. Σης περιοχές άλλων, μιι<τών

χρήσεων, όπου οι ανάγκες σε χώρους στάθμευσης ε[νοι

ουξημένες η «παρόδιο» στάθμευση υπολογίζεται κυρ[ως

για την εξυπηρέτηση στάθμευσης μικρής διάρκειας.

ΟΙ εκτιμήσεις για τηνπορόδια στάθμευση αναφέροντοι

στην εξUΠΗρέτηση των επιοκεπτών κοι στις απαιτήσεις

τροφοδοσίας των μικτών χρήσεων (π.χ. καταστήματα).

2. Πέραν της παρόδιας στάθμευσης προτείνεται η

στάθμευση σε μεγάλες ανοlκ,ές επιφάνειες κοθώς κοι σε

κλειστούς χώρους.

3. Οι ακριβείς ανάγκες ανά χρήση Ι δραστηριότητα KQ
θορίζΟV'QI από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Στο παράρτημα της παρούσας δίνοντοι αναλυτικές

οδηγίες και διαστασιολόγηση για το σχεδιασμό των χώ·

ρων στάθμευσης.

Άρθρο 6
Άλλες Λεπουργ{ες

Α. Λιανικό Εμπόριο

1. Οι παράμετροι που επηρεάζουν την ανάπτυξη του

λιανικού εμπορίου στους οικισμούς είναι:

α. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και το πληθυσμιακό μέγε

θος του οικισμού και

β. Η οργάνωση και κατανομή των κενφικών λειτουρ

γιών μέσα στον οικισμό.

2. nOOOΤΙKOt ΔεΙκτες - npόTuna για το λιανικό εμπόριο

μπορούν να εξειδικεύονται ανάλογα με τους κλάδους και

τις κατηγορ{ες του λιανικού εμπορίου (καθημερινό, σπά

νιο, ανώμαλο), τις ειδικές απαιτήσεις εξυπηρετήσεων

(απασχολούμενοι! κατάστημα, επιφάνεια Ι κατάστημα).

Ωστόσο οι εκάστοτε επιλεγόμενες τιμές των δεικτών

επηρεάζονται από αστάθμητους παράγοντες που διέ

πουν την λεπουργία της ελεύθερης οικονομΙας (αγορά).

Για τον πολεοδομικό σχεδιασμό εκτιμάται ότι εΙναι aπο

δεκτή η τιμή δείκτη από 0,35-0,65 τμ.!κάτοικο.

Στο παράρτημα της παρούσας αναφέρονται αναλιπι

κότερα κατευθύνσεις για την οργάνωση και τη χωροθέ·

τηση της λειτουργΙας του λιανικού εμπορίου και σχετικοί

πΙνακες.

Β. nαραγωγικές Εγκαταστάσεις

1. Τουρισμός· nαραθερισμός

α. npόKmaI για συναφές δραστηριότητες που κατευ

θύνονται προςεκεΙνοτο φυσικό περιβάλλον που προσφέ

ρεται για αντίστοιχη αξιοποίηση και οργάνωση.

β. Ο έλεγχος και η ouνεκτίμηση των κριτηρίων χωροθέ

τησηςτης επόμενης περίπτωσης και η εφαρμογή των δια

τάξεων της παρούσας που αναφέρονται στον πληθυσμό

και τις ανεκτές πυκνότητες αποσκοπούν στην προστασία

των φυσικών πόρων από την ανάπτυξη των δραστηριοτή

των με τον προσδιορισμό της «φέρουσας ΙKανότητας~

των περιοχών.

«Φέρουσα ικανότητα» περιοχής νοείται ο ανεκτός βαθ

μός ..ανόλωoης~ του φυσικού της περιβάλλοντος και η

ανεκτή αλλαγή στιςσUΝθήKες που επικρατούν σε αυτό, με

επεμβάσεις για την «οικιστική" αξιοποίηση της, χωρίς να

προκαλούνται υπέρμετρες· μη αναστρέψψες καταστρο

φές στο φυσικό περιβάλλον, στο πλαίσιο της βιώσιμης

ανάmνξης.

Βάσει κριτηρΙων (παραμέτρων), οι περιοχές κατατάσ

σονται σε (3) βασικές κατηγορΙες που είναι:

• Κορεσμένες περιοχές ή περιοχές στα όρια κορεσμού

• Αναπιυγμένες περιοχές με αντοχή! περιθώρια ανά

πτυξηςκαι

• nεριοχές μη ανεπτυγμένες με δυνατότητες ανάπτυ

ξης.

γ. Για την επιλογή και χωροθέτηση περιοχών εγκατά

στασης χρήσεων τουρισμού ή παραθερισμού εφ'όσον

κατ αρχήν έχει εκτιμηθεί η ζήτηση και η ανάγκη για Β' κα·

τοικίας, πρέπει γενικά να ληφθούν υπ'όψη τα παρακάτω

κριτήρια:

1. Φυσικό nεριβάλλον - ύπαρξη τουριστικών πόρων

• Φυσικά χαρακτηριστικά (κλίμα, μορφολογία εδά

φους, νερό κλπ.)

• nολπιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (μνημεία,

ιστορικοΙ πόροΙ, παραδοσιοιωΙ οικισμοί, ήθη - έθιμα κλπ.)

• Δημογραφικά καιοικονομικά χαρακτηριστικά (πληθυ

σμός, απασχόληση, παραγωγή κατά τομείς κλΠ.).

2. Βαθμός ανάπωξης
• nροσπέλαση (κόμβοι, δίκτυα συγκοινωνιών -μεταφο

ρώνκλπ.)

• Οικιστική δομή, υπηρεσίες, εξυπηρετήσεις.

• Τεχνική υποδομή (ύδρευση, αποχέτευση, εγκαταστά·

σεις υγεΙας, πρόνοιας, άθλησης κλΠ.).

δ. Στο παράρτημα της παρούσας δίνονται ειδικότερα

κριτήρια και δείκτες για την xωρoθtτηση και τον καθορι

σμό δεικτών κορεσμού καθώς και σχετικοί πίνακες.

2. Βιομηχανικές και άλλες παραγωγικές εγκαταστάσεις

Στην tWOID των εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται τα

BInA - BIOnA, οι BEnE, οι εγκmαστάσεις χονδρεμπορ{

ου, οι Τεχνοπόλεις, τα τεχνολογικά και επιχειρηματικά

πάρκα καθώς και γενικότερα όλες οι οργανωμένεςπεριο

χές ανάπωξηςπαραγωγικώνδραστηριοτήτων.

α. Τα κριτήρια και οι παράμετροιανάπτυξης υπερτοπι

κής σημασίας περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων

καθορίζονται από τα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού

(Εθνικό· nεριφερειακά) ή τα αντίστοιχα Ειδικά nλαίσια

και nρογράμματα.

ΑντΙστοιχαη κλαδική σύνθεση και η δυναμικότητάτους

καθορίζονταιαπό τις ειδικότερεςπροδιαγραφέςτου αρ

μόδιου φορέα (Υπουργείο Ανάπτυξης) αλλά κυρίως προ

διαγράφεταιαφ' ενός απότη λεπουργίατων κανόνωντης

υγιούς ανταγωνιστικότηταςτης ποιότητας των παραγο,

μένωνπροϊόντωνκαιαφ'ετέρουαπότηλήψη μέτρωνπρο

στασίας του περιβάλλοντος από ρύπανση και προστα

σιαςτων απασχολούμενων.

β. Δείκτες και πρότυπα εξειδικεύονταιανάλογα μετους

κλάδουςκαι τις κατηγορίεςτων παραπάνωεγκαταστάσε

ων και δίδονται από τους αρμόδιους φορείς κατά περί

πτωση.

γ. Για την οργάνωσητωντοπικών αναγκών στονπολεο

δομικό σχεδιασμόπροσδιορίζεταιτιμή δείκτη ως εξής:

• Για οικισμούς πληθυσμού μέχρι 25.000 κατοίκους

από 0,2 έως 1,Οτμ./κότοικο.

• Για οικισμούς πληθυσμού πάνω των 25.000 κατοίκων

από 0,7 έως 2,5τμ./κότοικο.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχ{ζει aπότη δημο

σΙευοή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 ΜαρτΙου 2004

ΗγΠΟγΡΓΟΣ

θΑΙΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕογ
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Στο πορόρτηματης παΡΟUΟας περιλαμβάνονταιμεθο

δολογία κοι αρχές σχεδιασμοίι, πίνακες, διαγράμματα,

αναλυτικέςπεριγραφέςκαι παραδεΙγματαγιοτην επεξή

γησηεφορμογήςτωνδιατάξεωντης.

Ι MEθOΔOΛOΓlAΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔIΑΣΜΟΥ

Α. Οικιστική Δομή - Κατευθύνσεις Στόχοι

1. Ο κίιριος κοι βασικός στόχος της οικιστικής πολιτι

κής, είναι η κάλυψη όλων των αναγκών του πληθυσμού,

οπουδήπστε ουτός κατοικεΙ και εργάζεται με μείωση των

ανισοτήτων κοι με την εξασφάλιση, στον επαρχιακό·

αγροτικό χώρο, UΠηρεOιών ίσης ποιότητος με εκείνεςτων

ασηκών κέντρων και περιοχών. Για το οιι;οπό αυτό η πολι·

τική της οu<ιστlκής ανάπτυξης υιοθετεΙ την αρχή της πο

λuκεντρu<ής δομής σε κάθε επίπεδο.

Υιοθετούνται όλα εκείνα τα μέτρα και προγράμματα

που αναβαθμίζουν και ισχυροποιοίιν οικονομικά, δημο

γραφικά και λειτουργιι<ά, τα μικρά OΙKισruι;ά κέντρα, Όσον

αφορά την κοινωνική υποδομή, δομικό στοιχεΙο της είναι

η δημιουργία ενιαίων κέντρων κοινωνικής υπΟδομής, τα

οποΙα μπορούν να έχουν πυρήνα το σχολείο (γυμνάσιο ή

λύκειο) και θα περιλαμβάνουν τις κοινωνιι<ές εξυπηρετή

σεις που σήμερα εΙναι διεσπαρμένες στους οικισμούς,

σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού και τις ιδιομορ

φίες κάθε περιοχής (συνδυασμός των διαφόρων λεπουρ

γιών), Τα κέντρα αυτά χωροθετούνται στους πυρήνες των

οικιστικών ενοτήτων - συστημάτων που λέμε «ανοικτές

πόλεις..,

2. ΟΙ κατευθύνσεις για την ανάmυξη ή επέιααση οιι<ι

στικών χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών

υποδομών Ι παραγωγικών εγκαταστάσεων είναι:

• Ηελαχιστοπο(ησητης επέκτασης στις κρΙσιμες ζώνες

(παράκτιες, ζώνες προστασίες φυσικών περιοχών, γεωρ

γική γη Ι δασική γη). Η προτεραιότητα στην «ανοι<ύκλω

ση» των εγKaταλελειμμένων ή μη ενεργοποιημένων «οικι

στικών θεσμοθετημένων χρήσεων ή εγκαταστάσεων..
πριν την μετατροπή σε οικιστιι<ή όλων των άλλων χΡήσε

ων γης.

• Η σχεδιασμένη συμπαγής επέκτασητων οικισμών και

η εξασφάλιση ικανοποιητικών πυκνοτήτων κατοίκησης

εντός των εγκεκρψένων πολεοδομικών σχεδΙων πριν την

επέκταση για κατοικία,

• Η προώθησητηςσυμπαγούςοικιστιι<ήςανάπτυξης με

κέντρα τους υπάρχοντες πυρήνες.

• Η προώθηση της χωροθέτησης των παpaγωγιι<ών

χρήσεων σε οργανωμένους υποδοχείς σε συνάρτηση με

τα αστικά οιι<ιστικά κέντρα για αποφυγή των μετακινήσε

ων με την προϋπόθεση της τήρησης περιβαλλοντικών

όρων και της χωροθέτησήςτους εκτός των αρδευόμενων

καιορδεύσιμων απότα αναπτυσσόμενα δικτυα περιοχών.

• Η μεμονωμένη χωροθέτηση παpaγωγιι<ών εγκατα

στάσεων πρέπει να συνδυάζεται με την aγpoτιι<ή παρα

γωγή ή τους ειδικούς πόρους και να ελέγχεται βάσει των

εκάστοτε ισχυουσών γενιι<ών διατάξεων.

Β. Κατάταξη Οικισμών

1. ΟΙ πόλεις και τα χωριά της χώρας μας, που αποτε

λούντους μιι<ρούς και μεγάλους κόμβουςτου οικιστικού

της δικτύου (οικιστικά κέντρα), ταξινομούνται σε ορισμέ

νες κατηγορΙες ή επίπεδα, με βάση την ακτινοβολία τους

(ευρύτερη περιοχή επιρροής). Κάθε οικισμός. ορΙζεται

σαν κέντρο κάποιου επιπέδου ανάλογα με το είδος και

τον αριθμό των λειτουργιών και εξυπηρετήσεων που

έχει, ενώ η ακτινοβολ(α του καθορίζεται με βάση το σύ·

νολο του πληθυσμού της περιοχής, που εξυπηρετεί το

κέντρο αυτό. Δηλαδή τον πληθυσμό τόσο του ίδιου του

κέντρου όσο και των γύρω οικισμών που απστελούν την

ενδοχώρα του.

Η KaτηγOΡΙOΠOΙηση των οιι<ιστιι<ών κέντρων, στηρίζε·

ται στο φάσμα των λεπουργιών και εξυπηρετήσεων κοι

νωνιι<ής και διοικητικής υποδομής που ανήκουν κυρίως

στο δημόσιο, δημοσιοποιημένο ή τουλάχιστον μη ιδιωτι

κό τομέα, επειδή αυτές αποτελούν το βασιι<ό κορμό για

τον προγραμματισμό και σχεδιασμό του οικιστιι<ού δι

κτύου (θέση και ρόλος των οικισμών και οικιστικών κέ·

ντρων).

2. Η επιλογή των λειτουργιών βασίζεται στις εξής σιΝΙ

στώσες:

- ανάλυση οικονομικών δραστηριοτήτων και δυνατότη

τες αξιοποίησης τοπικών πόρωντης ευρύτερης γεωγρα

φικής και πληθυσμιακής ενότητας,

- καθορισμός των επιθυμητών npoτunwv (standards)
σύμφωνα με πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια, για

κάθε λειτουργΙα και καθορισμός της αντίστοιχης παρα

δεκτής χΡονοαπόστασης,

- καθορισμός minimum λεπουργιών (σε είδος και αριθ

μό) για κάθε επίπεδο οικισμών σύμφωνα με τις ιδιαιτερό

τητες κάθε περιοχής.

3. Τα οικιστιι<ά κέντραταξινομοuνται σε (5) επίπεδα. Σε

κάθε επίπεδο ομαδοποιοuνται εκεΙνες οι λεπουργΙες

που η δυνατότητα εξυπηρέτησης τους (κυρίως από άπο

ψη πληθυσμιακού μεγέθους) βρΙσκεται στο ίδιο επΙπε

δο. Οι λεπουργίες που περιέχονται ανά επίπεδο εΙναι οι

εξής,

- ΟικισμοΙ ή οικιστικά κέντρα 50υ επιπέδου (απλά χω

ριά):

ΕΙναι μικΡΟU πληθυσμιακού μεγέθους οικισμοί ή συνοι·

κισμοί όπου βασικά ovomUOOεTal κατοικία καθώς και οι

οικισμοί πιο σύνθετοι που εξυπηρετΟUν μικρό αριθμό γει

τονικών οικισμών λόγω μιας λεπουργΙας (π.χ. βρεφικός

σταθμός).

Οι εξυπηρετήσεις που χωροθετούνται σε αυτούς (επι

λεκτικά) είναι οι οι<όλουθες: Νηπιαγωγείο, δημοτιι<ό, βρε·

φικός σταθμός, ανοικτοΙ χώροι άθλησης.

- Οικιστικό κέντρο 40υ επιπέδου (κεφαλοχώρι)

ΕξυnηρετοuμενΟς πληθυσμός 2.000 - 8.000 κάτοικοι

περίπου (μέσος όρος 5.000 κάτοιι<οι).

Εξυπηρετήσεις που χωροθετούνται επί πλέον αυτών

της ΠΡΟηγΟUμενης κατηγορίας: Γυμνάσιο, Λύκειο, περι

φερειακό ιατρεΙο, βιβλιοθήκη -κέντρο νεότητας, αίθουσα
πολ/απλών χρήσεων, ταχυδρομείο,

Εφ' όσον είναι έδρα ΟΤΑ ΧωΡΟθετΟUνταιδΙΟικητικά (δη

μοτικές υπηρεσίες, αστυνομικό τμήμα, πυροσβεστική

υπηρεσΙα, γραφεία ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ) και οικονομικές υπηρε

σίες (δημοτικές επιχειρήσεις, υποκαταστήματα τράπε

ζας).

- Οιι<ιστιι<ό κέντρου 30υ επιπέδου (κωμόπολη):

Μέσος εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 20.000 κάτοιι<οι

περίπου. Εξυπηρετήσεις που χωροθετούνται επί πλέον αυ

τών του προηγούμενου επιπέδου: κέντρο υγείας (ovτιι<αθι

στάτο περιφερειακό ιaτρείo), σuμβoυλειrτιι<oΙ σταθμοί επι

τόιι;ων -βρεφών, γερovτιι<ές στέγες. ΚΑΠΗ, αθλητικός πυ

ρήνας Α', πνευμαηκό κέντρο - κέντρο λαϊκής επιμόρφω

σης, κινηματογράφος, οικονομική εφορεία - δημόσιο

ταμείο, ειρηνοδικείο, πταισματΟδιι<είο, υποθηκοφυλοι<είο,

αγρονομείο -δασονομείο.
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- Οικιστικό κtντρo 20υ επιηέδου (νομαρχιακό κέντρο):

Μέσος εξυπηρετούμενος πληθυσμός: 80.000 κάτοικοι

περίπου. Εξυπηρετήσεις που χωροθετούνται επί πλέον

του προηγούμενουεπιπέδου: ειδικά σχολεία, ΚΕΤΕ, ΤΕΙ,

νομαρχιακόνοσοκομείο, κέντρο βρεφών, μαθητικά οικο

τροφείο, μαθητικές εστίες, γηριατρικές κλινικές, κέντρα

προστασίας αναπήρων, θεραπευτήριαχρόνιων παθήσε

ων, OθληnKόςπυρήναςΒ', μουσείο, θέατρο, νομαρχιακές

υπηρεσίες·υπουργε{ωνκοι δημόσιωνοργανισμών.πρω

τοδικείο, πλημμελειοδικείο, υποδιεύθυνση αστυνομίος 
τροχαίας -αγορανομίας.

- Οικιστικό κέντρο 10υ εnIπέδoυ (περιφερειακό κέντρο):

ΜέσοςεξυπηρετοίΙμενος πληθυσμός: 450.000 κάτοικοι

περίnOυ. Εξυπηρετήσειςπου χωροθετούνται επί πλέον

αuτώντoυηροηγοίιμενουεπιπέδου:ΑΕΙ,εργομετρικόκέ·

ντρο, περιφερειακό νοσοκομείο, περιφερειακές υπηρε

σ{ες υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, δημοσίων επι

χειρήσεων-τραπεζών,Διεύθυνσηαστυνομίας·επιθ. χω

ροφυλακής,εφετείο.

Γ. ΠολεοδομικήΟργάνωση

1. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός των πόλεων και οικι

σμών γίνεται κατά οργανικές πολεοδομικές ενότητες

(ΠΕ).

Η μονάδα της πολεοδομικής ενότητας αποτελε( τη βά

ση και το σύστημα αναφοράς για την εκιίμηση των ανα

γκών και των ελάχιστων εγκαταστάσεων.

2. Ο πληθυσμός της minlmum πολεοδομικής ενότητας

κυμαίνεται από 1500 - 5000 κατο{ιι.ους που καλύπιεται

από τον mIn κοινωνικό εξοπλισμό. Στα μεγάλα αστικά κt

ντρα οπληθυσμόςτης πολεοδομικής ενότητας είναι κατά

κανόνα μεγαλύlερoςτoυ παραπάνω μεγtθoυς των 5.000
κατο{ιι.ων.

Αντ(στοιχα σε μικρούς αυτοτελείς και «απομονωμέ

νουςο- ΟlJ(ισμούς μπορε( ο πληθυσμός της πολεοδομlJ(ής

ενότητας να υπολείπεταιτων 1.5000 κατο(κων.

Iι.ΧΟΡΗΤιΚΟΤΗΤΑ-YΠOΛOrιΣMOΣΣYNTEΛEΣTHΚΟ-

ΡΕΣΜογ

Πυκνότητα

Α. Διευκρινήσειςγια την dθεωρητ",ή.

1. Ο μαθηματικός τύπος βγαίνει ως εξής:

Σε κάθε Ηα χρειαζόμαστε Κ μ2 κτιρ.επιφ./κάτοlκο για

κατοικία και υ μ21κάτοικο για κοινωνική -τεχνική υποδομή.

Τα k μ2./κατ. διαιροίιμενα με τον συντελεστή δόμησης

ανάγονται σε γη και το σύνολο της γης τότε ε(ναι «k/o) +
υ] μ2/κατ. ή 1![(k+o) + υ] κατ./μ2 ή σ!(k+υς) κατ./μ2 ή

[σl(k+υς)J 10" δηλαδή ε(ναι d = Ισ/(k+υς)] 10".
Σε αυτή την περίπιωση ο σ ε(ναι ο netto συντελεστής

δηλαδή αυτός που νομοθετείται για τα οικόπεδα (αν

υπάρχουν πολλοί τομείς σuνrελεστών χΡησιμοποlοίιμε

τον μέσο σ).

2. Ο τίιnoς σ(μtσoς) = (σ εν σν): ε(πολ.ενότητας) una
λογ(ζεται κατά προσέγγιση. ισχύει απόλιπα μόνο στην

περ(πιωσηπου όλοι οι τομείς συντελεστώνέχουντο ίδιο

ποσοστόοικοπεδlκήςγης.

3. Oτίιnoςd = [σ!(k+υς)]10"ισχύει με σχετική ακρίβεια

για πολεοδομική ενότητα όπου οι διαφορέςχρήσεως ισο

γείου είναι αμελητέες σε σχέση με την χρήση καΤOtκ(ας

(δηλαδή το κυρίως εμπόριο βρίσκεται στο κέντρο της

πόλης).

4. Σε μικρές πόλεις όπου οριοθετείται μια πολεοδομική

ενότητα και το κένιρο πόλης ταυτίζεται με το κέντρο της

πολεοδομικής ενότητας λαμβάνονται υπ'όψη και ΟΙ άλ

λες χρήσεις που κατανέμονται από το κέντρο προς την

περιφέρεια του οικισμοίι (σε ισόγειο, ορόφους κλπ.). Σε

αυτήν την περίπιωση οι κτιριακές αυτές ανάγκες είναι

συγκρίσιμες και σημαντικές σε σχέση με τις κτιριακές

επιφάνειες αμιγούς κατοικίας. Το σταθερότυποπου λαμ

βάνει μέρος στον τίιπο είναι τότε k' = k(αμιγούς κατοι

κίας) + k(άλλων χρήσεων).

Πρέπει επομένως να γ(νεl μια κατά προσέγγιση εκτίμη

ση της κατάστασης. Αν υποθέσουμε ότι για αμιγή κατοι

κία ..υ .. γίνεται δεκτός ένας σuνrελεστής ..σ.. και αιπός

κατά ένα ποσοστό ..αναλώνεΤΌI" σε άλλες χρήσεις (ισό

γειο, καταστήματα κλπ.) τότε χρειάζεται μια προσαίιξη

ση για να ..δεχθεί.. την κατοlκ(α που αναφέρθηκε πριν. Ο

τίιπος που δ(νεl την προσαίιξηση αυτή είναι:

σ' = _ο,,(,,',-.Ρ-,Κ=,"'''''')
Ρ κατ.

όπου «ο.. η πρώΊη επιλογή συντελεστή, Ρ κατ. το ποσο

στό κτιρίου επιφάνειας που διατίθεται τελικά για κατοικία

και σ' η αναγκαία προσαύξηση.

Β. Για οικισμούς με έντονη τουριστική - παραθεριστική
κίνηση.

1. Για τον υπολογισμό των αναγκών σε υποδομή λαμβά

νεται υπόψη υπ'όψη ο εποχιακός πληθυσμός και οι εξυ

πηρετήσεις που χρειάζεται. Κατά σειρά προτεραιότητας

οι χρήσεις που πρέπει να προσαυξηθούν είναι οι εξής:

α. κατοικία

β. περ(θολψη

γ. κυκλοφορία

δ. πράσινο

ε.εμπόριο

2. Για τον υπολογισμό της αναγκαίας επ( πλέον γης για

κοινωνική και τεχνlJ(ή υποδομή θεωροίιμε μια προσαίιξη

ση 4 μ2 ανά εποχιακό κάτοικο και η επ( πλέον γη τότε εί

ναι:

4 Χ (εποχιακός πληθ.) 110' Ηα
Άρα η συνολική γη είναι:

Ε = υΧ(μόνιμος πληθ.) + 4Χ(εποχlακός πληθ.)

Απότην σχέση αυτή καταλήγουμε σε ένα σταθερότυπο

μ2 ανά μόνιμο κάτοικο:

. (εΠΟΧΙQl(ός πληθ.)

υ = υ + 4 '-;:-i':=-:e::;-:::;,.,"
(μόνιμος πληθ.)

Η επί πλέον γη χωροθετείται κατά βούληση και κατανέ

μεται στις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

3. Για την κατοικία απαπούνταl8 μ2 κτιριακής επιφάνεια

ανά εποχιακό κάτοικο και το σταθερότυπο κατοικίας γίνε

ται:

k' = k + 8 (εποχιακός πληθυσμός)

(μόνιμος πληθ.)

4. Έστω ο λόγος (εποχιακός πληθυσμός) ! (μόνιμος

πληθυσμός) β τότε η θεωρητική πυκνότητα γίνεται:

d = σ 10' κατ.!Ηα
(k+8β)+(υ+4β)σ

Δηλαδή η πυκνότητα αυτή είναι χαμηλότερη από αυτή

που θα βρ(σκαμεχωρίς τον εποχιακόπληθυσμό.Δεχόμα

στε με αιπότοντρόπο ότι σεπερ(οδοαιχμής ο αυξημένος

πληθυσμός θα έχει την ανάλογη υποστήριξη σε κατοικία

και υποδομή (με την παραδοχή ότι για εποχιακό κάτοικο

δεν χρειάζονται τα (δια σταθερότυπα που υιοθετοίινται

για τους μόνιμους κάτοικους).
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ΑΝΩΤΕΡΗ - ΚΑΤΕΕ

Εκπαίδευση

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ

15-18 [ιών

rVΜΝΑΣIQ

12·15 ετών

ΓΥΜΝΑΙΙΟ·ΛΥΚΕΙΟ

12-18 [ιών

ινΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

- ΕΚΠΑΙΔΥΤΙΚΑ
- ΑθΛΗΤΙΚΑ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
4-18 crών

ΔΗΜΟTlΚΟ

6-11 ετών

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

4-5 ετών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βαθμlδες

Ηλικίες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

Ε.ΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Αθλητισμός

ΟΙ αθλητικέςεγκαταστάσειςπου αναλογούνσε κάθε Δήμο. δεν είναι υποχρεωτικόνα εντάσσονταισε rvloio
χώρο. αλλά μπορεί να κατανέμονταιΟΤΟ Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου. ανόλογα με τους ελεύEkρους

χώρους που υπάρχουν. τη γεωγραφική τους θtση και την πληθυσμιακή τους δυναμlκότητο.

Σε Δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 4.000 κατοίκωνπροβλέπονται εγκαταστάσεις βάσης όπως

- Γήπεδο ποδοσφοΙρου
- Γήπεδο αθλοπαιδιών (μπάοκετ, βόλεί. χαντμπωλλ)

- Ευθεία στίβου μήκους 130,00 μ.. 6 διαδρομών

ΟΙ οποίες θο εντάσσονται σε δημοτικό δlομερΙσματα που θα προτείνουν σι Δήμοι κοι με κύριο κριτήριο την θέση

των σχολεΙων.

Σε κάθε περίπτωση ΟΙ αθλητικές εγιωτοστόσεις θα πληρούν το χωροθετικό πρόΤυπο της σναλογrας 5.5 τμ. ανά

κάτοικο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ
ΛΕIΤΟΥΡΓιΑΣ

ΠΟΝΚΗ
ΠΟΛΗ iJ ~~ ~ g~

ΕΝΟΤΗΤΑ
.-=: 1:1 > ,0> .~ ~ ""
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u "'-" θ- ~~
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Ο " ο'

"
~ ~ u •ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ~σ ~ • ~ Ν

~ Ο
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• ~ ~ ~

" ·3 u <

" "'
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~ θ-
α

ΠΥΡΗΝΑΣ Α "l .2.2
- rιrβος πλήρης 400 μ. με ο Ο"

Ο ο'
βαλβlδες και σκάμμοτο ο > '

'"
~<

ςι~
- Γήπεδο ποδοσφοίρου

,
Ν ~ u"

- 2 γήπεδο μικτής χρήοης
, > ο• • ~ .
ο θ-~

οθλοπαιδιών " - "= • ο- Αποδυτήρια και βοηθητικοί " u', ~1;
χώροι '" ο .
• nοόΒλεwn κεοκlδων 1300 "l~a5

~-

~

ΠΥΡΗΝΑΣ Β
ο
ο
ο

- Κλειοιό γυμναοτήριο Ο

- Κολυμβητήριο με κερκίδες
v 0_

ω...:

- Πυρήνας Α με περισσότερα • .1;9
γήπεδο μπάοκετ κοι βόλλευ

θ-~- "
• ο- Γήπεδο ιένlς u'
~1;

- Γήπεδο Handball ....,1:1..<
- Arθouoa' ~pέων αθλημάτων 6000 "';~ι:D
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4. Πράσινο

Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χώροι πρασίνου χωρoθιΙOύνtOΙ κα,ά φόπσν ώσιε:

ΔlΟ.σύνδεση ,ου πλtyμιHOς πρασίνου - ιti"'lοης πεζών με 10 σημαντικά σιorχεiα ισloριιtής μνήμrις και

ιο σημεlα κοινωνικής και πολιτιστικής δρασιηρlόll1τος.

Οππκη απομόνωση μνημείων από περιβάλλον που δεν ElwI συμβαιό.
Η βλάσπιση w απομονώνει ιtα,ά το δυναιόν 'ους χρήστες οπό ιο αστικό περιβάλλον.

Να χρησιμσποιείιαl σαν δκ:ιχωΡΚΗlκό σιοιχείσ μειαξύ 'ης περιοχης ιtoτolιciας κοι περιοχών

όραΟΙllρlοτήιων ΒCΙρεiσς όχλησης όπως αριηριών μεγάλης κυκλοφορίας κλπ.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΛΗθΥΣΜΙΑΚΟ ΜΕlΈθΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΟλ.Ενότηια Πόλη AKTfw Βιώσιμο μέγεθος

- Γειιονιά εξUΠ')~,ησης (Ηα)

~ '.'Ν σlδε Π ασίνοu 025 Δ οηκού Ο'ι'ολείσυ (),{)1·0.10
Πλαιεl 0.50 ΔnυOJlKOύ ΟΥολεlοu 0,10-0,50·
Παιδικέc raDtc 0,25 - 0,01-0,10,
πόοκο 1,50 Γυuνασlou - Λυκείου 0,50-1,50
Πά κο πόλης 5,5 Πόλη >1.50 -

Σύνολο 8.0

3316

5.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚVBEPNHΣEΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

Πολmaτικά

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι
ΚΟIΝΩΝIΚΟΣ

EIOΠΛIΣ.\tOΣ ANAJ"kλ1OTHT Α AF::noYPn.u:

Πολ.Εν61ηια· Oμ6δttΓιπovιdιν• Oιιnστικά κtνtρσ S" OtΚ1ιmιmIttνφα)-

nOι\lTll.ϊlΚA ΓεlIovιά Σvνoιl1!α ιιαι4- ειιlΛtδo. εzιs#.δwιcαι όνω

nVεllfUtluc6Κέντρο • •
~k6KMρo • •
γll:OΙl!ριoς χΦρο;; • • • •
Ko~Κtvtρo • •
Πoλmσnιιδ Ktνrρo • •
Xώρo;~~ • • •-'"λ _,ο ; IIIJΙC(nOΙXO 0.20 0.10

Ενοριοι<οί Ναοί

ΜετσνΑΝ 2200/1940 (όρθρο 10 και 11) Kαθoρfζεται το

minimum πληθυσμιακόμέγεθοςτων ενοριών ως εξής:

- Για πόλεις όνωτων 100.000 καroίκων ιδρύetα ενοριακός

ναός ΑVά6000ικoγένεες (ή περfπoυ 2.000 -2.500 ΚσΤοίκους).

- Για πόλεις από 10.000 έως 100.000 KOΤOl'κων ανό 500
~IΚOyένειεςή περίπου ανό 1.600·2.000 κοτοΙκους.

- Για πόλεις κάτω των 10.000 κατο(κων ανό 400 οικογέ·

νειες ή περ[που ανό 1.300· 1.600 κατοίκους.

• Χωριό με αριθμό οικογενειών μικρότερο των 400 και

μεγαλύτερατων 50 απστελούν ενορΙο.

-Χωριό με αριθμό οικογενειών μικρότερο των 50 αnoτε·

Μύν ενορία εφόσον onlXOlNnepιooόrepoαπό μισή ώρα
από ενοριακόναό ή εφόσον η cnIΚoIvwvt"a είναι δύσκολη.

θεωρείταιχρήσιμη η ταύτισητηςενοριακής περιφέρει

ας με πολεοδομική ενότητα. Σε nep(mωoη μεγόλης no
λεοδομικής Ενότητας οι τυχόν περισσότερεςτης μιας

ενορίεςσκόπιμοείναι να περιέχονταιεξ.ολοκλήρουμέσα
στα όριοτης εvότ/τας. .
Η χωροθέτηση νέων ναών θα πρέπει να γίνεται. οε αυ

νεργασία με την KCΠΌ περιοχή αρμόδια ΜητρόΠολη. η

οπο{α μπορεί vo. δώσει και σToQ(tlo για το ποσοστό των
χρηστών στο πληθυσμό κόθε ou<ισμσίι.

Για την εκπμηση των αναγκών σε εμβαδόν ωφέλιμης

εnιφΌVεlας δίνεται το ~oς 1,5 μ21χρήστη (Tεxvική

Ynηρεσiα του ΟΔΕn).

Το πρoαUλιo των ναών πληντων ιδιωτικών μπορούν να

unoλoγ(ζO'l1'Ol σαν δημόσια ελεύθεροι χώροι.

Κοιμητήρια

Σύμφωνα με την Α5/1210 απόφαση nερ( όρων για τηv

ίδρυση κσιμηιηρ{ου:

Η απόσταση από το όιφο του εγκεκριμένου σχεδίου

πόλεως ε{νοι 250 μ. ΚΟΙ από μεμονωμένα κτίσματα 100 μ.

Η απόοιοση από νοσοκομεία ή κλινικές θα πρέπεινα εi

vaι 1.500 μ, και μπορεί να μειωθεΙ στο 500 μ. σε περΙπτω·

ση που ιιπάρχει οπτική απομόνωση. .
Με το όρθρο 29παρ. 1του Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124 Α) η

απόσταση για την Ιδρυση των κοιμητηρίων μπορεί να

μειώνεται ύστερα από ειδική μeλtτη που εκπονεπαι

και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου

αυτού.

Η έκταση του κοιμητηρΙου είναι ανόλογη μετov πληθυ·

σμόπου εξυπηρετεί.

Λαμβόνεται εmφόνεια 0,50 - 1,00 μ2fκα/οικο με όριο συ

voλικήςέκτασης 1.0QOτμ.
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'ΔιάΥραμμα 11 ΣυοχΙπση λειτουργικών κοτηΥΟΡΙΙOv οδών.

Ένας άξΟΥΟς μπορεί w μην ovtικι:ι σι όλο 10 μήκος τού σιην Ιδκι κατηγορla. Ακόμη σuμβαrνει άξονας

w διαθtτει νεωγραφικά χαραιnηριoflιcά διαφoρετιιcά από ης λειτoυρyiεςπoυ εξυπηρειεi. Η ιcoιάταξή

του θα γίνει σύμφωνα με την EmlIiPmtcnEPΓI λειΙΟUΡΥIa ΚΟΙ 10 χαρακτηριστικά 'ου πίνακα 2. Σε όξονες

που έχουν aποκτήσει λειτουρνίες πρωιεύοντος και δευτερεύσνιος δlκιύου μαζi, ΓΙ ταξινόμησή τους

βασiζειoι σuV!1ewc;: σιην επικραιέστερη λειιoυργfα, όπως φal\lttOI σιο δκινρόμμαιο 11 έως 111.

~'%N ΣIi\'δrαη

ΙΖΖΛ Πρ6ι:ιροση

lO'ΞQΞ01 Πρ6Ι:ΙΡΩ"'! ICQ� Πορο.μQvrι

Πopιι.τήpηmι : Οι σu),),ικιι;pιει; .ροοφΙρουιι ιrιφίιr:olJ εξ (σοΙ)

,Coqp~t17f ,'Ω αύνkmι ιcαι ιφόa!Jαmι.

3317ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ(ΤΕΥΧΟΣΤΕΤΑΡΤΟ)

uo ΑοτοΙ ~lμoς

λρτηΡ[.ες;

• it Σ\lUεm'ιP\ι;ς οδοl
~

Toιnnς oδcιl

30
ο-

ι - r ΠιζQ!iρο,lος
Ο

Φόρτος;

I',.dιpnuα ί

ΔIκτua ΚυκλοφορΙaς

6.1. Πρωπύον και ΔεUΤφΙίloν Οδικό ΔIκruo

1. Το πρωτεύον oυμπtρtλαμβάνει τους αυιοκινηιόδρομους. ης πρωτεύουσες αριηρiες, και Ης

πρωrεύoυσες συ}.λεκτήpttς, ενώ χαjXIιcιηρ!ζεται από ιην «συνέχεια» κaιά ιην μειακΙνηση.

Το δευιερεύον αποτελεΙταl από δευτερεύουσες αριηρΙες, δευτερεύουσες συλλεκιήριες και τοπικές

οδούς με χοροκιηΡIΟflκά VVtιJρiσ'μαιa την οΙaσυνέχεla:- Karo την μειακfνηση.
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- ttιnιιcc σuλλtctη.,ιος

(6ΙυΙΙP,~~ν bΡQιιος)
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f)utΟ"ινιltόΟDOUΟς ηόλης -.Jlh.
ι ηowιιΥων 60διιοc '.,. -;~i~~~~~~

νCνΙΑό~ ΟUλλC"1~bιος

(nOV1ιuων 60όιιοc)

Δ\όυοση ncΙwν ~ ) (

-- 6f.hl'oa τιιηιlίjς

_ ιι..,ηΙΙllΙ1,10,l1!;.

IΨLtιVo,.r'tιl!;. 61,';IΙ,JΙ)

. Διάγραμμι:ι 111 \ΣχημαΤΙΙCή παράσταση ιεράρχησης οδικού διιcτύoυ.
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Ι
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2.Η επιλογή του μοντέλου των πδλεων υποδειιι:νύει κοι του οργδνωση του οδικού δικτύου.

Bocnιcb μoντtλa πόλεων είναι το μovoκεντρικό κοι το πολυΚΕντρικό όπως ΦO!νoνΤQI σro

διάγραμμα IV.
Το οδικό δίl<τLIO συγιφOτεiτOI οπό ένο οριθμό βασικών οδικών οξόνων που καλείτοι πρωτεύον

δίκτυο κο! η οποίο σuμπληρώνετol οπό τους υnόλoιπOUς οδικούς άξονες Μυ oπoτCΛooν το

δευτερεύον οδικό δίκτυο.

• Το κυριότερο μοντέλα οργάνωσης TOU κύριου οδικού δJΚΤίιoυ οπεlκονlζοντσι στο

διάγραμμα V:
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Διάγραμμα ιν Μοντέλα σχεδlaσμοΟ πόλεων (Μσνοκεντρικό. ΠολυΚΕντρικό)

•
", /-

~',--/ ,-- ,
\
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Ι Ι \

Ι Ι Ι
Ι \

ι'\
,
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ΔιάγΡαμμα ν Μοντέλο σχεδιασμού οδικων δικτύων: ορθογώνιο. ακτινικό, σιινδυααμός
ορθογων/ου και σκτινlκού
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ο κtνrρo """"",ιος
........ ; ,.. .~ _k. Ο, _ .. - " - ..

Σx~μά': Διαμόρφωση οδικού δlιcιύου ItCII δlκιύων Kυκ,\oφoρkις ΜΜΜ και mζών σε σxtση με τα

πολεοδομιιι:ά ιι:ένιρα

3319

Park and ήde place

.
Χρήσεις νικ που έλΣΟΙ.Ιν σημaνιlιι:ό αριθμό μnοκινήσι:wν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (TFΩ(OΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

.-

Θ XMσtις γης nou tλκow σημανιικόαριθμό μΙ:fOΚΙVι'\Οι:ων

Ο Κtντρoσuvolκlας

:;'==':-;_ Οδικό δllCJUΟ (αΡΠΊρΙι:ς, συλ/ιK1fWιες)
.. • Δίκτυο Ι(υιι:λοφορ{aς ΜΜΜ, ΣUΣXετισμός με ης διαδρομές πtζων

+
Θ

<1<_-",:> <>δικό δlκτυο (αρτηρiες, cnιλλεKιήριες)

_.~_.....~~ ; Δ[Κ1υσ Kυκλoφoρlας ΜΜΜ, συΟΧΙ:ΤιQ'μός μι τις διαδρομές πεζών

3. ΣΧέση OOtΙCών αξόνων ΚΟΙ πολεοδομικών κέντρων.

ΓενικόιεΡα σης νtες ασιιΚΙς πέΡιοχές συ..,σrόΙαJ \ICI αποφεύγιται η δημιουΡΥΙο κένιρων πσρά το
κύριο οδικό δfκιuο. Αυιό σημαfvε:ι 611 θα πρέπει η lCυκλoφoρiα πεζων να ακολουθεΙ χωρικά .ην πορεία

ΜΜΜ και ης ζώlv€ς εΥκαιάσιασης XP~σtων με πρoσtλΙΙ:UOη μεΤOKιvι'ισεων. και να 0'001 διaφoρεllκιΊ

από ,ην Χάραξη .ων ανώτερης λεl,oυρyιl(~ς ΙΙ::Oιηyoρίaς οδών.
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4. Τα πρωτεύον και δεUΤερεύoν οΟΟό δίκτυο υΠOKoUOUΝ έκαστο σε μια "εσωτερική" ιεράρχηση η οποία βασίζεται 0(;
μια σειρά λεrτouργιιι.ών σrOlxείων (κυι<λοψοριοκό Κcι' πολεοδομικό). Οι βamKoi σχημαπσμοϊ του διιΙ.ού δtιι:τύOυ (διά

γραμμα νι), συνδυασμός πρωτεύoν{~ 11.01 δευrερεύOVίDς είναι ΟUmΟΟΤlκάτtσσερις.

• σ ορθογωνικός
• του εσωτεριχού OOKΤUΛΊOO

• του εξωτερικού OOKIuλfoυ

• της λαβίδας
Στο εσωτερικό των σχηματισμών φαίνοντοι οι οδοί πρόσβασης που μnoρεί vo είναι ΟVOΙ)(fές ή κλεισtfς. Τα πλεονε

κτήματα κοι μειονεκτήματα των ανοικτών και κλειστών οδών rφόσβQoης είναι:

Avoιxroi οδο( . χαραισηρ:ιmιtό: Οδός ovoιχtή στα δ4ο όιφα, που txει σαν nλεo.ιέιm).ιo τ/V ελαχιστοποίησηπις σnόστaσης

που διανύουν οι πεlp. ενώ δίνει nερκroότερες OOlo<Πότ/ttς yιa κατοστι'μ::ιτα. ΤΟ μειoyέιαrμa εr.ιoι ότι unΌρxΕι περισσότερη

διερΧόμενη κυκλοφορία οχφότωνnou μεΥολώΥε:ι την ενόχληση ΤιιΝ κατOΙκtιN. των nεl,ιiN και ΠW' κi'ν&.M> ατιιxημάroN.

Κλv.σrές οδοί - xaρακtηρισηκό: Οδός cινoυmιι μόνο από τη μια nλευρά. ΤΟ πλεονέιπη.ι.α riναι όn υηάρχει μικρή διερ

χόμενη KuMoφopίo. μιιφός κίνδυνος ατυχημάτων και ενό)l,ληση των πεζιj:N και των κατοίκων, f:'Iώ υn6ρχει κα η οί

αθηση rμuδtωruι:oύ - ημιδηJόσιoι.ι χώpou κατά μήκοςτης οδού και ειδιχότερα σtσTέλoςτης οδού. ΤΟ μειονέκτημα εΙ

VOt ότι μεγαλώνει την aπόσταση που διανίιouν οι πεζοί.

i5Ι:.._Jι",'i_
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Διόyρcψμovι

Παρaδεi'yμαrα μορφών πρωτεύοντος

~,

δεuτε.ρει.iovτoς οδικού δικt'ύou.
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Σνεδιασυό( οδών πn6oΒοnn( - σviδlO κοιό1μΩσηc γης

Α. Ορθογωνικό σΧΙδlο. OρθoγωVΙKό οικόπεδα ΚΟI κόθειες συμβΟλές οδών, δυVΑτόHμO

συστημοηκού πρσσαwlΟλlOμaύ ιων κοιοίκων, δUΟκολia δlόνolξης όιαγωνιων οδών

Β_ Α,.Ηwκενφlκό οχΙδιο. ΣυYιιλίνoUΣΕς 0001 ιιια, οδικό ιμήμαιο που συμβάλουν με αντίστοιχες

δoK,υλεloδ(ί~, όυοκολίσ σιισιημοιιιtού προσοW1ολισμοu ,ων κοιυΝ\lών.

Γ. Ξλι:ίιθερο σχtδlO. Προσαι:μόζεl0Ι σε διόΦOρa ανάγλυφο (ημιορεινά. oρeNό) ΣVνδυόζOντας το

π~χηφ~μCI'O 'ου Α KOI Β.

Σχήμα Σχέδια ι:ατόηJ/ΊOης Υης 1«11 παρdδειγμα ιφσρμονής

Ι---

Ι
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lδιαlτερη πρoσox~ χρειόζετοl οε oπotQδ~ΠOΤE πoλεoδoμΙK~ μελtτη για την

xωρoθtτησηειδικών χριΊσεων

Ειδιυς Xρfaαoς

. ΕιδικΙς xpfιαεις μπορουν να χαρακ,ηριστούν οι;

Μονόδες Νανlκοι) εμποΡΙου

Μονόδις χονδρεμπopfου

ΥπηρεσΙες - διοΙκηση

810μηxανlα - βιοτεχνια

Αλλες χρfισεις που προκαλούν κυκλοφοριακό πρσβλfιματα (νoσoκoμεlα. στρατόπεδα,

αθλητικές εΓΙCαταστόσεις κλπ.)

Ακόμη πρέπει να αποφει)γεταl η xωρoθtτηση πολεοδομικών κΙνφων παρό το κύριο οδικό

δι"ΚΤUO.ΣτΟΥ πtναKα που οκολουθε( δlνovrOI οι τΟΠOl 'ων σvνδtσεων που επιτΡέΠονται

ανdλoyα με τη λειτoυργιK~ κατηγορία των οδών που δ+αστaυρώνoνrαι ώστε να εmλtγεπ:ιι η

κοτόλληλη Xωpoθt,ηση των ειδιΧών xρ~σεων . Ακόμη δfνovrOl σε OI(Jroo κάποιο

παρoδεfyματα με ενδεικνυόμενες χωροθετήσεις ειδικών xρ~σεων.

Γενιύ( αρxΙC:: κυΜ.οφορlακι"ι( aOνδισn(

Απαγορεύεται η όμεση σύνδεση.

Αυτσιι:ινητ6δΡομος Η σύνδεση της 0000 με βιομηχανικό συγlφoτ~ματα και μεγόλα

Εμπορικό κέντρα γΙνεταl μόνο μέσω ανισόπεδου κόμβου. Η

σύνδεαη παρόδιων ΟΙΚtOμών γlνεταl μΕ παρόλληλα δIKΤuα οδών

και ανισόπεδο κόυβο.
Η όμεση σΟνδεση με την οδό κατό Kανόvo αΠαΥΟΡεύεται.

Οδ6ς Ταχειας Βιομηχανικό συγκpoτ~μστα, εμπορικό κέντρα κοι γενικό μονόδες

Κυκλοφοplaς γένεσης σημανΤΙK~ς κυκλοφορΙας καθώς .αι παρόδια

εγιcατεσtημΙνol olιcισμOΙ συνδέονται με την οδό ιcuρlως μέσω

ανισόπεδου ιcόμβoυ ~ όπου αυτό δεν εΙναl πρακηκό εφικτό

Ι μέσω σπματοΟΟτούμενου ισόπεδου κόμΒου.
Η όμεση σύνδεση με την οδό επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετιΚές

Κύρια Αρτηρfσ περιmώσεις. Σε περιπτώσεις, που δεν εfναl πρακTlΚΙΙ εφlκτ/ ~

δuνατ~ η KατασKευ~ ανισόΠΕδου κόμβου για σuνδι:ση της οδού

με παρόδιες εγκαταστόσεις μΕ σημανTlK~ γένεση κυκλοφορΙας η

σύνδεση yrVETw μόνο με δεξιό στρoφ~. Οι αΡΚJτερtς ισόπεδες

στροφές εισόδου στην παρόδια εγκατΟσταση απαγορεύονται

Κα/ό κανόνα.

Διυτφιι>ουσα Η όμεση σύνδεση με την οδό Κα/Ο κανόνα mπρtπεται Στις

Aρτηρlσ Κύρια και αρτηρΙες κοι κύριες συλλε~~pl[ς ΟΙ αριστιρΙς στροφές εtoόδου

ΔιυτιριιJoυσα στην παρόδια χρι\ση γΙνον,οl μtσω ειδικών σπOliOλr.ιστΙKών

Συλλικτι1ριa λ:t~~f:Τις αρτηριες ~~τ~;:τol κατό κανόνα αριστερ~
στ ε όδοu οπό 'την πο σπ.

Παράπλευρη Οδ6ς Η KUM~J~K~ σύνδεση 'ων παρόδιων xρ~σεων με την οδό
νΙνεταl Υω πεDιοοlσuού"c:. ,
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ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑ' ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΠΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣχεΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΙΗ

1) ΔΙΑΝΕΜΗιΗΡΙΑ(ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ)

2) κγΡIΑ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

3) ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΔΟΣ (ΜΕΧΡΙ 400 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΙΗΣ)
40) ΔΕΥΤΕρεΥΟΥΣΑΟΔΟΣ ΠΡΟΣ8ΑΣΗΣ (200 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΙΗΣ)

4β) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΜΕΧΡΙ 75 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑ0ΜΕΥΣΗΣ)

5) ΜΙΚΡΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ (ΜΕΧΡΙ 35μ. ΚΑΙ 25 ΘΕΣΕΙΙ)

6} ΙΔΙΩΤΙΚΌΑΔΙΕΞΟΔΟ(ΜΕΧΡΙ 3 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

Δρόμοι Πρόσβασης κοι Παραμονης Οχημάτων

Το άκρα μιας μειακίνησης περιλαμβάνουν πρόσβασης και παραμονή οχημάτων σε διάφορα;

υποπεριοχές του αΟJlκού χώρου με χρήσεις και λειιουργίες τοπικού επιπέδου (Δήμος, συνοικία.

γειιoVlά).

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι στην περιοχή των χαμηλών ιαχυιήιων ανήκουν οδοί των βαθμίδων Γ.

Δ και Ε (κατηγοριοποίηση ΟΜΟΕ της rrΔΕ) ΠΟυ ανηκουν 010 δευτερεύον δίκruσ.

Τα φυσικά χaραιοηριοιικό τους ποlκlλΟυν. Έτσι παρουσιάζεται ποικιλία μορφών ανάλογο με 10
σχημοιιομό οlον οποίο ανήκουν και ποικιλία διαστάσεων ανάλογα με τον αριθμό κατσικιών (ή γκοΡάζ

κοι θέσεων στάθμευσης). που εξυπηρετούν. Γενικά ενδιαφέρει κυρίως το πλάτος κατασιρώμοιος της

οδού, που πρέπει \oU είναι το ελόχιοιο ΩVΑΓKoίo και αποιελείιαι από δύο 10 πολύ λωρίδες κίνησης.

Για lοπικές oδoίiς πρόοβασης ιι:.οlοlκιών το πλάιος αυτό μπορεί να κυμαίνειαΙ01Ι6 4,50 m μέχρι 5,50
m, Το Πλόιος lων 5,50 m είναι ιι:.αιόλληλο γα ιερμαlικές οδούς ή θηλιtς όχι μεγαλύιερες από 300 m
μήκος.

Για συΛλεκτήριες Οδους πρόσβασης Xρησψoπoloίiνιoι διαlομές r.:αιοοιρώμαιος Οδού 6,00 - 10,00 m
aνΌλoγa με lη διέλευοη λεωφορείων καιιους αναμενόμενους ή όχι χώρους οlάθμευοης αυrοκινήιων,

δίπλα οlα πεζοδρομΙα, καθώς και lην διά,αξη lων χώρων αυτών.

Για ,οmκές οδούς παραμονής οχημάιων πλησΙον καισικιών προιείνε,αl πλόιος 4,90 m για αδιέξοδο

μέχρι 20 κοιοικΙες εΚOJέρωθεν, 3,70 m για 12 καιοικίες και μέχρι 3,00 m για μικρό lδιωllκό δρόμο.
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(,.SΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ\ΧΩΡΟ\ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Δlαστ6σει(Θέσεων Στάθμευσης

Ο. δlOστόσεtς των θέσεων στόθμεuoης καθορΙζovτο! από τις δισστόσεις του τυπικού

οχήματος και από ης ελεύθερεςαποστόσειςπου προβλέπονται μεταξύ των οχημότων ή από

υπόρχουσεςκατασΚΕυές ~ όλλσ εμπόδια.

Γιο τον καθορισμό Τfιυ πλάτovς Β της θέσης στάθμευσης, συνlΟ1ά101 ελεύθερη

εγκόΡσIΟ απόσταση μεταξύ επιβαnκών αυτοκινήτων, ή μεταξύ επιβατικού αυτοιι::ινήτου κοι

κτlσματος, lση κατά κανόνσ με 0,15 μ. και τουλόχιστον0,55 μ. Έτσι προκύπτει πλάτος θέσης

στάθμευσηςγια επιβατικά συτοκίνηΥΟ lσο με 2,50 ή 2.30. Το πλότος ουτό αuξόιιnαl σε 3.50

γιο άτομο με ειδικές ανάγκες. Στο Σχήμα EIKOVOYpαφoVVJOI τα παραπάνω γιο διάφορες

περιπτώσΕIς. Γενικά η επιλογή του πλάτους των θέσεων στόθμεuοl\ς θα πρέπει νο ylvt101

λομβάνονιος υπόψη ιους ιύπους των αυτοκινή.ων κοι .ην κοτηγορlο των ονθρώπων που θα
,

ης χρηcnμοποιούν, KOθιiJς κοι.η θtση τυχόν εμποδlων όπως uπoo.ηλωμάιων ή τοιχιΙων.

Περιορισμένο πλάτη χώρων σιόθμευσης δεν δημιουργούν πολλές φορές .ην αναμενόμενη

οlκονομlα χώρου. γιοτ! rlvol πολύ πιθανό μΙα ή περιοσότερες θέσεις να οχρηστεύον1α1 από

ανTlκανονικΤ\ σ.άθμευσηορισμένωνοχημά.ωνπου χρησιμοποιούν,λόγω 'ης ο.ενότη.ος fOυ

χώρου, .μήμα από μlο Υεl10νlκή θέση. Π.χ. σε ένα χωρο κάθετης στάθμευσης μήκους 30,00

μ., η χρησιμοποlηση θέσεων στάθμευσης πΜιους 2,30 μ. αντί 2,50 μ. δημιουργεl μΙα μόνο

επιπλέον θέση στάθμευσης, ενώ μπορεl να αχρηΟ1εύσεl από αντικανονική Ο1όθμευση .

περtσσόlερες θέσεις.
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θσσιΚΙς Διατάξεις Οχημάτων

ΑνόλΟΥα με τη γωνΙα cφ. που σχηματΙζεl 10 σταθμευμένο όχημα με το κράσπεδο

μιας οδού ~ γεVΙKότερα με 10 διάδρομο πρόσβασης ενός χώρου στάθμευσης, 6ιOιφ!νOVΙOl οι

παρακάτω 'PEtς βασικές διoτόξεtς οχημάτων. napWηAη στdθμευση

Όταν το όxrιμα ,"οθμεύει κατά μ!\κος του δtαδρόμou πρόσβασης (φ=Ο).

Λοξι) cmtθμευση.Όταν 10 όχημα σταθμείιεl υπό κόποια γωνΙα, συνfιθως μεγαλύτερηοπό 458,

προς το διάδρομο πρόσβασης (45% ~ φ ~ 90%).

Κ6θετη στάθμ,.ση.

Οταν το όχημα σταθμεύει κάθετο προς το δtόδρoμo πρόσβασης (φ--go
8
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

ΠIΝΑΚΑΙ Koθαρtς διαοτόσεις (μ.) θtσεων και διαδρόμων στάθμευσης.

σύμφωνα με την ελλη"'κ!\ voμoθισkz

Φ' Β Β1 Π Δ Ε ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

,~'~. ~,5~ 3,50 6,00 εποφl\ με TOIXO
Ο' ο 2,25

ι~, 1~\ ι~, 1~\ 3,50 6,00 μ~~:~- 205 205 διαδ ων

45' 4,65 4.10 ~,5~ 2,75
(~'S:\225 318

60' 5,25 4.70 ι~,5~; 3,50 ι~,8~\2.25 2,60
νια πλότος Π:

90' 4,75 4,75 (2.25) (5,10) (2,25) 2,25

(μόνο στ~~;,u~~
από υπaλλ ου

2,50'
ι~'~\

2,50 γιο πλότoc;

Π:2.50

ΙτάθμεUiftlαπό υτταλλl\λOυς,όπου διαφέρεl από τη οτόθμευση με αυτοεξυπηρέτηση

ΜπορεΙ να μεκ.ιJθεΙ οε 2,40 όπου η θfoη σε καμία πλευρό της δεν βρΙσκεται οε επαφ~

με δομικd στOlχεΙα και τοπικό οε 2,30 μόνο στην περΙπτωση που εφόmεται οε

υποστύλωμα. Αυξόνεταl σε 3,20 σης θtσεις για ό.τομα με ειδικές ανάγκες (2% συνόλου

θtoεων, Κατ' ελάχeστo 2 θέσεις).
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ΣΧΗΜΑ E~I(nιι:;Ις διαTόξεJς στόθμευσης C7t χώρο δισσrάσ(~
28μχ30μ,
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'.~. ΣΤλΘΜΕΥ.ΣΗ ΠλΡλ ΤΗΝ ΟΑΟ

Η cnάθμεuση στην οδό μπoρd να γfνιι βασικό κατά τρεtς τρόπους:

1. Στο οδ6στΡωμα διπλα στο πεζοδρόμια, οε ιδlOΙτερη εσοχι'ι ή χωρΙς να υπάρχει

τΙτοια εσοχ,..

2. 'Σε ιδκJΙ1€pOυς πλιυρικΟΟς χώρους1Του χωρΙζovrαι με νησΙδα οπό το οδόστρωμα

3. Στη μεσσlσ νησJδα, οπότε σuνf8θωι;; δημlουρΥούντσllδlαlτερες εσοχές ή οκόμα ΚΟι

ιδιαΙτεροι χώροι. μέσα στη νησΙδα, όταν το Πλότος της το tmιplnEι.

Σε όλες ιις παραπάνω περιπτώσεις η στόθμευση μπoρtl να yfνει εlτε παράλληλα

προς την οδό. εlΤΕ υπό κάποια γωνΙο, όταν εΙναι διαθέσιμο 10 απαιτούμενο πλάτος.

Η επιλoγfι ενός αnό ,ους παραπάνω ιρόπους στάθμευσης εξαρτάται από την

κατηγορlα της οδού, ΤΟΥ κυκλοφοριακό φόρτο που εξιιnηρετεΙ κοι το διαθtσιμo πΜιας, σε

σχέση πόVΙα και με 1Ις ανόγκες στόθμεuoης. κυρίως τον αριθμό των απαιτούμενων θέσεων

κο, τη μέση δtόρκ.ιια στόθμευσης.
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ο. Μι χρηοιμσποίηοη ,ης δtξιdς λl.ιJρiδας IιuIIλoφopiac;

β. Μι Ενδιόμιση λωρίδα πλοιοος διαδρόμοι.ι σιόθμευοης, .,
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ΣΧΗΜΑ ΣιόθμΙUΑη κόθειη και υnό γωνtα παρό τrvι οδό και σε παρόπλευρη οδό
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•
'.4. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΕ νΠΑιθPlονΣΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥΣΧΩΡΟΥΣ

Οικόπεδα μιyιiλης ετnφόvooς που χρησιμοποιούνται για στόθμευση θα πρέπει να

συνδtovι'αιKo,dλληλαμε την οδό. και να οριοθιιΟΟντΟΙκαι σημαtvoνιαιμε σοφι'ινεκι, ώσιε να

διευιι:.oλύVtτoιη στόθμεUΣηκαι η κu(λoφoρ(aμtσα σ' αuιcΙ

Τα Ixfιματo ΚΟΙ ΟΙ διαστόιπις των Χώρων στόθμιuoης 'Π'οικ!λ/ουν κοι mομινως

χροd:ζnαι V10 κόθε περιmωση tδιαfTερη μEλtτη νια να Ρρι;θεl η mo l(αTόλλ~η δtόταξη των

θέσεωνστόθμευσης.σνfιlιιιJγo ΚΟΙ με τις θέσεις.τωνΕισόδων και εξόδων. Κστό την εκλoVΙΊ της

mo ενδεδειγμένηςδιάταξης δεν θα πρmιι να εmδιΦmm μόvo η tξoσφdλlση του .μtyιστou

αριθμOU θtσεων aλλό και η ιuχtριισ στη στόθμεuoη κοι ιι:uκλoφoρlα και η μιlωση της

. πιθανότητας ατυχημότων, ιδιαfrερα στα φkJ'lμα σημεlα εισ6διιJν..εξόδών ,ου χώρου

στόθμευσrκ_ Στο ΣXfIμα δfvoyTCI τumΚΙς διατόξεις σrόθμευσικ.. που cπιτρέπow από μια

μέχρι 4 σειρές cnόθμευσης. υπό yωvIo.
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6.5.ΛΕΩΦΟΡΕIΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ

Λόγω της μεΥόλης ποlκlλΙσς τω\/' δ10στόσεων των φορτηγών και λεωΦΟΡιlων ΟΠΟlτείτοι ειδική

μελέτη των Klν~σεων των οχημότων ουτών στους XWΡOuς στόθμωοης, με τη βοήθΕια

σχετικών ΠΡογΡαμμότων Η/Υ. Στο ΣXr'Ίμσ δΙνονιοl οι διοοτόσειςθέσεων σιόθ\Jευσης κοι των

διαδρόμων ο:.οlέρωθεν των σταθμευμένων οχημότων για στόθιπυση υπό ywviD 45

λεωφορεlωνή φοριηγών μήκους 15 μ. και οΡθΡωτων λεωφορείων ή φορτηγών με ρυμουλιιό

μι'\ι<ouς 21 μ.

c::> Τ
,.,,~ .......·t
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ΣΧΗΜλ Στόθμευση υπό YWIJla 450 γιο λεωφορείο και φοριηγά

ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Μια ICiloirCPIΊ καιηΥορΙα χώρων σιόθμευσης αποτελούιι ΟΙ σιοθμο! λεωφορείων. ΟΙ ΟΠΟΙΟI

χρησιμεύουν είτε ως χώροι στόσης (βραχυχρόνια οτόθμευση) για 'ην επιβίβαση ΚΟI

σποβιβοση επιβατών.

Ι. Σταθμοί λεωφορεΙων με αποβόθρες υπό γωνlα (λoξ~ στόθμευαη)

ίl. Σταθμοl Acwφopclwv με παpόλλl)λες αποβάθρες (παράλληλη στόθμευση

Σταθμο/ λιωφOΡΙIωv με απoβ(rθρις υπδ γων(σ

ΑυτΙ'! η διαμόρφωση Ο1αθμών λεwφoρεlω\l εφαρμόζεται όταν ο χώρος που

πρooρlζεται για σταθμός έχει επαρκές πλότας και μ!'JΚος Η διαμόρφωση περιλαμβόνει:

• ΚΙ:νΤΡΙK~ στόση αποβίβασης

• Ομαοοποlηση τω\l λεωφοροοκών ατόσεων

Γω'Viα προσέγγισης προς τα διξκ1

• Ο σχεδ:ασμός των OΠOβaθρών Yl\ltraI για δύο λεωφορεla συνήθως, το έ\ια

mσω από το άλλο_
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Οι απαιτούμΕνες δlOστόσ[lς, όπως φaΙνOVΤOΙ στο ΣΧι')μα [(ναι:

'1 = 5,00 μ. Τ1= 3,35 μ. h=3,OO μ. ρ=2,50 μ.l, =12,ΟΟμ.Υια τuτtIKό λι:ωφοΡεΙο,

18,00 μ. γκι αρθρωτό λεωφορεΙο, 11 =13.00 μ., όπου το λεωφοΡεΙο μποροίιν να

αΠO)(ωρoUν ονεξόρτητα το ένο aπό το άλλο κο, 0,00 μ., όπου τα λεωφορι.1α δεν

μπορούν να αvaxωΡι'ισOιιν το ένα ανεξόρτηια οπό ,ο όλλο

ΣΧΗΜΑ Σταθμός λεtιJφOΡεlων με ~OPόλληλEςοποβόθιχς

Οι οnalfούμενες δlOστόσεις, όπως φoIνovτoι στα Σx~μσ εlναl:

a = 2,50 μ (με σιέΥασιΡο για το λεωφορεΙο) και 2,00 μέ1ρα (χωρίς στέγαστρο γιο 10

λtωφoρε:la) b=3,OO μ, d, =1,00 μ. περίπου. R "'15 r =(μήκος οε μtφα) μ.

1 τumκό λεωφορε.Ιο > 10.00

2 Τιιπικό λεωφoριlα ~ 22,50

1 αρθΡωιό λεωφορε(ο > 16,00

1 TUΠ1Kό + 1 αρθΡωιό λεωφορεΙο > 28.50

2 αρθρωlό λεωφσριΙο > 34,50

ΣΧΗΜΑ Ι108μός λtωφopεlων. Αποβάθρες υπό yωνfα

Σταθμοl λεωφΟΡεΙων με παρόλληλες σποβόθρες

Εφαρμόζεται σε πεpfmωση που ο διαθέσιμος χώρος εΙναl διαμήκης, αλλό ΠΕΡιορΙσμένου

πΜτους. Δεν οπαιτεπαl η κατασκευή κεντρικής στάσης για την σπαβΙβσση ιων επιβατών, ενώ

[Ιναl δυνατή η ομαδοπofηση των λεωφορειακώνστάσεων.
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ΙΧΗΜΑ Σ,αθμοί λεωφορείων με πριονωτές αποβόθρες

ΙΧΗΜΑ Σταθμός λεωφορεΙων με αποβάθρες νησΙδες

Σ,οθμο[ λCωφΡρεlων με πριονωτές αποβόθρες
\ .

XρησιμoπoιoVΝ,αι ως εναλλαΚ1ιχή λύση σης παράλληλες ttιtοβάθρες ή στην παράλληλη

στάθμευση 1ιλευρlιcά ,ων ωιοβαθρών τόπο\> νησιδας. σης rιεριπτώσε'ς που ο διαηθέμενος χ.ώρα; είναι

περιορισμένου μήιcouς αλλά σχετικά πλαnΊς. Η κατασκευή τouς tyJ:εΙΤQΙ στη ΣUΓ1o;ΈVτρωση

λεωφορειακών στάσεων. Οι σποιιούμενες δισσ,όσεις, όπως φαίνονται 1<01 0'0 σχήμα είναι:

r, = 5,00 μ. h =3,00 μ _Ζ=3,ΟΟ μ. ρ=2,ΟΟ μ. 1,=1~,OO μ. 12 =6,00 μ.

Γιο τη διαστοσιολόγηση των βασικών σιοιχείων των σταθμών αυτών ισχύουν όσα

αναφέρθηκαν και στην περίπτωση των σταθμών με παράλληλες αποβάθρες. Σημειώνεται

μόνο πως σε αυτές τις περιmώσεις η αΚΤΙΥα στρογγίιλευσης των όιφων της νησίδας

λαμβάνεται μεγαλύτερη ή ίση των δώδεκα μέτρων (R>12.00 μέτρα), εάν τα λεωφορείο

προγμΟfOποlοuν σνασtρOφή με ιοχύτητο 20 χλμ.lώρα (κόη που ισχύει σΗ}ν πλειοψηφία των

περιπ'ώσcων).

ΣταθμοΙ λεωφορείων με αποβόθρες νησΙδες

Εφαρμόζεται σης περππώσεις που ένα μεγάλο ποσοστό των επιβατών συνεχlζουν τη

διαδρομή τους με άλλο λεωφορείο. Δηλ. λειτοιιργούν ως σταθμoi μετεπlβΙβασης. Δεν

ΟΠΟl1εl101 η κατασκευή κενφιι<ής στάσης γ1Ο την αποβΙβοση των επιβατών.
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Οχήμοτα συλλογής σΚΟUΠlδιων

Διαξονlκό οχήμαισ 18 μΙrρων

ΆρθρωΤό οχήματα 15.5 μΙlρων

ο

,Ι
-.. ---- ..... Jε

•
c

Διαστάσιις (μέΥΡο)

Β C Ο Ε

20 '.1 '1 7.'

6.0 ,Ο 16.0 13.0

'.0 6.0 220 2ό.Ο

'.0 6.0 17.0 14.0

Διαστάσεις (μέτρα,

Α β C D

'.1 '.0 6.5 .,
';.0 5.73 11.0 6.0

6.0 •• 11.0 9.0

6.0 " 12-5 '.0

6.0 ,., Ι2.0 60

Α

53.0

2ΙS

131

J5.0

•

c

•

,

Τύπος οχήμαιος

Μήκος ι

Τιίπος οχήματος

ΜήΚδς

Μόνο αυroκΙνφo

ΦορτηΥό 10 μέτρων

Οχήματα συλλογής σκαvπιδιων

ΑΡθρωτά οχήματα 15,5 μΙΙΡων

Μόνο ουιΟκlνψα

Φoρτηvό 10 μέlρων
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ΣΧιΊμa Ελόχιοτες δlOστόσεlς κlνησης πεζων στο πεζοδρόμιο στην εmφ{ινεια

αναμονής και σης διαβάσεις

3345

χράα"lΙ"εδο

•

•

•

&6.ΔΙλΠλΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

1 tλαxlOΤO πλ6τος πιζοδρομfοu

Σύμφωνα όρθρο 24. §1 του ΓΟΚ που αναφέρει ότι .Τα πεζοδρόμια. μι σκοπό να

δrσσφσλrζιrαι η avvtxflr, ασφαλής και xωpiς Εμπόδια κ.υι<λoφoplσ των πεζών σι όλη ιην

cnJφάYcd 'συς και η χρήση τους από fιΙDμσ μι cIδικtr σνάγκις, [φάσον ιπιτρΙπιται από τη

μoρφoλoylσ του εδάφους•. Για να ανtαΠOIφιθoύνΟΙ διdδρoμOl αυτά κυκλοφορΙσςπεζών ΚΟΙ

ΑΜΕΑ στο στόχο τους θα πρέπει να OXεδιόζOVΤOΙUΠOAOVU:Ovrar;ολους τους παρόγοντεςπου

επηρεόζouντην μoρφ~ τους.

Τα πεζοδρόμlO πρέπει να δια,όσσOVΤΩΙ και από τις δ(ιο πλευρές οδού με παρόδια

δόμηση.

Αχόμη και ον παρόδια δόμηση υπάρχει μόνο από τη μια πλευρό, θο δlαη)σσεΤΟ1

οπό την απέναντι πλευΡό πεζοδρόμιοελαχlστωνδιαοτόσεων.

ΠεζoδρόJ.Jιa δεν διοτόσσον101 μόνο σε πεζόδρομοιις fJ σε οδούς με κυρ!αρχο

ΧΡιΊστη τον πεζό (ήmaς κυκλοφΟΡ(ας, πεζOπoδηλ01όδρσμOuς).

Σε οδούς με ταχύτητα κυκλοφορΙος 40 χλμlh και όνω εΙναl απαΡαlιηιο να

χωρlζοvιοl οι εmφόνειες ιr:Ινησης των πτζων από το οδόcnρωμα με πρoσrOIευtlιr:ις

λωρΙδες πρσσΙνου, κιγκλιδώματα ~ θωρόι,ιο με ελόχιστο πλότος 0,5 μ.

Ως ελόχιστο πλότος επιφόνειας συνοδιυηκού πεζόδρομου με ρofI οιχμ!'Κ πεζων 10

πρ6σωπα!15 λεmό, ελtίιθερη οπό κόβε όλ/ο στοιχεlο εξοπλισμού της οδού,

OρlζετQI το 1.50μ . Για μεγαλύτερη ρο/') προτεlνονταl να OKoλoυθεlτol η στόθμη

εξηπηρέτησης Β κοι C . Για κάθε όλ/ο στοlχεlο που συμπληρώνει την εΠIφό:νεla

ιr:lνησης προτεlνετοl να οκολουθοΟνταl οι διαστόσεις που δ(νοντοl στις παρόδιες

ζώνες. Επιπλέον γιο 6νετη κΙνηση ενός πεζου η ΑΜΕΑ χωρΙς πιθανότητα

σύγκρουσης με πεζό ή ΑΜΕΑ κινούμενο σε αντίθετη κατεύθυνση είναι αποροΙτφο

ΤΟ τΜότος Ο.75μ. για τον καθένα ,επομΙνος σύνΟλο""1.50μ ..-
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ΠIΝΑΚΑΣ Ελό:)(ιστες δισστόσεις "οι ιδιαίτερο σΤΟlχε!α των εγκαταστάσεων KυιcλoφopΙoς

πεζών

Εlδος Διαοτά:aεις Επίκλιση Κατ6: μfjιι:ος Ιδlαίl'ιρα στοιχεία

Εγκατάστασης διατομήςσι m σι% κλίση σε %

Πεζοδρόμια 1_κατοlκΙσς 1,5 Ύψος κρασπέδου

2. όλλες οδοΙ 3 2 Του 6-12cm
3.ΙΠ εμπορικές Ι ~~~Ρώ.Οδούr 4

Κινητό Eπιπεδa ΤσχΙ:Ιτητα κύλισης

1,2 . Max 80 0,5-1,0 m/sec

Πεζόδρομοι 2,5 2 Έως β

Υπόγειε:ς 3-θmε;,~~ο '·2 1 Ιως5
Διάr.ιdσ~;'" ιc.oθα"'ό €Ι 2,5

Αποφυγή κοπτικής

κρέμασης με

κατάλληλη κατά

Άνω Διαβάσεις 2,5 2 1έως2 μ~Koς κλlση,

/(ύρτωμα στο μέσο

Eυσtαθές επlστρωμα

κιγκλΙδωμα ύψους

1,10m
Ρόιιπε 2,5 '·2 Max 12 Eυoτoθι'r. [πΙο, ο

Κυκλοφορια

~;;ών σε σκόλε< 25 - Έω<55

2 Επιφάνεια αναμονής στο πεζοδρόμιο σι σημεία διάβασης με σηματοδότες

Kσθoρισμdς Γ4\ο.συνολικοιί διαθlσιμσυ χρόνου - χωρσυ

ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος - χώρος στην διόβαση. στη διόρκεια μιας περιόδου

της σηματοδότησης, εΙναι το γινόμενο της επlφάνεlOς της διάβασης έπι 70 χρονικό διάστημα

της ειδικής πρόσινης ένδειξης γιο τη διfλευση των πεζών ή τον χρόνο της πρόσινης fνδειξης

για τους πεζούς,

Mw·t
F.... = .

2avm~

Όπου: F.. =επιφόνεια αναμονής σε cm2

t =χρόνος πράσινης έVΔεlξης σε sec

Mw =αριθμός πεζών που φτόνσυν στ.η δlόβαση κάθε sec την ώρα αιχμής

Μ
Mw= -'-

120
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0.9 - 1.2"'1.,_
• - 1,2 ••

·.ι.',......
> '.2~.

O.&-O.9 p'!C'oι.o

~.g_ Ι ~

•

Επιφάνεια πεζού:>Ο.6 τ.μ./πεζό

λ/λό <1,4 i.μ.lπεζό

ΜοναδlαΙα Ροή: <82 πεζoUλεπ~όlμ.

ΟΙ κιν"σεις και οι διασταυΡώσεις " πεζών αντίθετης ροής γΙνοντοι μόνο \Jt μεγόλη δuσκολiα.

Επιφάνεια πεζού:>3,7 Τ.μ !πεζό,

Αλλά <12 Υ.μ./πεζό

Μοναδιαία Ροή: <23 πεζοVλεmόlμ.

Επιθυμητήτοχίnητο, εύκολη αποφυγή σίιγιc.ρoυσης

ΣΤΑΘΜΗ ΕΞνΠΗΡΕΤΗΣΗΣC rn~. ""Επιφόνειο πεζΟύ: >2,2 ~.μ./πεζό y~ ~ <;;>

Αλλό <3,7 Τ.μ .Ιπεζό φ.

ΜοναδlαΙα Ροή: <33 πεζοΙΙλεπτόΙμ.

Μη επlθυμη~η rοχΟτητα,

ΣΤΑΘΜΗ ΕΞνΠΗΡΕΤΗΣΗΣD

Επιφάνεια πεζοΟ: >1,4 τ.μ./πεζό

λ/λά <2,2 τ.μ.lπεζό

Moνaδlαlα Ροή: <49 πεζοVλεπτόΙμ.

Δεν υπάρχει εt.:είιθερια ιςινήσεων. η πιθαν6τψοούγκρουσηςεΙναl μεγάλη., ..

ΣΤΑΘΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε

ΣΤΑΘΜΗ ΕΞνΠΗΡΕΤΗΣΗΣ F
ΙO.lμot/O,...

Ε1'!ιφάνειο πεζoίJ: <0,6 Τ.μ./πεζό a"ς><\Ι~",,,,

Μοναδ:οία Ρο!'): μεταβλητή

Η κυι<λοφορlο ε!νοl πσλ/" μεγάλη

κοι οι κιν"σεις ονιίθετης ροής ε;νοι σχεδόν αδύνατες. ΕΙναl κοτόσταση που μπορεΙ να

επlτρέπε.ταl μόνο σε σπάνιες περιπτωσεις (όπως έξοδοι κινημοτογράφων, σταδίων κλ.π),

και ιcατά ιcανόνα πρέπει να αποφεύγεταιστα δημόσια πεζοδρlμιο.

Επιφάνεια πεζού: >12 τ.μ.ΙΠεζό

ΜοναδιαlαΡοή: <6,6 πεζοΙΙλεπτό/μ.

ΕλευθερΙα [κλογ"ι; ~αxύτητας.

ΣΤΑΘΜΗ ΕΞγΠΗΡΕΤΗΣΗΣθ

3 Στ68μη ΕξυπηρΙιησης Πιζοδρομ(ων

Το βασικό κριτήριο που χρησιμοποlεlral γιο τον καθορισμό της οιόθμης εξυπηρέτησης των

πεζών εΙναl η επlφόνειolπεζό. Κριτήριο 'ης οιόθμης, tξυπηρέτησης εΙναl η δυνατόιητα της

διατήρησης 'ης ρο"ς σιην KOΤEύΘUνση με την cMXIOfq κuκλοφορfα πεζών

• Οι υπολογισμο! της οιόθμης εξυπηρέΤησης των πεζοδρομΙων ε[VOI βασισμένοι

σης μέγιστες "μΙς των 15λtπτων μειρήσεων ,ων πεζών. Ο φόρτος αιχμής

πεζών σε 15λtπιη μέτρηση, νρι5 • σε πεζούς/15 Acmd.

Το συνολικό πλάτος πεζοδρομΙου.Wc, σε m (ff) .

Ο καθορισμός των εμποδlων 010 πεζοδρόμιο.

ΣΤΑΘΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Α
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6.7. ΠΑΡΟΔΙΕΣΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Κ$ οδός που ανrΊkEI στα αστικό οδικό δ/ιουο δεν μπορε! να ΙΠl1ελέσεl τον προορισμό της

αν δεν πλαισιώνεται από μια σεφά ζώνες. Που [1t1tίνOVΤOI παρόλληλα προς αυτήν. Ο

προορισμός των ΠΡΟΙEJvoμένωνζωνών είναι να uπoδtxθoύν το στοιχεΙσ που οργανώνουν

τον παρόδιοχώρο όπωςανoφέΡOVΙαιστη συνέχεια

Οι ζώνες aυτΙς δεν πρooρlζovται γιο κόλυψη Τ4Ν μελλονnκων ονογκών σε λωplδtς

KυKλoφoρfoς. Οπου (Ιναl ανόΥκη να πΡοβλεφθο(ιγtmnλtoν λωρΙδες θα προσαυξάνεται το

εύρος KOταλrΊψεως και φυσικό κο!. η απαλλΟΤΡlω,έσ έιι:.ταση, ανόλογα με ης aπαιτoύμενες

πρόσ9ετες ΕπιφάνΕιες.. AV1ieεto. προορισμός των προτεινομένων ζωνών είναι να

υποδεχθΟύν το στοιχεΙα που οργανώνουν τον napόδlO χώρο όπως αναφέρονται στη

σuνέxειo. ...

Οι παρόδιες ζώνr:ς ΠΡΟΤΕΙνετοl να EΠιλtγoντoι ανάλογα με την ιπιλ.Eyιiσα KoτηyeρΙα της

οδού. τις πρoιειvόμενες χριΊσεlς γης ιης περιοχής και rou πορόδlOlJ XΏρou.

EIδιKόIερa. από ιο σημdο rou Iεpμσnσμoύ ιου ορίου, ~ ιης Iuχόν μελλΟV7ΙΚ!Ίς διaπλότυνσης

'ης οδού μέχρι τtς ρυμoΤcψlKές γραμμές. ι'j πάVrως μέχρι ,ο όριο ,ων παρόδιων lδlοκ,ησιών,

θα πρέπει να παρφβόλλονΤαι οι ζώνες αυΤές που ε(εlδιιι::.εύoνrαl στο πορσκό,ω.
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Η Ζώνη Ζ1 εfναι η

επιφ4νεκι διαχωρισμο6

του ιcαταστρώματoς της

0606 και TOU παρόδιου

χώρου fι η διαχωριστική

νησΙδa μεταξΟ κ.Ορκις και

παρ6πλευρης: οδού

κΙνησηςα) Ζ1 ως χώρος

Toπoθtτησης:

θωρακlων(ταχύτητο>30

ΚΜlώρα και <60 ΚΜΙώρο

EλttxIσTo απόλυτο

πλάτος Ο,60μ.

β)Ζ1 ως διαχωριστική

νηofδα(τoXύτητα>60

ΚΜΙώρα)Ο EλdxtσTo

απόλυτο πλότος

Ζ1=1.25μ.

Ως δ,axωρισΊlKή νησtδα

ΓΙα προσθήκη

συ010lχΙας δlνδρων το

ελό)(ιστο πλότος

ΠΡοσαυξόvtτοr κατό

0,50 μ. Επομένως

21=1.25 μ.+ 0.50
μ.=1.75 μ.

Ως διαχωριστική νησlδα

1)Για προσθήκη στόσης

λεωφoρεk:ιιι το ελάχιστο

πλάΤος πρoσouξ~νεται:

Με στι"αστρο ορθΙων κατά

1,25 μ. Επομένως Ζ1=1,25

μ.+1,25 μ.;.2,50 μ.

2)Με OTtyoorpo κοθημένων

κατά- 2,25 μ. Επομένως

l1=1,25 μ.+ 2,25 μ.=3,50

μ.

Η Ζώνη Ζ2 ε!ναι το

οδόστρωμα της

παρ6πλευρης οδού.

Ελάχιστο απόλυτο

πλάτος 22=3,00 μ.

Για προσθήκη λωρΙδος

προς εξυπηρέτηση των

οχημότων το tλ~XlστO

πλάτος προσαυξόνεταl:

1)Υια οχήματα

τροφοδοσΙας "aτό 1,75
μ. Επομένως

Ζ=3,00+1,75=4,75 μ,

2)για στόθμευση Ι.Χ.

οχημότων ιr;:ατό 1,60 μ.

Επομένως

l2=3,OO+1,BO=4,80 μ.

Η Ζώνη Ζ3, που μποριl να

χαρακτηρισθείως «πιζoδρόμιo~1

aπoκιά ιδιαfτερη σημασία για

την ποιότητα ζωι'ιι; των

κατοΙκων. Η υπαρξιΊ του ε'ναι

aπαρalτητη ακόμη και για μικρές

ροΙς πεζών. Η Ζώνη Ζ3 μποριΙ

να Ιχει τα εξι'ις: ελάχιστα πλότη:

1) Ελόχιστο απόλυτο πλό'ο( Ζ3

για περιοχή κατοικΙας, ( ΤOπιΙCΙ(

οδούς) =1,6
όλλες οδοί =3, Ομ.

εμΊΤορικί( οδοί :=:4,Ομ

1)Γιa προσθήκη στηλών φωπσμού

κατό Ο,75μ.

ΕπομένωςΖ3=1,50μ.+Ο,75μ.:;:2,25μ.

2)Για προσθήκη συστοlχlας

δtντρων στενού φυλλώματος κατό

Ο.50-2,50μ

ΕπομένωςΖ3=1.50μ.+2,50μ.=4,ΟΟμ.

3)Για λωρΙδα κίνησης ποδηλάτων

κaτό 1,75μ.

ΕπομένωςΖ3=1,50μ.+1,75μ.=3,25μ.

4)Για λωρlδα στόθμευσης

οχημότων (σε εσοχή) ΚΟtό: 2,55μ.

ΕπομένωςΖ3:;:1,50μ.+2,55μ.=4,Ο5μ

1)rIO στέγαστρο ορθlων. σιόσης

λεωφορεlου κοτό 2,50μ. Επομένως

l3-1 ,50μ.+2,50μ.=4,ΟΟμ.

2)Γκι στΙΥαστροκαθημένωνστόσης

λεωφορεlουκοτ6 3,30μ. Επομένως

l3=1 ,50μ.+3,30μ.=4,θΟμ.

3)Για στόση λtωφoρεΙoυ (σε εσοχή)

κaτό 3,ΟΟμ. Επομινως

Ζ3=1 ,50μ.+3.00μ.=4,50μ.

4)Για τoπoθtτηση πόγκων

μικροεμπορlου ή άλλων

δραστηριοτιΊτωνή τραπεζιών

ζαχαροπλαστεΙων κλπ καιό 2.50μ.

3349
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MIΚTOI

(Διαδρομές τroδηλότων)

ό να (πιτρlττ(. την όνειη κυκλοφορία

1
ΑUfακίνηιct

".
110"".1<",0

Q. Σε οδούς ήπιας ",udιoφoρίαι;,

, ,ο
Τσχιίιηιες ιως 20 χλμ/ω.

ΣιΜιπcρξη OxημάJων.πoδl'\λόιων

ίναι f> 1(01 πεζών. Εόν διαχωρlOTεί η

Ι λωρί~ κίνησης των πoδηλόιtι.N. 10

OUVlOT\LJμtνoπλό10ς Είναι 1,2 - 2 μ.

, ,ο β Σε λωρίδις μΓ) οποι<λειστικής -Ι

r χρήσης για Klνηση πoδηλάrων.

μοτοσυκλιτών ΚΟ! οιόθμευση

οχημάτων μικρής δrάΡΚΙΙOς. Πλάτος

ω"

1.5-2μ. f

ο .r. NιJρlδις κυκλοφορίας

ox~μσ,ων 11'01 ποδηλότων όπου το

OXtΊματo δε.ν επιτρέπεται να

ΠρΌσπερνούν τα ποδήλατο. Για οδό

μι μΙα λωρΙδα ιι.υκλoφoplας πλάτος

2,7 μ. Υ10 οδό με δίιο λωρlδις διπλής

~οτcuθυνσηςέκαστη λωρίδα πλάτος

',5
,

Πλότος JkCV

Γ---"'---

Ι
β ΟΙ π[ζοδρόμιο. Εόν

δlOχωρlOτεί11 λωρίδα

I
r-1 ις.iνηoης τ~ ποδηλ6των

~ Ι συνlOτωμtνO πλάτος

Ι λωpiδσς είναι 1,2 μ.

...... '{ο οε διαδρομέςnιρmά

ελάχιστο συνισ'~μ[ν

πλάτος 2.50 -3.00μ.

Ι α. σι πεζόδρομους

Π
Εάν διαχωρισιεΙ 11 λωρlδσ
κiνησης των ΠOδ:y.ότΩV

συνιστώμενο πλό1ος t

L '':''':'''-''';';::"':'-'_

.-- .
Ι ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ
~ ..-_~~J

,_J.. -,

ΔιόδΡOV~~1
ΛνEξόρτηtες .

χορόξικ; wς προς Ι
10 δiιouσ Ι

ιι:υιtλoφoρiας

οχημότω... .
Διπλής

KOTιύθυvσης

'Πλάτος 2,4 - 3.0 μ.

Γ

σ:δι~~~; μι l
διοχωΡ'σΊh<.ή νησίδα

οε όV\OO στάθμη

από 'Ο οδόστρωμα

ιι.uκλoφoρίoς

oxl'llJάτων.

Μονής κατιύθυνσης

πλάτος 1,7-2.2 μ

Διπλής

Ιιοτιύθυνσης

~,Toς 2 - 3.5 μ. Ι

ΓΑΓιΟΚΛΕIΣΤΙΚΟI
~o γιο ποδήλαισ)

Λωρ!δ(ς αvτlθιτης

ρo~ς. Ειναι .
lTciVΤOTt μονής

κατΕύθυνσης

πλότος 1,5 - 2 ~._

-,
πoδrtλόιων ι-πΙ

τou οδοστρώματος

ιι;υkλoφoρ/αι:,

oxημόrων Μονής

ιι;oπ.ύΘUΝΣης

πΜlας 1,5 - 2.2μ_

Δm",l<

koItlίθuνσqc;

wAόroc; 2 - 3,5 μ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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6.θ. Κατηγορlες ποδηλατόδρcμων

Ο: βασικές κοιηΥορΙες τ:οδι]λαι6δρομων (ίναι Οι CΠQκλεlοτllCοί σιους DΤ10ίους αν{ll(ουν ΟΙ

λωρίδες rτOδηλόlOυ επί fCυ οδοστρώματ..:ις, και ΟΙ μIKΤ~{, σημονΙΙκόιερη κaτηγορiα 1ων

cποΙων είναι ΟΙ διαδρομές με διαχωρl?μό η χωρΙς δ10χωρ:σμό (πι το\) Τϊεζοδρομίου. Στον

πίνα κα δΙνον:σι όλες ΟΙ lι:.ατηγΟΙ:Ψi:ς ποδηλατόδρομων 1(01 ΟΙ συνlσΊ'ώμενες διαστάσεις.

Εικόνα

Συνοδευτ!κός διάδρομος διπλής

κοτείιθυνσης σ10 ίιψος ,o~ πεζοδρομίου

δlαιφl1ό σε χρώμα ι<οl υφrΊ υλικό .
διόστρωσης και σε απόσταση 50 cm σπο

το οδόσφwμο.

Οδός με λωρίδα ποδηλάτου στη μΙα πλευρό κοι συνοδευτικ6 ποδηλατόδρομο

αντίθεtης ροής με δlαχωρισrιKή IIησiδα στην άλλη πλευρό
Σχημα
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Ι

Ι

Κριτήρια γιο τη\! ΙΗιλογή 10!,/ ε[δοΙJς του ποοηλαrόδρομοu
Ι

ο διαχωρισμός(Λι~φίδες ή, Δι·:ίδρομοl) ~ η σuvύπaρξη του ποδηλόJOIΙ μι το οχ(ιμα,α έχει

κα9cΡΙΟJ!κδ lφιτήριο 70ν ψόρτΟ' κοι "1 λι:ιτοvργlf.ή ταχύτητα ιων οχημόΤΙ,Ν.

Τζ; πaΡcκά1ωδιόγρσμμσδlδε, ,ο πρώτο βήμα για !ΟΥ σχεδιασμό του οlκτίlQU, όμω.;

Όϊρt1fΟ ι::όθε ττερΒτιωοη \/(1 εξετάζεται αV(ΊλvrlκάανόλΟγο 'jji: Ης rcτllκΙςO\Jve~Kct;

Ι

Ι
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Σχήμα: ΣυνδυασμόςταχυτήτωνKOI κuκλοφΟΡIQΚΟU φόρτου που δlVtl ης περιοχές που

Emtpirrt:rQ! η μΙΚ1ή κΙνηση των πo1iηλόyων και των λοιπών oxημσrων κα! περιοχέςπου

απαιτούν δημlουργlα λωρίδας ή άλλων Jύπων ποδηλατοδρόμων. Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

~ζ~1'r,,",

.~,_o;II.......,ξφrι,O

I~ν.~oδι.ι..ι>:>,
\
i
\

50 60

Τaχύ,ηια &5'"10 οε Km/h

30

~no6"-.'(""'"
?U..m ..r.<oι"CIo'f':~:>

15

β

2

3

β

1

13

12

14

10

11

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



V. EmφάyEIa Ι Κοτάσmμg

Q. Επιφόνεια Ι Απασ ολού ενο

δ. Δείκτες Συνκέντρωσης

β. ΑπασχολούμενοιΙ Κατάστημα

"-t153

Δ )ι'ovδρι,,:ο:) EμncρiGI> :> Δ "IO-"O:C'U (uποριοv 1(01

Δ οπόιιlO λιανικό> Δ Cvι.ίJiJaλO λιοvl(~ > Δ ~(]θημφ",ό λΙ::ι",l\ό

Το Δ αυξάνεται όσο μεγαλώνει η απόσταση Q11'6 1"0 κέΥΤΡΟ του

οικισμού. .
Οι τιμές του Δ επηρεάζονται από τον βαθμό αστlκοποΙησης ως

εξής : σε πρωΥη φάση σστlκοποίησης το Δ αυξάνε1ΟΙ, ενώ σι

έν10νο βαθμό αστικοποίησης 1'0 Δ μεtώνεTαι, γιατί παίζουν ρόλο

ΟΙ ψηλές τιμές εδάφους, η πυκνότητα πελατείας κοι η

αποδοτικόΥητα 10U χώρου.

Οι τιμές του Δ αυξάνονται ανάλογα με την αύξηση επιφάνειας

,ων καΥασΥημόΥων ως 10 όριο 200 τμ. :;:: μέση επιφάνεια

καταστήματος. Εάν η μέση επιφάνεια καταστήματος υπερ[3εί τα

200 τμ. 1"61[, ΟΙ τιμές ,ου Δ μειώνOνTιJI.

Μέση τιμή δεlκτου (Δ) "αταλήψεως λιανίκού εμπορίου αστικών

περιοχών Ελλόδας θσ είνοι : 15·20 τμ./Q.πασχολοιJμε.νο

• Το μέγεθος των καταστημάτων μειώνεται από το κέντρο προς.

την περιφέρεια. Επίσης fO καθημερινό λιανικό έχει .μικρότερο

δείκτη από το ανωμαλο λιανικό. επειδή είναι κοτανεμημένο σε

περιοχές κατοικίας.

• Μέση τιμή δεΙκτou για το λιανικό εμπόριο ανά Δήμο εlναι 47 .
τμ,/κατάστημα.

• Το ποσοστό των μεγάλων καταστημάτων επi του συνολικού

αριθμού καταστημάτων θα αυξηθεί.

Οι δείκτες αυτοί επηρεάζονται από:

• Το πληθυσμιακό μέγεθος

ΕΦΗΜεΡΙΣ ΤΗΣ κγΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΙΤΕγΧΟΣ τεΤΑΡΤΟI
,

• Ο μεγαλύτερος δείκτης εμφανίζεται στο χονδρικό εμπόριο,

• Από τις (3) Kατηγoριtς του λιανικού εμπορίου τον μεγαλύτερο

δεlκτη έχει το ανώμαλο.

• Ο δείκτης όλων των κατηγοριών και Ειδιί,)ν μειωνεται όχι ομαλά.

αλλά παλινδρομικά. παράλληλο με την μεΙωοη του πληθυσμού.

•

•

•

•

Εάν Δ =επιφάνεια/απασχολούμενο Υόιε :σχύει :

7. Λιανικό Εμπόριο
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• Την κατηγορία ή το είδος εμπορίου και

• Την οργάνωση αημείων προαπελααιμότητας

Για την ελληνικές πόλεις μεγάλου πληθυαμιακού μεγέθους ο δείκτης

στα κέντρα κuμαfνεταl από 50-67%.
Στα πλαίσια της απOKεντρωΤΙΙC;ής πολιτικής προτείνεται η σχέση

καταστήματα - κέντρου προς καταστήματα - συνοικίας να είναι: 60140.

Ε. Ακτίνες Επιρροής

• Το κέντρο της γειτονιάς που περιλομβάνει μόνο καθημερινό

λιανικό εμπόριο έχει οκτlνα εmρροής 300-400 μ.

• Στους μικρότερους οικισμούς μπορεί να εγκαθίστανται

διόσπαρτα τα πιο απαραΙτητα εΙδη καθημερινού λιανικού

εμπορίου.

• Για το κέντρα συνοικίας με ανώμαλο εμπόριο η ακτίνα επιρροής

φθάνει τα 1.000 μ.

• Η ακτίνα επιρροής του σπανίου εμπορίου εξαρτόται άμεσα από

την έκταση του οl..ισμού.

Εμπόριο

,-- ----
Ι

,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙλΚΗ ι\[ιτογΡΓιλ ΣΥΧΝΟΤΗΤλ ΧΩl"ΟθηΗΣΗ 1
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ΕΦΗΜΕΡ,Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣΤΕΤΑΡΤΟ)

8. Παραγωγικές Εγκαταστάσεις

Τουρισμό, Πσραθερισμό,

Ο. Γενικό

• Στις Ζώνες Τουρισμού αναπτίισσονται κυρίως τουρισηκέc

εγκαταστάσεις, αλλά θεωρείτοι πολεοδομικά αποδεκτό νά
συνυπόρχουν κσι άλλες συμβατές χρήσεις όπως γεωργίσ,

βοσκότοποι, δασικές εκμεταλλεύσεις κλπ.

• Στις Ζώνες Παραθεριστικής Κατοικίας πρέπει να προβλεφθούν

κσι ορισμένες άλλες λειτουργίες - εξυπηρετήσεις γισ την

λειτουργική εξυπηρέτηση των περιοχών την «αυτόνομη}}

οργάνωσή τοuς κοι τον περιορισμό των μετακινήσεων στο

πλαίσιο της βιωσιμης ανόmυξης.

Η οργάνωση νέων περιοχών Παραθεριστικής Κατοικίας εΙναι

επιθυμητό να κατευθύνεται σε περιοχές φθινόντων οικισμών, σε

ικανές αποστόσεις από μεγάλα αστικό κέντρα σε συνδυασμό με

προγράμματα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και

αναψυχής για την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών

συνθηκών.

• Θεωρείται πολεοδομικά αποδεκτό να ΠΡΟiεlνονται μΙΚiές Ζώνες

Τουρισμού Ι(αι Παραθεριστικής ΚαiOικίας στα πλαίσια iης

οικονομίας στην ~ανάλωση» των φυσικών πόρων, την

(κομβική» ανάmuξη στις παράκτιες ζώνες και ιην αειφορία των

οlκοσυσiημάτων.

β. Χωροθέτηση

Για iην επιλογή και χωροθέiηση περιοχών που προορίζον1Ό1 για

iοuρισιική ανάmuξη ή παραθερισμό εφ'όσον l(αΊ' αρχήν έχει εκημηθεί

η ζήτηση και η ανάγκη για θ' κατοικία, πρέπει γενικό να ληφθούν

υπ' όψη iO παρακάτω κριτήρια:

1. Φυσικό Περιβάλλον - Ύπαρξη τουριστικων πόρων

• Φυσικό χαρακτηριστικά.(κλίμα, μορφολογία εδάφους, νερό κλπ.)

• Πολιτιστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά (μνημεία, ιστορικοί

πόροι, παραδοσιακοί οικlσμοΙ, ήθη· έθιμα κλπ.).

• Δημογραφικό και οικονομικό χαρακτηριστικά (πληθυσμός,

απασχόληση, παραγωγή κατό τομείς κλπ.).

2. Βαθμός ανόmυξης

• Προσπέλαση (κόμβοι, δίκτυα συγκοινωνιων - μεταφoριiJν κλπ.)

• Οικιστική δομή, υπηρεσίες, εξυπηρετήσεις.

• Τεχνική υποδομή (ύδρευση, αποχέτευση, εγκαταστόσεις υγείας,

πρόνοιας, άθλησης κλπ.).
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rιOΛΠΙΚH

EOvι,ι-o{-lιεριι,Ι:ΡΙ:ΙΙΙ1Cα/στόχοι (4) Α" ·
);χΙ.ση μι~~ ~oμεtι; : xmρσθbηση λ··' •
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_ Ι' x,w rfplO ιωΡο8rn,σ-ιις';pίcι",ηpιnπi
τι",' nJιφ'trUΟΙΙKιJI «,..,"")'11' .

ο.

β.

Ο αριθμόι; οστι:ρ!αΚΙΙJV (tvα ως 1'ρίο) ιIεl;rvει 1'0 σxεnι.:I' βό.ρος 1'0\} ..:ριιηρ!ο.., KQtft τη διαδικασίιl

εxw.τrικ ειιε 1'ων ΖΩVdw r-ίτε μεμονωμένων ,ιovά&ιn'.

ΤΟ Α ΣΤUlafo,'EI δη ro ιφιΊήρlο jIllloρd α/lIό lιό\'Ο ΙOU "rι α~ι\lλ'JYΙΙUι:i ως ιIIfO;'fUΙ'ι:uηl(" )'ΙΙ Η]

Xωρo&l:fη<nιnμ; ~rvηι; ή πιι:; μονάδας. Ι

ΔlεuκρlνιστικέςΣημε!ώοειςτου πινακσ 1 Ι
(Ι)

(2)

(3)

(4)

(51

(οΙ

Φ\ιΟIJ(Ο( ΤOUΡIΟflκοΙ .όροl νOOVνταI CU10i JtOυ μJΙOΡO(Ι\, να lIρoσtlKUσoU\' 10υριστι...-ή κί\'Ψ"1

: ενδιαφtΡΟVfΕ:ς ΥεωλοΥικο{ σχιιμαlΙομο{, 1I:αραιroτάμιει; και παραλίμνιε.. ιι:εριοχι;. 01l:ήλαιο..
ιαματικές xηylς. οικοO'U<:lτήμΟΤQ ιδιαίτερου ενδιαφέΡο\"'tος. ιraράa"ntι.; ζώνες κλιι.

εξοχές vocήιVfQI πφιOXt.ς χωρς ή με εφφεηκό αραιή δύμιtoη χωρΙς, αoiιμpαIr.ς

δραα1'ηριόtηttς με καλό diμα. ανεξάρτητα αν διαθέτouν και «φυσικό κάλλος» ση.. Οil:οίς

ιιT,(iJoυν διατάξεις εA.tnoυ ollCισtIΚf'ις oιέιι:tασης. πρoo1'ασiας Jfεpιoon..w xεριβόλloντoς ΚΟΙ

εnόνωaηι; του πληθοομο\l βEβopuΜΈVew οικιστικά n:εριοχών καθώς και περιοχές iλEα.όJυ

σuμβαtόtηταςτων χρήσεων Ύης.

Eξεt6ζετσι η ίΙΧαρξη va:οαιοοχολοόμι.vοu ή 6vφyou ερΥατικού διιναμ.llCO\ι αrην περιοχή και

οι θετuctς tπUΠG:ισεIς mι:ό τη δημιouρy1rι θέσαυν Μασχόλησης με n}v αξ\Οποiηση 1'η.;.

Κατ6. τη χωροθέτηση ιιεριοχών εh"ε μεμονωμένων μoνάΔΙUν εξt\δIKεUoνται και uλοποιοuνιαι

ΟΙ εθνtKoi στόχοι .,rι:ι. την ανάΛ:tuιξη του rοuρισμο\ι και rης ανo~. όιtιιJo; OU10i
ιιρoσδΙOΡ!ζovtαι α:ιι:ό ta χωροταξικάalaiow και 1:ρι:rrρ6:μματα.

Eltnttat η UΠαΡξη O'U'J'IcpnlKOU 1tlω,·ΙXΤΉμα1'oς Υια tην ανάιιruξη 1'OU τουρισμού b'O\1'1
άλλων δραοτηρtOτ/των.

El.tyxnaI η αάρκεια 'fI.w αιetών Υια την ocaνoaοίηση και Τα/ν 1'οηlκώ\' rι",uτκώ\" υ\'ανΙ'χήζ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΙ. ΤΗΙ KYBE~~EΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ TEΤA~O)

:;J.έΤ7.t":'ω '\ nΊp~.σl1 τω~ )"ανον!ομ(ιl"ι Υι.::ι ':':}\' ~J'.~ tC't"l't,!iu n\\J ιrΙ;;"(ι" ..ι~.,~" ~,,,,ηrι;'.'('1' ~Ι!. ,:,η

l,''JΡοΟtT'1'Π: <J\)μβιιt(j)\, ιφΟζ C\11',) χ.C'ήπ::"j\'

ΙΞ:U-fλ~fιΙ η διασφάλιση τοl, Jtr.{t;'ll'!':","";', Jf"I/C"in,,, 1't.'I.... ':"Η,;ι;ι-.ι:,η :ι·.ιl~",ξ.lι ,η~

ιιαραΟιριστl"ής .cατl>ιιcίας.

~λJ:n.r.nI.I 11 εyαpμστrι των διnΠ~Γ.ω\· ~α/ t'l" ι)ιιιrήP'ίσιl :'Ε ,ιΙiι:; ~'Ι:Z ~"1,:~ι:πlι.ι'\ι .IIό~ι

χιι..'! 1rφαΤttψΤ!.

!3ξt.-τhζι:tαι :n' υπόρχουν δIΚJμC'·':::i.; D'lUΙ1ωt1'I,'ζ r;fOI.h: ΦJ1Ο'ι..7n{,; iH}~J':' ':tiIr) Τ'Γ" α\'άπτηΞ., ,ο:.

TO\Ip,ι;φoiι ~α\ της ανα,u:cής.

εξετόζ(J\-ΤQΙ ΟΙ lιοtσmμC\-τς τUοr.ς )'111 1r.·ukτ!1ξ:\ltυ('clΊεrlση"ή.., "~tt''''ilf!.~, ~·"ι '1 ijO\"·l:T,}!iΊrl]

ΧιoJρι*tτηση.; π')λεοδομικοi: ΙCΈVφO\l nTlζ ίδι .....ς :t.Ii'ιοιι.;.

Eξάρt1t<'IJ τη.; χωroθέtησης χρήσει·;\" 11\'σl;'r\ιχή.; σ( "'ΙΝΕ-n(lομι\ ω: 1'Itrtozc.; ώJ....,· !)IIir<F.W\.
1:.1.. f\I~1 η'Xo:\,~I-:,; ιu:ρω~έ.:: ι:ηι ζr!)\'1".ι: (α" ,111'>,1"IΊ β!'.:ψ '1Χ'Ι~·I""ι;;." <:,)''''1\~'1'' Ι. Ι;.. r.t.r.:<>ι;n<'!η, ιr,τίιJ
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126101838110 ΗΡΑΚΛΕlσ··ω,. Ηεοl:!ερiιις1 ί2810} 396 409 ι
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Σε ΙYT\lπη μορφή: ' Ι
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!ΕUxoς Περίοδος EURO Τεύχος "~Ιoδoς__~~AO__ ;
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n(ψ(φτημα c.τήο,ο 50

" Ε-:ήσιο '" Εμπορικής και θισι.ιη)(σ ..uιής lδ,οκτησ;ος ΕΊήΟ1(' 1()ι)

Ι
" 3μηollοίο 60

Ι
A'ιωtα/ou Ειδ,κούΔΙKOστr>,ρj"OO ~ήσ.c 5

Β "I~v,oi'() " Διαιιηρύξεων Δι)μoσir.w Συμ(\όoεωv F'ήσ;ο :::CO
r Ετήσιο 50 Δισκηρίίξεων Δημo:ιiι.;ν ΣυμβόOt::ιJν Eβδ.."1ίJoo;o:o 5.' !;Ξη'iΙ:Μ 220

Ι
Α.Ε & E.n.e Mηvlαio 1t'O.' 3IJli\'aΙO " ι'• Η τIlΙIj "'.vλησης μ;:ι.ιονωμcV<J'\l φ.ε .1( ι::ιδ\~(>ι; εϊίδiiϊφtρevτoς σε μσρφη [:d·tom ",<οι III:)(P( 100σελl&ς σε ~ εουό'Ο ΠΡoσ'ι,!ΕU~OμCν,\ Ι!l\atC:: 1 euroc,\lc 5Ι; O"..λίδ~ς.

11
• Η ,ιμή ΙIWΛησης σε .,ορφ'Ίc<1- forn ~rιμοσ_f.vμάrwv μιας εtaιρείας ι;τσ rcιiχος Α.Ε. 1\01 Ε n,E σε 5 ε"..ιΙς) ονntt~ς,

Το ηΙΙΙΧΙπόψ.ΙΙ cd-,o;TI δΙΟI(θον,ιιι ύσ<τρα ot16 ClΧεT10αl noρc~yaio I\Q;ΟΦΟΡ<n;ο;φe.κ. ΠΟΙ.' [Xv\l\l ~μGσΙΙ:IJT~( μΙΤOM:::ΙTOέ"rOς 1934 Ι
ΠAPAΓfEΛIA ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.κ. : τηλcφωνlK6: 210· 9472:555 ; lax :210-0472556 Intemet: http:Iίwwνιι.et.g,. Ι-

ΕτΗΣΙΕΣ ~YNΔPOMEΣ,Φ.Ε.Κ.
,
Ι

Σε Mtιl1η μορφή Aπό,~ !nlemel j

Α' (Νόμοι, Π.Δ. Συμflόσεις 'ιΊ"λ.) 225€ 190~'

6' (Yπoυpγιl\έςαποφάσειςκτλ,] 320€ 225(:
r (Δlt>ρισμΟΙ απσΛUσεlς κτλ. Δημ. Υπαλλήλων! M€ ΔΩΡ(Α,Ν

Δ' (Aπaλλoτριώσεις,πoλεcδ?μ[ol\Τλ,) 32<) ε 160€
Aνorrινξιωι~νΠpdξεωνι<αιΣΥμβCσ::ωνΠ.Α.!"!.! j !$ΟΕ 95€
Ν.n.Δ.Δ. {Διo~ιαμOί"tλ, προοωπιΚ<)ύΝ.!1.Δ.Δ Ι (;5€ ΔQPEAN
Πoράρτημcι( ρQιιηρύξεις θto=ινAEfI ocrλ ί 33ε ΔΩΡΕΑΝ'
Δελ1ΙΟ Eμrισριιιής Ι\α/ θιομ!κής ΙδΙCο('[rtOiος (Δ.Ε.θ.Ι,) 65€ 33.
Ανωτά10υEιδιιlσΙ:Ι~ιιcισιηρ:oυ(Α.Ε Δ.) "ε ΔΩΡΕ.....,.,;
Αvt:.ινύμωw Ε'τΟιΡειών 8 Ε.Π.Ε, 2250 ε: 645 "
Διο"ηρύξεων Δημσσι:ων Συμβόσε:ι;ν (Δ.ΛΙ.) 225(; '5'Πρώτο ΙΑ'1. AεIjytP'> (3) ι<:ο: ϊε1(IΟΤΟ ΙΔ) - "SO€

Γιο την παραχΉ ~llιruώμΟΤQς ηλεκτρo'llJ<.ής ηΡόσΡ?σης σε Φ.ε'κ ΠΡοηγΟΟμενωΥ ετών, η τιμή προουυξόνε1"Ό\ πέρον 10V ΠΟΟΌυ τη'Ί
ετ/οιος σvνδρoμrις Ιτouς 2004, t(οτά 25 tIuro ονα C1Ός πολσιότ.,,-ο.ς ΙΙΟΙ 0..-6 n:υχος.

• ΟΙ ουνόρομές του εσωτεPlIα/IJ Tφonληρώνovraι σης ΔΟΥ tιo"όσό σvνδρoμής ...οτοβάλλεταl στον ...ωδ\ιιό aριθμό r.(Tόb""v 1(ΑΕ::. 253~
"σ110ποοόυπέρΤΑΠΕΤ (5% 101,1 ποοοι. τηςσuvδpσμι'tς) σfOν I\(ιΙδΙ1(όοριθμό εσόδ(,ιν ΚΑΕ 3512).ΤonpwtCInmo αποο.':ΙΟ\τu<όιίCΠρa(ηι: .
(δlf1λστυπο) θο πρέπει νο oπoσrέλλ&roι lίνα Ι\οιοτίθετσι στην σρμόδιο Yπηρι:~;oτoυ Εθνικού Τυ.-ογροφε(ου.

~ Η πληρωμή!ου Lintp ,AΠETrtoσoστwttou αντΙσTOIXεiσι:σlNδpoμtς. ~ισnράπε'oι ...οΙ onότιι; ΔΟΥ.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανανισμαύ Πραεκτιμωμένων Αμαιβών μελετών και

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 7 ταυ άρθραυ 4 ταυ

Ν.3316/2005.

Πρωτ:Αριθμ.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2005

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ.Μ.Ε.Ο

Ταχ. Διεύθυνση : Ιπποκράτοuς 207
ΔΜΕΟ/α/οf1257

Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 1ΟΙ 78
Fax: 210-6463886

Έχαντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 7 ταυ άρθρου 4 ταυ Ν. 3316/2005 περ[ «
Ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και

παροχής συνοφών υπηρεσιών κοι άλλες διατάξεις » , με τις οποίες

εξουσιοδοτε[τοι ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ για την έκδοση Απόφασης

Κονονισμού προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών κοι υπηρεσιών με βάση

τις εκάστοτε ισχύουσες προδιογροφές.

2. Την Απόφοση ΔΜΕΟΙοlο/423/',-3-2005 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με

την οποίο συστήθηκε ομάδο εργοσίος γιο τη σύνταξη σχεδίου της ως άνω

Υπουργικής Απόφοσης.

3. Το υπ. οριθμ. 21016/28-7-2005 έγγροφο του Τ.Ε.Ε με το οποίο

δlΟτυπώθηκαν ΟΙ τελικές απόψεις επί του σχεδίου Κανονισμού

προεΚΤιμωμένων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών που εστάλη με το υπ.

αρ.998/3-6-2005 έγγροφο του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Θ.

Ξανθόπουλου.

4. Ότι οι υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές θα εξακολουθούν νο

ισχύουν εκτός αν εξειδικεύονται στον υπόψη Κανοvισμό προεκτιμώμενων

αμοιβών μελετών κοι υπηρεσιών.

5. Τη γνωμοδότηση 50 της συνεδρίος 17 της 8/8/2005 του Συμβουλίου

Δημ. Έργων (Τμήμο Μελετών).

6. Την ανάγκη έκδοσης της πορούσος προκειμένου οι προεκτιμήσεις

αμοιβών των προκηρυσσομένων μελετών ή υπηρεσιών να
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ανταποκρίνονται στις πραγμΟTlκές απαιτήσεις επιστημονlκά άΡΤιων

μελετών κοι υπηρεσιών.

7. Ότι η παρούσα Απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό

προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τον κατωτέρω Κανονισμό προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών

και υπηρεσιών:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΕΚΤιΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με το Ν. 3316/2005

9 Αυγούστου 2005
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤιΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΑ'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ΓΕΝ.1 Αντικείμενο

Οι αμοιβές του παρόντος κανονισμού αποτελούν την υποχρεωτική για τις

αναθέτουσες αρχές βάση για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών

μελετών και υπηρεσιών στις δημόσιες συμβάσεις του Ν. 3316/2005.

Άρθρο ΓΕΝ.2 Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 3316/05,
ΟΙ ενιαίες τιμές των προεΚΤιμωμένων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού

αντικειμένου και κατηγορία έργου και ΟΙ ενιαίες τιμές προεκτιμωμένων αμοιβών

υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά

μονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζονται από την σχέση:

Α = (ΤΚ) • Σ(Φ) ι€]

όπου:

(ΤΚ) : ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 και

Σ(Φ) :η ενιαία τιμή της προεκτιμόμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και

κατηγορία έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης

συναρτόμενη με την φυσική ποσότητα κάθε αVΤIKειμένoυ.

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε

ψηφιακά αρχεία καθώς και σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται

ειδική αναφορά σε επί μέρους άρθρα.

Άρθρο ΓΕΝ.3 Συντελεστής (τκ)

Ο συvτελεστής (ΤΚ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ. 2 ορίζεται για κάθε έτος ως

ο λόγος του επίσημου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του Δεκεμβρίου του

προηγούμενου έτους προς τον επίσημο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή του

Δεκεμβρίου του έτους 2004 που έχει τιμή 119,5 και περιλήφθηκε στον

υπολογισμό των επί μέρους αμοιβών μελετών και υπηρεσιών.

Για τις αμοιβές του έτους 2005 ο συντελεστής (ΤΚ) έχει τιμή (ΤΚ) ::; 1,0.

Άρθρο ΓΕΝ.4 Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων

ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών

μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης

αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται

ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:



α· Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300·τκ

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450"'τκ

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600·τκ,

όπου ΤΚ riVQI ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3.

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή

εκτός έδρας (στο εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε

περiπτωση μίας μόνο ημέρας για απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον

ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση

ορiζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με

ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150·τκ. Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται

ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και

ειδικών υποστηρικτικώνκαι λειτουργικώνδαπανών του.

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.

Άρθρο ΓΕΝ.5 Αμοιβή γενικού μελετητή

1. Σε περίπτωση ιδιαiτερα σύνθετης μελέτης όταν με την προκήρυξη ζητείται ο

ορισμός γενικού μελετητή, η αμοιβή αυτού προεκτιμάται σε ποσοστό 10%
της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής των μελετών του έργου και δεν

επιβαρύνει την αμοιβή των λοιπών μελετητών. Τα καθήκοντα του γενικού

μελετητή αφορούν κύρια στην υπηρεσία εξασφάλισης της επαλληλίας και

συμβατότητας των επί μέρους μελετών. Προκειμένου περί μελέτης

σηράγγων, οι αμοιβές της παραγράφου 1 ορίζονται σε ποσοστό 5%.

2. Ως ιδιαίτερα σύνθετη μελέτη νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει τουλάχιστον

5 κατηγορίες μελετών (όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του

Ν3315/2005) και ο συνολικός προϋπολογισμός των προεκτιμώμενων

αμοιβών είναι μεγαλύτερος του 1.000.000 * ,κ.

Άρθρο ΓΕΝ.6 Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ - ΦΑΥ

1. Η μελέτη Σχεδίου Ασφόλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφόλειας και

γγεiας (ΦΑγ) του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου

ανά κατηγορία μελέτης με βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα

εκάστοτε ισχύοντα.

2. Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο:

Α = ΣΑί • β • ΤΚ όπου:

ΣΑί= Το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς εκπόνηση μελετών

για συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών.

β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:

β;K+~μ
ΣAi3 __
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Κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται

ακόλουθοι: κ= 0,40 και μ= 8,00.

Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Άρθρο ΓΕΝ.7 Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε

ποσοστό 8% της συνολικής προεκτίμωμενης αμοιβής των κατηγοριών

μελετών για τις οποίες συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης.

2. Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα

ποσοστά:

Για την τεχνική περιγραφή 10%
Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30%
Για την ανάλυση τιμών 25%
Για το τιμολόγιο μελέτης 13%
Για το τιμολόγιο προσφοράς 1%
Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10%
Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5%
Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1%
Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5%

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

1. Το παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί στον καθορισμό της ενιαίας τιμής

προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών, όπως αυτές αναφέρονται

στην κατηγορία 27 της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν.3316/2005

(ΦΕΚ 42Α). Ειδικότερα, στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος

κεφαλαίου ανήκουν:

α) οι μελέτες εκείνες που απαιτούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, όπως αυτή καθορίζεται στην με

Ο.η.Π. 110141703/Φ104/14.3.2003 Κοινή Απόφοση των Υπουργών Εθνικής

Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με

θέμα «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και

Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο

4 του Ν.1650186, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του N.301012002~~

(ΦΕΚ 3328), οι οποίες, σύμφωνα με το στάδιο της διαδικασίας

περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά το οποίο εκπονούνται, αντιστοιχούν

σε:

• Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ),

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ),

• Περιβολλοντική Έκθεση (Π Ε).

• φάκελο στοιχείων που απαιτείται είτε κατά τη διαδικασία με την οποία οι

αρμόδιες αρχές αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές

διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιmώσεις στο περιβάλλον από τη

βελτίωση. τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ενός έργου ή μιας
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Άρθρο ΠΕΡ.1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤιΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

ΟΙ



δραστηριότητας, είτε για την ανανέωση ισχύος της απόφασης έγκρισης

περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της με

α.η.Π. 110141703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ,

β) η Περιβαλλοντική Θεώρηση (ΠΘ) που ενδέχεται να απαιτηθεί κατά την

προετοιμασία του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων, στα πλαίσια των

προκαταρκτικών ενεργειών του κυρίου του έργου για την ανάθεση των

συμβάαεων σύμφωνα με τα άρθρο 4 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42Α),

γ) ΟΙ Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ), που εκπονούνται ΚΟΤ' εφαρμογή

του άρθρου 21 του Ν.1650186 (ΦΕΚ 160Α), άπως τροποποιήθηκε με το

N.3010/2002 (ΦΕΚ 91Α),

δ) ΟΙ μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων που απαιτούνται για την

κατάρτιση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 της με α.η.Π.

50910/2727/16.12.2003 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και

Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας,

Γεωργίας και Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα «Μέτρα και Όροι για τη

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός

Διαχείρισης» (ΦΕΚ 19096).

2. Οι αμοιβές των περιβαλλοντικών μελετών των συναφών έργων τα οποία

εΙναι σαφώς αυτοτελή, δηλαδή δεν εξυπηρετούν λειτουργικά το κύριο έργο,

υπολογίζονται προσθετικά. Ενδεικτικά ως αυτοτελές έργο νοείται ο βιολογικός

καθαρισμός σε σχέση με την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, όχι όμως το

παραπλευρο και τοπικό οδικό δίκτυο σε σχέση με την κυρία οδό.

3. Οι καθοριζόμενες στο παρόν άρθρο ενιαίες τιμές προεκτιμώμενης αμοιβής

δεν αφορούν σε περιβαλλοντικές μελέτες βάσης ή πλαισίου (π .χ. οικολογική

μελέτη, ειδικά ομοιώματα, ωκεανογραφική μελέτη κ.λπ.) που ενδέχεται να

απαιτηθούν πριν ή κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΠΠΕ ή ΜΠε. Οι αμοιβές για

αυτές τις περιβαλλοντικές μελέτες βάσης ή πλαισίου μπορούν να υπολογίζονται

με βάση τον ανθρωποχρόνο που απαιτείται για την εκπόνηση, το φυσικό μέγεθος

της περιοχής μελέτης ή άλλη πράσφορη μέθοδο.

Άρθρο ΠΕΡ.2 Γενικοί κανόνες για τον υπολογισμό της

ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής

περιβαλλοντικών μελετών

Για τον υπολογισμό της ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής των

περιβαλλοντικών μελετών, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου

ή της δραστηριότητας, ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες.

1. Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής και συντελεστής επικαιροποίησης

Όπως ορίζεται στις γενικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η

προεκτιμώμενη αμοιβή, Α σε €, των περιβαλλοντικώνμελετών υπολογίζεται από

τη σχέση

Α ~ ΤΚ'Σ(φ) €

όπου:

ΤΚ: ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος κανονισμού.

φ: το φυσικό αντικείμενο του έργου, εκφρασμένο σε μονάδες που

καθορίζονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού,
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Σ(φ): η συνάρτηση προσδιορισμού της ενιαίας τιμής της προεκτιμώμενης

αμοιβής με βάση το φυσικό αντικείμενο, όπως αυτή καθορίζεται ανά

είδος και κατηγορία έργου στις επόμενες παραγράφους του παρόντος

κεφαλαίου.

2. Συντελεστής τύπου μελέτης

Ο τύπος περιβαλλοντικής μελέτης που απαιτείται για κάθε έργο ή δραστηριότητα,

καθορίζεται από την κατάταξή του σύμφωνα με την με Ο.η.Π.

15393/2332/5.8.2002 Κοινή Απόφααη των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και

Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

με θέμα την «κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε

κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650186, όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 1 του Ν.301ΟΙ2002» (ΦΕΚ 10226), όπως αυμπληρώθηκε και lαχύει, σε

συνδυασμό με τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί με την με α.η.Π.

11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ. Για να ληφθεί υπόψη ατον υπολογιαμό της

ενιαίας τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής ο τύπος της μελέτης, ορίζεται ο

συvτελεστής Κ με τις εξής τιμές:

Κ ~ Ι ,ο για ΠΠΕ και ΜΠΕ τύπου Ι,

Κ ~ 0,7 για ΠΠΕ και ΜΠΕ τύπου 11,

Κ ~ 0,2 για ΠΕ.

3. Προεκτιμώμενη αμοιβή Περιβαλλοντικής Θεώρησης

Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την ΠΘ ενός έργου υπολογίζεται με

εκτίμηση των ανθρωποημερών απασχόλησης περιβαντολλόγου μηχανικού.

4. Κατανομή αμοιβής μεταξύ των σταδίων της διαδικασίας

περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Για μελέτες τύπου Ι και 11, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής Σ( φ)

κατανέμεται σε:

35%'Σ(φ) για την ΠΠΕ του σταδίου Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

και Αξιολόγηαης (ΠΠΕΑ) και

65%·Σ( φ) για τη ΜΠΕ ατο ατάδιο της Έγκριαης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).

Όταν για το έργο ή τη δραστηριότητα απαιτείται η τήρηση μόνο του ενός εκ των

δύο ανωτέρω σταδίων, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής υπολογίζεται ως το

αντίστοιχο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσοστό. Ειδικά για την απευθείας

εκπόνηση ΜΠΕ νέου έργου ή δραστηριότητας, όταν δεν απαιτείται η τήρηση του

σταδίου ΠΠΕΑ, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται ίση με το

80% της τιμής που θα αvτιστoιxoύσε σε εκπόνηση ΠΠΕ και ΜΠΕ.

Για τα έργα και τις δραστηριότητες της 3
ης

υποκατηγορίας της με α.η.Π.

15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, όπως συμπληρώθηκε και lαχύει, ο υπολογιαμός της

προεκτιμώμενης αμοιβής για τη ΜΠΕ ή ΠΕ που απαιτείται στο στάδιο της ΕΠΟ

προϋποθέτει την ολοκλήρωση της τήρησης των οριζόμενων στη 2
η
παράγραφο

του άρθρου 9 της με α.η.Π. 110141703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ.

5. Ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για υφιστάμενα έργα και

δραστηριότητες

Για επεκτάσεις, τροποποιήσεις, βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό όλων των έργων

και δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου, αλλά και για την ανανέωση των

περιβαλλοντικών όρων, η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής των

περιβαλλοντικών μελετών υπολογίζεται ως ορισμένο ποσοστό της τιμής Σ(φ)



μέσα

που θα αντιστοιχούσε σε όμοιο νέο έργο ή δραστηριότητα ίσου φυσικού

μεγέθους φ. ΤΟ ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε δύο στάδια, λόγω των

διαφοροποιούμενων εκβάσεων που χαρακτηρίζει τις σχετικές διαδικασίες.

Αναλυτικά:

α) Για την εκπόνηση του φακέλου στοιχείων που απαιτείται κατά την εφαρμογή

ταυ άρθραυ 13 της με α.η.Π. 110141703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ, πρασδιαρίζεταl

τιμή ίαη με τα 25% της Σ(φ).

β) Εάν η διαδικασία ταυ όρθραυ 13 της με α.η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.2003

ΚΥΑ οδηγήσει στην αναγκαιότητα εκπόνησης ΠΠΕ ή ΜΠΕ, προσδιορίζεται

επιπλέον τιμή ίση με:

• το 55% της Σ(φ), εάν για το έργο υφίστανται ήδη περιβαλλοντικέςμελέτες, ή

• το 65% της Σ(φ), εάν για το έργο εκπονούνται περιβαλλοντικέςμελέτες για

πρώτη φορά.

Η ανωτέρω τιμή κατανέμεται στην ΠΠΕ και τη ΜΠΕ με τον τρόπο που

καθορίστηκε στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ενώ σε περίπτωση που

δεν απαιτείται εκπόνηση ΠΠΕ, παραλείπεται από την τιμή το σχετικό ποσοστό.

Ειδικά για ΜΠΕ που αφορά μόνο στη λειτουργία υφιστάμενου έργου η ανωτέρω

τιμή αρίζεταl ίση με τα 45% της Σ(φ).

6. Προδιαγραφές περιβαλλοντικών μελετών

Οι ενιαίες τιμές περιβαλλοντικών μελετών που καθορίζονται ακολούθως, έχουν

προσδιοριστεί με βάση τις σύγχρονές επιστημονικές και διαδικαστικές απαιτήσεις

του αντικειμένου, καθώς και με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές μελετών,

σύμφωνα με την παράγραφα 10.β ταυ όρθραυ 4 ταυ Ν.1650186 (ΦΕΚ 160Α),

όπως αυτό αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.301ΟΙ2002

(ΦΕΚ 91Α), οι οποίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαβούλευσης μεταξύ των

συναρμόδιων Υπηρεσιών.

Άρθρο ΠΕΡ.3 Έργα οδοποιίας, σιδηροδρόμοι,

σταθερής τροχιάς και τελεφερίκ

1. Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως έργα οδοποιίας νοούνται αυτά που

έχουν καταταγεί στην 1 η Ομάδα του Παραρτήματος Ι της με Ο.η.Π.

15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, όπως συμπληρώθηκε και lαχύει, ενώ ως έργα

σιδηροδρόμων, μέσων σταθερής τροχιάς και τελεφερίκ νοούνται αυτό των

στοιχείων 5, 6, 7,και 8 της 1σης Ομάδας του ίδιου Παραρτήματος.

Για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών ενός έργου οδοποιίας,

σιδηροδρόμου, μέσου σταθερής τροχιάς ή τελεφερίκ, η ενιαία τιμή της

προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη σχέση

Σ(φ) ~ κ,σμ'ν'φΟ80

όπου:

Κ: ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ: το μήκος L μόνο του κυρίου έργου σε km, ή σε περιπτώσεις

μεμονομένων μόνον κόμβων το μήκος του άξονα προσαυξημένο με το

άθροισμα των μηκών όλων των κλάδων.

μ: συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. ο οποίος

υπαλαγίζεται ως εξής:
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Το μήκος του έργου, χωρίζεται σε τ τμήματα, με τρόπο τέτοιο ώστε κάθε

τμήμα να χαρακτηρίζεται από ομογενή χαρακτηριστικά φυσικού και

πολιτισμικού περιβάλλοντος. Για κάθε ένα υποτμήμα, μήκους Ι Ι km,
προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μί,

με τις εξής τιμές:

μi = 0,8 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό

ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης σε

μήκος τουλάχιστον2 km,

μi = Ι ,ο σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό

ενδιαφέρον σλλό με εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων γης σε

μήκος μικρότερο των 2 km, καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου

πόλης, πλην των περιπτώσεων γειτνίασης με κηρυγμένους

αρχαιολογικούς χώρους σε απόσταση μικρότερη των 200 m,

μί = 1,4 εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές με συγκεκριμένο

περιβαλλοντικό ενδισφέρον (πχ λίμνες, παρσλίες, δόση κ.ό.),

μί = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που

προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού

τους περιβάλλοντος (π .χ. κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι,

εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.),

μί = 1,8 εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχέςNatura 2000 και

SPA)

Μετά τον προσδιορισμό των συντελεστών μί, υπολογίζεται ο μ ως

σταθμισμένος μέσος όρος των μί, με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία

μήκη κόθε τμήμστος, σύμφωνα με την εξής σχέση:

_~L;
μ-,L.- μ;

;.1· L

ν: συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται με

τρόπο όμοιο με το συντελεστή μ, ως σταθμισμένος μέσος όρος των

συντελεστών νι κάθε υποπεριοχής, με συντελεστές στάθμισης τα

ποσοστιαία μήκη και τιμές του νί ως εξής:

νί = 1,0 όταν α > 200 m,

νί = 1,3 όταν 100 m < α 5 200 m,

νί = 1,6 όταν α < 100 m.

όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές. Αστικές

θεωρούνται οι περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ενώ

αστικοποιημένες θεωρούνται οι περιοχές εκτός των αστικών με μέση

πυκνότητα κτιρίων μεγαλύτερηαπό 1Ο κτίρια/εκτάριο.

Στην περίπτωση που σε ένα τμήμα του έργου και οι δύο συντελεστές μί και

νί αξιολογούνται κατ' αρχήν ως μεγαλύτεροι της μονάδας λόγω ιδιαίτερων

συνθηκών τόσο στο φυσικό και πολιτισμικό όσο και στο ανθρωπογενές

περιβάλλον, κατά τον υπολογισμό των μ και ν λαμβάνεται υπόψη μόνο ο

μεγαλύτερος από τους δύο και ο άλλος θεωρείται ως μονάδα.

C: συντελεστής είδους έργου ή δραστηριότητας, του οποίου οι τιμές ορίζονται

στους ακόλουθουςπίνακες:



Πίνακας ΠΕΡ.3·1: Συντελεστής C της σχέσης υπολογισμού της τιμής

προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για έργα και

δραστηριότητες οδοποιίας

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C
1 Αυτοκινητόδρομοι και οδοί ταχείας κυκλοφορίας 9.200

2
Βελτίωση υφιστάμενων οδών, ώστε να εξελιχθούν σε

9.200
αυτοκινητοδρόμουςή οδούς ταχείας κυκλοφορίας

3 Εθνικό οδικό δίκτυο 8.500

4 Υπεραστικές οδοί διατομής Γ ή ισοδύναμου ή μεγαλύτερης 8.500

5 Επαρχιακό οδικό δίκτυο 6.600

6 Υπεραστικές οδοί διατομής Δ, Ε ή Ζ ή ισοδύναμων 4.900

7
Ελεύθερες και ταχείες αστικές λεωφόροι χαρακτηρισμένες από το

9.200
Γενικό ΠολεοδομικόΣχέδιο (Γ.Π.Σ.) ή όλλο σχέδιο

Αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθείαπό το Γ.Π.Σ. ή άλλο

8 σχέδιο, ως οδικές αρτηρίες, ή αστικές οδοί με τρεις και άνω 9.200
λωρίδες ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας

9
Περιφερειακές οδοί - περιμετρικοί δακτύλιοι πολεοδομικών

8.300
συγκροτημάτωνχαρακτηρισμένοιή μη από Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο

10
Λοιπές αστικές οδοί που έχουν χαρακτηρισθεί (από το Γ.Π.Σ. ή

8.300
άλλο σχέδιο) ως συλλεκτήριεςοδοί ή κατώτερες

11 Δημοτικές και κοινοτικές οδοί

11.1 Εκτός Σχεδίων Πόλεων ή ορίων οικισμών 6.100

11.2 Εντός ορίων οικισμών εφόσον δεν προβλέπονται από Σχέδιο
7.400

Πόλεως

12 Υπεραστικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης 4.400

13 Αγροτικές οδοί διατομής Η ή ισοδύναμης ή μικρότερης 3.900
14 Δασικοί δρόμοι

14.1 Δασικοί δρόμοι που προτείνονται από τις Δασικές Υπηρεσίες 4.400
Δασικοί δρόμοι που εξυπηρετούνειδικές χρήσεις (π.χ. τουριστικές

14.2 εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) ή προτείνονται 6.100
από μη Δασικές Υπηρεσίες

15 Μεμονωμένα έργα (")

15.1 Γέφυρες ί 3. Ι 00
15.2 Αστικές σήραγγες ί 5.700
15.3 Υπεραστικές σήραγγες 12.200

15.4
Μεμονωμένοι αστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι

15.700
ανεξάρτητααπό το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται

15.5
Μεμονωμένες αστικές οδικές ανισόπεδες διαβάσεις-

9.200
διασταυρώσεις

15.6 Μεμονωμένοι υπεραστικοί ανισόπεδοι κυκλοφοριακοί κόμβοι
12.200

ανεξάρτητααπό το δίκτυο στο οποίο εντάσσονται

(*) ως μεμονωμένο έργο νοείται το έργο το οποίο μελετάται ανεξάρτητα και όχι

στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού.
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Πίνακας ΠΕΡ.3-2: Συντελεστής C της σχέσης υπολογισμού της τιμής

προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για έργα και

δραστηριότητες σιδηροδρόμων, μέσων σταθερής τροχιάς και τελεφερίκ.

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C

1 Υπερυψωμένοι, επιφανειακοί και υπόγειοι μητροπολιτικοί
9.200

σιδηρόδρομοι(Μετρό)

2 Τροχιόδρομοι (Τρα μ) 8.300

3 Σιδηρόδρομοι διπλής ή παλλαπλής γραμμής 8.300

4 Σιδηρόδρο οι μονης γ αμμης υ .• υυ

5 Ηλεκτροκί ~ 1..,,00

5 Τελεφερίκ παρεμφε ή μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται 4.400
αποκλειστl ά ή κύρια lα την εξυπηρέτησηεπιβατών

2. Για τα τμή .. ,
από τη χάροξη lα την οπο~ υπολογίζεται η ενιαία τιμή, καταβάλλεται επιπλέον

αμοιβή ίση με τ 50% της ναλογούσας αμοιβής. Σε περίπτωση που οι ως άνω

απομακρυσμένε εναλλακτι ές λύαεις χαράσσονται εντός ζώνης 1 Km, τότε η

ανωτέρω πρόβλ ψη πρόσθ ης αμοιβής εφαρμόζεται μόνον για μία εξ' αυτών.

Άρθρο ΠΕΡ. Αερ δράμια

Στα πλαίσια το παρόντος άρθρου, ως αεροδρόμια νοούνται τα επιβατικά και

εμπορικό αερο ρόμια τα στοιχείου με α.α. 9 της 10
ης

Ομάδας του

Παραρτήματος Ι ης με α.η. . 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ.

Για το σύνολο τ ν πεnlRαλ οντικών ιιελετών ενόc αεαοδαο ίου n ενιαία τιυπ Tnc
προεκτιμώμενης αμοιβής π οσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ φ) ~ 0.26·ΙΟΒ IO (κ)·φ'·>

όπου:

φ: το μήκος ου μεγαλύ ερου διαδρόμου, σε rn ι

Κ: ο αριθμ κινήσεω (δηλαδή απογειώσεων και προσγειώσεων) του

τελευταίο έτους.

Σ(φ) ~ Κ'C(φ)'μγφ

1. Στα πλαίσια του παρόντος άρθρου, ως υδραυλικό και λψενlκά έργα

νοούνται αυτά που έχουν καταταγεί αντίστοιχα στην 2η και 3
η
Ομάδα του

Παραρτήματος Ι της με α.η.Π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ. Για τις περιβαλλοντικές

μελέτες ενός υδραυλικού ή λιμενικού έργου που απαιτούνται για τα στάδια ΠΠΕΑ

και ΕΠΟ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής προσδιορίζεται από τη

σχέση:

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Άρθρο ΠΕΡ.5 Λιμενικά και υδραυλικά έργα



όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ : η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη συνολική τεχνική

μελέτη του έργου (δηλαδή τη μελέτη του υδραυλικού ή του λιμενικού

έργου), όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του

παρόντος κανονισμού. Η φ αναφέρεται στο σύνολο των σταδίων της

τεχνικής μελέτης του έργου (προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και

οριστικής μελέτης), ανεξάρτητα από το εάν αυτά προβλέπεται να

τηρηθούν ή όχι στο εκάστοτε έργο.

C(φ) ο συντελεστής μεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων του έργου, όπως

αυτές λήφθηκαν υπόψη στον υπολογισμό της φ. Η τιμή του συντελεστή

C( φ) υπολογίζεταιως εξής:

όταν φ S 40.000 τότε C(φ) ~ 0,35

όταν 40.000 < φ < 2.000.000 τότε C(φ) ~ 157'(lοgιοφ),4

όταν φ? 2.000.000 τότε C(φ) ~ 0,10

μ : συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, ο οποίος

υπολογίζεται ως εξής

Η περιοχή μελέτης, εμβαδού Ε σε m 2, χωρίζεται σε τ υποπεριοχές με
τρόπο τέτοιο ώστε κάθε υποπεριοχή να χαρακτηρίζεται από ομογενή

χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Για κάθε μία

υποπεριοχή, εμβαδού Ej, προσδιορίζεται ο συντελεστής φυσικού και

πολιτισμικού περιβάλλοντοςμί, με τις εξής τιμές:

μι = 0,8 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό

ενδιαφέρον και χωρίς εναλλαγές μορφολογίας ή χρήσεων

γης,

μι = 1,0 σε περιοχές χωρίς συγκεκριμένο ή ιδιαίτερο περιβαλλοντικό

ενδιαφέρον αλλά με εναλλαγές μορφολογίας ή χρήαεων γης,

καθώς και εντός οικισμών ή σχεδίου πόλης, πλην των

περιπτώσεων γειτνίασης με αρχαιολογικούς χώρους σε

απόσταση μικρότερη των 200 m,

μί = 1,4 εντός και σε ζώνη 100 m γύρω από περιοχές με

συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον (π.χ. λίμνες,

παραλίες. δάση κ.ά.), εξαιρούμενων των συνήθων

περιπτώσεων συνδυασμού λιμενικών έργων και παραλίων,

όπου λαμβάνεται μί = 1,0,

μί = 1,6 εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που

προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή πολιτισμικού

τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή

αισθητικοί δρυμοί κ.ά.),

μί = 1,8 εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές Natura
2000 και SPA),

Μετά τον προσδιορισμό των συντελεστών μί, υπολογίζεται ο μ ως

σταθμισμένος μέσος όρος με συντελεστές στάθμισης τα ποσοστιαία

εμβαδά κάθε υποπεριοχής, σύμφωνα με την εξής σχέση:
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Ι
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Ι

Ι

Ι

Ι
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Σ(φ) ~ κ·c.φΟ3

, ~

μ=Σ-'μ,
ι-Ι Ε

v συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ο οποίος υπολογίζεται με

τρόπο όμοιο με το συντελεστή μ, ως σταθμισμένος μέσος όρος των

συντελεστών νί κάθε υποπεριοχής, με συντελεστές στάθμισης τα

ποσοστιαία εμβαδά και τιμές του νι ως εξής:

όπου:

Κ: ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ: ο ισοδύναμος πληθυσμός, στην εξυπηρέτηση του οποίου σκοπεύει η

εγκατόσταση

C: συντελεστής είδους έργου, του οποίου οι τιμές ορίζονται στον ακόλουθο

πίνακα:

όταν α > 200 m,

όταν 100 m < α '$ 200 m,

όταν α < 100 m.

νί = 1,3

Vj = 1,6

νί = 1,0

όπου α η απόσταση από αστικές ή αστικοποιημένες περιοχές. Αστικές

θεωρούνται ΟΙ περιοχές ενΊός σχεδίου πόλης ή ορίου οικισμού ενώ

αστικοποιημένες θεωρούνται ΟΙ περιοχές εκτός των αστικών με μέση

πυκνότητα κτιρίων μεγαλύτερη από 1Ο κτίρια/εκτάριο.

Εάν σε μια υποπεριοχή και ΟΙ δύο συντελεστές μi και Vj αξιολογούνται

κατ' αρχήν ως μεγαλύτεροι της μονάδας λόγων ιδιαίτερων συνθηκών

τόσο στο φυσικό και πολιτισμικόόσο και στο ανθρωπογενέςπεριβόλλον,

κατό τον υπολογισμό των μ και ν λαμβόνεταl υπόψη μόνο ο

μεγαλύτεροςαπό τους δύο και ο όλλος θεωρείται ως μονόδα.

Άρθρο ΠΕΡ.6 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για

τη διαχείριση και διάθεση μη-επικίνδυνων

στερεών αποβλήτων

Για τις εγκαταστόσεις διαχείρισης και διόθεσης μη-επικίνδυνων στερεών

αποβλήτων, οι οποίες έχουν KaTaTayti στα aToIXtia με α.α. 3, 4, 5 και 6 της 4
ης

Ομάδας ταυ Παραρτήματας Ι της με α.η.Π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία

τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών

προσδιορίζεται από τη σχέση:
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Ι

Ι
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Πίνακας ΠΕΡ .6-1: Συντελεστής C της σχέσης υπολογισμού της τιμής

προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένα

συστήματα υποδομής που απαιτούνται για τη διαχείριση και διόθεση μη-

Άρθρο ΠΕΡ.7 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για

την επεξεργασία και διάθεση αστικών

λυμάτων

Για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων, οι οποίες

έχουν καταταγεί στα στοιχεία με α.α. 1Ο, 11, 12 και 13 της 4ης Ομάδας του

Παραρτήματος Ι της με α.η.Π. 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιμή της

προεκτιμώμενης αμοιβής για το σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών,

περιλαμβανόμενων αυτών που απαιτούνται για τους αγωγούς διάθεσης

επεξεργασμένων λυμάτων, προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) ~ Κ'CΙ'φΟΤ + C2

όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ : ο ισοδύναμος πληθυσμός, στην εξυπηρέτηση του οποίου σκοπεύει η

εγκατάσταση ή ο εξυπηρετούμενος ισοδύναμος πληθυσμός της

εγκατάστασης που παράγει την προς επεξεργασία και εναπόθεση

ιλύ,

C ι και C 2 : συντελεστές είδους έργου, των οποίων οι τιμές ορίζονται στον

ακόλουθο πίνακα:

επικίνδυνων στεοεών αποβλήτων

α.α. Είδος έργου ή δραστηριότητας C

1
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης μη-επικίνδυνων 3.500
στερεών αποβλήτων με θερμική ή χημική επεξεργασία

2 Υγειονομική ταφή μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 3.300

Μεμονωμένεςεγκαταστάσειςμεταφόρτωσηςκαθώς και

3 μεμονωμένες εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής στερεών 2.600
αποβλήτων

Μεμονωμένεςεγκαταστάσειςπαρασκευήςεδαφοβελτιωτικών

4 ή/και παραγωγής βιοαερίου ή/και παραγωγής ηλεκτρικής 3.400
ενέργειαςαπό μη-επικίνδυναστερεά απόβλητα



C 1 και L.,: συντελεστές είδους έργου, των οποίων οι τιμές ορίζονται στον

ακόλουθοπίνακα:

Πίνακας ΠΕΡ.7·1: Συντελεστές C. και C z της σχέσης υπολογισμού της

τιμής προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για

ορισμένα συστήματα υποδομής που απαιτούνται για την

επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων

εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές

Natυra 2000 και SPAj,

εντός και σε ζώνη 200 m γύρω από περιοχές που

προστατεύονται λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ή

πολιτισμικού τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί

χώροι, εθνικοί ή αισθητικοί δρυμοί κ.ά.),

σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

μ ~ 1.8

μ ~ Ι ,ο

μ ~ 1.6

όπου:

Κ : ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ : ο αριθμός κλινών του ξενοδοχειακού καταλύματος ή ο αριθμός

ατόμων στην εξυπηρέτηση των οποίων σκοπεύει η ειδική τουριστική

εγκατάσταση, κατ' αντιστοιχία με το φυσικό μέγεθος που

χρησιμοποιείται για την κατάταξη της εγκατάστασης σύμφωνα με τον

Πίνακα 6 του Πορορτήματος Ι της με ο.η.π. 15393/2332/5.8.2002
ΚΥΑ,

μ : συντελεστής φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, με τις εξής

τιμές:

Τουριστικές εγκαταστάσεις και εργασίες

πολεοδομίας

1. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν καταταγεί στα στοιχεία με

α.ο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 κοι 9 της 6
ης

Ομάδος του Πορορτήματος Ι της με α.η.π.

15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιοία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το

σύνολο των περιβαλλοντικώνμελετών, προσδιορίζεταιαπό τη σχέση:

Σ(φ) ~ Κ·μ·(Cι ·φΟ.7 + C,)

Άρθρο ΠΕΡ.8

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C, C,

1
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών

Ι 8 4.000
λυμάτων με διάθεσή τους σε μη ευαίσθητοαποδέκτη

Εγκαταστάσειςεπεξεργασίαςκαι διάθεσης αστικών

2 λυμάτων με διάθεσή τους σε ευαίσθητο αποδέκτη ή στο 20 5.000
έδαφοc

Εγκαταστάσειςεπεξεργασίαςκαι διάθεσης αστικών

3 λυμάτων με διάθεσή τους για τον εμπλουτισμό υπόγειου 19 4.500
υδοοφοοέο.

4
Μεμονωμένοι χώροι επεξεργασίας και εναπόθεσης ιλύων 14 2.500
από εγκαταστάσειςεπεξεργασίαςαστικών λυμάτων
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Πίνακας ΠΕΡ .8·1: Συντελεστές C ι και C 2. της σχέσης υπολογισμού της

τιμής προεΚΤιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένες

τουριστικές εγκαταστάσεις

2. Για τις νοσοκομειακές εγκαταστόσεις οι οποίες έχουν καταταγεί στο στοιχείο

με α.α. 10 της 6" Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.Π.

15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το

σύνολο των περιβαλλοντικώνμελετών, προσδιορίζεταιαπό τη σχέση:

Σ(φ) ~ Κ'μ'(550'φΟ7 + 5000)

όπου:

Κ: ο συντελεστήςτύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ: ο αριθμός κλινών της νοσοκομειακήςεγκατόστασης,

μ: συντελεστήςφυσικού και πολιτισμικού περιβόλλοντος, με τις εξής τιμές:

μ = 1,8 εντός των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (περιοχές Natura 2000 και

SPA),

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C, C,

1
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εκτός σχεδίων πόλεων και 275 4000
εκτόc ορίων οικισμών

2
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός σχεδίου πόλεων ή 300 5000
ορίων οικισμών

Κύρια ξενοδοχειακάκαταλύματασε οικισμούςπου έχουν

3 χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί ή σε τμήματα πόλεων που 320 5000
έ~ouν χαρακτηριστείως ιστορικά κέντρα

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:οργανωμένες

4 τουριστικές κατασκηνώσεις, τουριστικές επιπλωμένες 270 4000

επαύλεις ή KαΤOIKίΕC Κ.λπ.

5 Εγκαταστόσεις ειδικής τουριστικής υποδομής

5.1
Χιονοδρομικό κέντρα, αθλητικές εγκαταστόσεις και οι 350 2000
συνοδευτικέςαυτών εγκαταστόσεις

5.2 Συνεδριακό κέντρα εντός τουριστικών εγκαταστόσεων 275 2000

5.3 Συνεδριακό κέντρα αυτοτελή 300 5000

Κέντρα τουρισμού, υδροθεραπευτήρια,

5.4 θαλασσοθεραπευτήρια, αεροθεραπευτήρια και οι 275 5000
συνοδευτικέ,αυτών εγκαταστόσεις

6
:ενώνες (ξενώνες νεότητας, ειδικών ομόδων ατόμων, 250 3000
γηροκομεία κ.λΠ.)

7 Κατασκηνώσεις 250 3000
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Ι
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Ι
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περιοχές που

ή πολιτισμικού

ζώνη 200 m γύρω από

λόγω του ιδιαίτερου φυσικού

εντός και σε

προστατεύονται

μ = 1,6



όπου:

C j και C2 : συντελεστές είδους έργου, του οποίου ΟΙ τιμές ορίζονται στον

ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας ΠΕΡ.8·2: Συντελεστές C] και C 1 της σχέσης υπολογισμού της τιμής

προεκτιμώμενης αμοιβής περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένες αθλητικές

εγκαταστάσεις

α/α Είδος έργου ή δραστηριότητας C I C,

1
Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοικτά 70 8000
ή κλειστά)

2 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες 40 5000

ο συντελεστήςτύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

ο αριθμός θέσεων των κερκίδων, όταν τέτοιες προβλέπονται, ή η

έκταση, σε m 2
, της αθλητικής εγκατάστασης, κατ' αντιστοιχία με

φυσικό μέγεθος που χρησιμοποιείται για την κατάταξη σύμφωνα με

τον Πίνακα 6 του Παραρτήματος Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002
ΚΥΑ,

Κ:

φ:

Κ: ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ: το συνολικό εμβαδόν, σε m 2
, πλην της περίπτωσης των αιθουσών

θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή του συνδυασμού αυτών, όπου φ

είναι ο αριθμός ατόμων,

C: συντελεστής είδους έργου, του οποίου οι τιμές ορίζονται στον ακόλουθο

πίνακα:

4. Για τα κτίρια γραφείων, τις αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών

ή τον συνδυασμό αυτών, τα κέντρα πολιτισμού, τα θεματικά πάρκα και τα

εκθεσιακά κέντρα που έχουν καταταγεί στα στοιχεία με α.α. 13, 14, 15, 16 και 17
αντίστοιχα της 6

ης
Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.Π.

15393/2332/5.8.2002 KVA, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το

σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών, προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) ~ Κ·C·φΟ.7

όπου:

τους περιβάλλοντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, εθνικοί ή

αισθητικοί δρυμοί κ.ά.),

μ = 1,0 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

3. Για τα γήπεδα και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουν καταταγεί στα

στοιχεία με 0.0.11.0 και 11.β της BIJO; Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.Π.

15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιμή της πραεκτιμώμενης αμοιβής για το

σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών, προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) ~ Κ·(c ι ·φΟ.7 + C 2)
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Πίνακας ΠΕΡ.8·3: Συντελεατης C της σχέσης υπολογισμού της τιμης

προεκτιμώμενης αμοιβης περιβαλλοντικών μελετών για κτίρια γραφείων,

αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών η συνδυασμού αυτών,

κέντρα πολιτισμού θεματικά πάρκα και εκθεσιακά κέντρα

Άρθρο ΠΕΡ.10 Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων

στα πλαίσια του περιφερειακού σχεδιασμού

διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για τη Μελέτη Διαχεiρισης Στερεών

Αποβλήτων (ΜΔΣΑ) μιας Περιφέρειας της Χώρας, με εξυπηρετούμενο πληθυσμό

φ ατόμων, προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) ~ Ι 60·φ'·'

στην περίπτωση που για τη συγκεκριμένη Περιφέρεια δεν υφίσταται εγκεκριμένο

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχεiρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Για την ίδια

περίπτωση, εάν η Σ(φ) υπολογίζεται μικρότερη από 90.000, τότε αυτή

προσδιορίζεταιως ίση με 90.000.

Για τις ΜΔΣΑ που εκπονούνται στο πλαiσιο επικαιροποίησης εγκεκριμένου

ΠΕΣΔΑ, προσδιορiζεταιrVIaia τιμή iση με το 50% της παραπάνωπερίmωσης.

Άρθρο ΠΕΡ.9 Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες

Η rVIaia τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για μια Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

(ΕΠΜ) επi περιοχής μελέτης με εμβαδόν φ, σε m Ζ , προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) ~ 6·(ιοgιοφ)'

όπου:

Κ: ο συντελεστής τύπου μελέτης, όπως ορίστηκε ανωτέρω,

φ: ο αριθμός οχημάτων του χώρου στάθμευσης.

5. Για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, που έχουν KaTaTayri στο

aTOIXrio με α.α. 18 της β
ης

Ομάδας του Παραρτήματος Ι της με α.η.Π.

15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ, η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής για το

σύνολο των περιβαλλοντικών μελετών προσδιορίζεται από τη σχέση:

Σ(φ) ~ 350·Κ·φ'·7

,

α/α Είδος έργου η δραστηριότητας C

1 KTiPIa γραφείων 90

2
Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμός

90
αυτών

3 Κέντρα πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μουσεiα κ.λπ.) 100

4 Θεματικά πάρκα 90

5 Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένοι και υπαiθριοι εκθεσιακοί χώροι) 70
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓEΩΛOΓlKEΣ - yΔPOΓEΩΛOΓlKEΣ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορίζονται ΟΙ ενιαίες τιμές

προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση γεωλογικών, υδρογεωλογικών και

γεωφυσικών ερευνών και μελετών. Η παρακάτω αναφερόμενες τιμές

αναπροσαρμόζονται με τον συντελεστή (τκ) του όρθρου ΓΕΝ.3 του παρόντος

κανονισμού.

Στα άρθρα ΓΛΕ1 έως ΓΛΕ18 καθορίζονται ΟΙ προεΚΤιμώμενες αμοιβές για την

εκπόνηση γεωλογικών ερευνών και μελετών στα πλαίσια των κατωτέρω τεχνικών

έργων:

α) Οδικά Έργα (μελέτες αδών κάθε κατηγαρίας) και Σιδηροδρομικές Γραμμές.

Αναλυτικότερα:

• Χάραξη (περιλαμβάνονται και ΟΙ γεωλογικές έρευνες και μελέτες για την

ευστάθεια και έδραση επιχωμάτων και πρανών ορυγμάτων και την

καταλληλότητα προϊόντων εκσκαφής ορυγμάτων, δανειοθαλόμων και

λατομείων)

• Τεχνικό και σήραγγες (περιλαμβόνεται και το οπλισμένο έδαφος)

• Κατολισθήσεις

• Αντιστηρίξεις, βελτίωση συνθηκών εδαφών θεμελίωσης και λοιπών

γεωτεχνικών έργων

• Οδοστρώματα

β) Υδραυλικά Έργα (περιλαμβάνονται φράγματα, λιμνοδεξαμενές, διευθετήσεις

ποταμών και χειμόρρων, δίκτυα, αγωγοί μεταφοράς, διώρυγες κλπ)

γ) Λιμενικά Έργα, Έργα Προστασίας Ακτών, Εξέδρες

δ) Έργα Πολιτικών Αερολιμένων

ε) Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Στα άρθρα ΓΛΕ 19 έως ΓΛΕ 22 καθορίζονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές για την

εκπόνηση γεωφυσικών ερευνών και μελετών, οι οποίες εκπονούνται είτε αυτόνομα,

είτε στα πλαίσια γεωλογικών μελετών Τεχνικών Έργων, μελετών Πολεοδομικού

Σχεδιασμού, Υδρογεωλογικών μελετών κλπ.

Στα άρθρα ΓΛΕ 23 έως ΓΛΕ 25 καθορίζονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές για την

εκπόνηση γεωλογικών ερευνών και μελετών, οι οποίες γίνονται στα πλαίσια μελετών

Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Αναλυτικότερα:

α) Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς Πολεοδάμηση Περιοχές

β) Υδρογεωτεχνικές Μελέτες για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπόρχοντος

κοιμητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του ρυμοτομικού

σχεδίου πλησίον αυτού.

γ) Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας για την ίδρυση νέου ή την επέκταση

υπόρχοντος κοιμητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του

ρυμοτομικού σχεδίου πλησίον αυτού.



Οι γεωλογικές χαρτογραφήσεις περιλαμβόνουν την μελέτη των

αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, την συγκέντρωση και αξιολόγηση

της υπόρχουσας βιβλιογραφίας, τις εργασίες υπαίθρου και την φωτογρόφηση

χαρακτηριστικών θέσεων.

Στο γεωλογικό χάρτη διαχωρίζονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί με διάκριση των

γεωλογικών ορίων τους (ορατό, μεταβατικό ή ασαφές, καλυμμένο),

απεικονίζονται τα τεκτονικά στοιχεία, αναγράφεται ο βαθμός αποσάθρωσης,

διακρίνονται οι περιοχές γεωλογικής αστάθειας και οι γεωλογικά ευαίσθητες

περιοχές, εντοπίζονται οι θέσεις των τεκτονικών διαγραμμάτων. των

γεωερευνητικών εργασιών και των σημείων εμφάνισης νερού. Στο υπόμνημα του

γεωλογικού χάρτη γίνεται αναλυτική περιγραφή για κάθε γεωλογικό σχηματισμό.

δ) Υδρογεωλογικές Μελέτες για την προστασία ιαματικών πηγών σε

πολεοδομούμενες περιοχές.

Στα όρθρο ΓΛΕ 26 έως ΓΛΕ 46 καθορίζονται ΟΙ προεκτιμώμενες αμοιβές για την

εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών με σκοπό την ανεύρεση, αξιοποίηση και

προστασία του υπόγειου υδατικού δυναμικού σε συνδυασμό με την ορθολογική

διαχείριση των υδατικών πόρων. Περιλαμβόνονται ακόμα ΟΙ μελέτες τεχνητού

εμπλουτισμού καθώς επίσης και ΟΙ μελέτες, στις οποίες συντάσσονται μαθηματικά

προσομοιώματα υπόγειων υδροφορέων και διασποράς ρύπων στους υπόγειους

υδροφορείς.

ΠροδιαγραφέςΕκπόνησης Μελετών

Οι προεΚΤιμώμενες αμοιβές, που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση,

αντιστοιχούν στις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές:

ΟΔΙΚΑΕΡΓΑ

• V. Α. με αρ. ΔΜΕΟ/δ/ο/212127.02.2004 περί 'Έγκριαης Οδηγιών Μελετών

Οδικών Εργων (Ο.Μ.Ο.Ε.) - Τεύχος 11, Γεωλογικών - Γεωτεχνικών".

• V. Α. με αρ. ΔΜΕΟ/γ/ο/285/19.02.2003 περί 'Έγκριαης Οδηγιών Μελετών

Οδικών 'Εργων (Q.M.O.E.) - Τεύχος 08, Οδικές Σήραγγες".

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΠΛΗΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

• V. Α. με αρ. 6019/ΦΕΚ 29Β/11.2.1986 περί 'Έγκριαης των Προδιαγραφών

Γεωλογικών Εργασιών μέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων" (Ε

104-85).

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

• V. Α. 16374/3696/ΦΕΚ 723Β/15-7-98 περί '''Εγκριαης προδιαγραφών για την

εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση

περιοχές".

• V. Α. 26882/5769/ΦΕΚ 838Δ123-10-98 περί "Καθορισμού δικαιολογητικών γισ

την μείωση των αποστόσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων".

• V. Α. 3451ΟΙ7766/ΦΕΚ 35Β/26.1.1999 περί 'Έγκρισης προδιαγραφών για την

εκπόνηση υδρογεωλογικών μελετών για την προστασία ιαματικών πηγών σε

πολεοδομούμενες περιοχές"

yΔPOΓEΩΛOΓlKEΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

• Εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές Υδρογεωλογικών Μελετών Δημόσιων

Φορέων.

Άρθρο ΓΛΕ.1 Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
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Η κλίμακα χαρτογράφησης είναι η ίδια με την κλίμακα των αντίστοιχων χαρτων του

μελετητή του έργου σε κάθε στάδιο μελέτης.

Η προεΚΤιμώμενη αμοιβή Α της γεωλογικής χαρτογράφησης καθορίζεται από τον

τύπο:

Α :: κ1 • Ε 0,6 €, όπου

κ1 =συντελεστής

Ε = επιφάνεια χαρτογραφηθέντος τμήματος σε km2

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ1 για κάθε κλίμακα

χάρτη:

Κλίυακα κ1

1·,nnnn 1850

1· Ο< ~n 2350

1:?nnnn 2600

,·,nnnn 3300

1 . 5 ΩΟΟ 5280

1 : 2.000 7??Ω

1: 1.000 Ο"Ω

1 : 500 11ΒΩΩ

1 : 200 1~~,η

1 : 100

1 : 50

1 : 20

1 : 10

Στο στάδιο της οριστικής γεωλογικής μελέτης η αποζημίωση της γεωλογικής

χαρτογράφησης και μηκοτομής μη συνεχόμενων τμημάτων της χάραξης θα

υπολογίζεταιχωριστά για κάθε τμήμα.

Η προεκτιμώμενηαμοιβή για την σύνταξη του γεωλογικού χάρτη δεν μπορεί να

είναι μικρότερη από 2.500€.

Άρθρο ΓΛΕ.2 Γεωλογικές Μηκοτομές

Στις γεωλογικές μηκοτομές σχεδιάζονται η αλληλουχία των γεωλογικών

χαρακτηριστικών της περιοχής (γεωλογικοί σχηματισμοί, τεκτονικές δομές. υπόγεια

νερά κλπ) καθώς επίσης και πληροφοριακά στοιχεία (από ειδικούς και βοηθητικούς

θεματικούς χάρτες, εκτίμηση εκσκαψιμότητας,καταλληλότηταςυλικών κ.Απ).

Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί γεωτεχνικές έρευνες, αυτές απεικονίζονται σης

γεωλογικές μηκοτομές. Τα στοιχεία των ερευνητικών γεωτρήσεων που

απεικονίζονται στη γεωλογική μηκοτομή είναι ΟΙ γεωλογικοί σχημαTlσμοί (με

χρώμα). η λιθολογική ΠΕριγραφή (μΕ ράστερ). τα αΠΟΤΕλέαματαNSPT και RQO.

Η κλίμακα σύνταξης των γεωλογικών μηκοτομών είναι η ίδια με την κλίμακα των

αντίστοιχων μηκοτομώντου μελετητή του έργου σε κάθε στάδιο μελέτης.



Η προεκτιμώμενη ομοιβή γιο ένα (1) χιλιόμετρο μήκους γεωλογικής μηκοτομής

καθορίζεται σε ποσοστό 14 % επί της προεΚΤιμώμενης αμοιβής της αντίστοιχης

γεωλογικής χαρτογράφησης σε μήκος ενός (1) χιλιομέτρου επί το συνολικό μήκος

των λύσεων οδοποιίας και προσαυξάνεται, εφόσον απεικονίζονται ερευνητικές

γεωτρήσεις, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Μ = κ1 * Ρ 0,6 *14% * Σ + 3 * γ Ε, όπου

κ1 = συντελεστής (σύμφωνσ με το άρθρο ΓΛΕ 1)

Ρ = εύρος γεωλογικής χαρτογράφησης σε km

Σ = συνολικό μήκος μηκοτομών οδοποιίας σε km

γ = συνολικό μήκος γεωτρήσεων σε m

Το συνολικό μήκος των μηκοτομών θα πρέπει να ταυτίζεται με το συνολικό μήκος

των λύσεων της μελέτης οδοποιίας, αφού αφαιρεθούν τυχόν

αλληλοεπικαλυπτόμενα τμήματα.

Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού ισχύει εφόσον το συνολικό επιμετρούμενο

μήκος των μηκοτομών υπερβαίνει το ένα (1) km. Για μηκοτομή μήκους

μικρότερου του ενός (1) χιλιομέτρου, τότε η αμοιβή της γεωλογικής μηκοτομής

προκύπτει ως ποσοστιαία αναλογία 14% επί της αμοιβής της γεωλογικής

χαρτογράφησης με την προαναφερθείσα προσαύξηση, εφόσον απεικονίζονται

ερευνητικές γεωτρήσεις.

Συντάσσονται τόσες γεωλογικές τομές και διατομές, ώστε να δίδεται σαφής εικόνα

του τεχνlκογεωλογlκού προσομοιώματος.

Στις γεωλογικές τομές και διατομές παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία της γεωλογικής

ορlζοντιογραφΙας. Στην περίmωση των βραχωδών σχηματισμών παρουσιάζεται το

επικρατέστερο πλέγμα ασυνεχειών της βραχόμαζας.

Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί γεωτεχνικές έρευνες, αυτές απεικονίζονται στις

γεωλογικές τομές και διατομές. Τα στοιχεία των ερευνητικών γεωτρήσεων που

απεικονίζονται στις γεωλογικές τομές και διατομές είναι οι γεωλογικοί

σχηματισμοί (με χρώμα), η λιθολογlκή περιγραφή (με ράστερ), τα αποτελέσματα

NSPΤ και RQO.

Οι κλίμακες σύνταξης των γεωλογικών τομών και διατομών είναι συνήθως ίδιες ή

και μεγαλύτερες με αυτές της γεωλογικής χαρτογράφησης του αντίστοιχου

σταδίου, ενώ για τα τεχνικά οι διατομές γίνονται συνήθως στην κλίμακα των

διατομών των τεχνικών.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη των γεωλογικών τομών και διατομών

καθορίζεται από τον τύπο:

Δ :: κ2 * μ + 3 * γ €, όπου

κ2 =συντελεστής

μ =συνολικό μήκος τομών και διατομών σε m

γ = συνολικό μήκος γεωτρήσεων, οι οποίες δεν έχουν απεlκονισθεί στις

γεωλογικές μηκοτομές σε m

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ2 για κάθε κλίμακα

χάρτη:

Άρθρο ΓΛΕ.3 Γεωλογικές Τομές και Διατομές

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



Κλίuακα κ2

1: 50.000 0,15

1: 25.000 0,19

1: 20.000 0,21

1: 10.000 0,27

1 : 5.000 0,35

1 : 2.000 0,48

1 :1.000 0,60

1: 500 0,78

1: 200 1,07

1 : 100 1,36

1: 50 1,74

1: 20 2,84

1 : 10 3,05

Οι ειδικοί θεματικοί χάρτες έχουν συνθετικό χαρακτήρα και εκπονούνται μόνον

αφού προηγηθεί γεωλογική χαρτογράφηση, ΟΙ αντίστοιχες για το θέμα

παρατηρήσεις υπαίθρου και άλλες απαιτούμενες γεωλογικές αξιολογήσεις.

Όσο αφορά στα οδικά έργα, ΟΙ ειδικοί θεματικοί χάρτες, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ.

1.11, κεφ.3, παρ.1.4 είναι ΟΙ παρακάτω:

• Χάρτης τεχνικής γεωμορφολογίας και προβληματικών περιοχών.

Συντάσσεται κατά το στάδιο της αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης της

χάραξης.

• Τεχνικογεωλογικός χάρτης και γεωλογικής επικινδυνότητας. Συντάσσεται

κατά το στάδιο της οριστικής γεωλογικής μελέτης της χάραξης.

• Χάρτης υπεδαφικών ισοϋψών. Συντάσσεται κατά το στάδιο της οριστικής

γεωλογικής μελέτης της χάραξης, όπου είναι αναγκαίος και υπόρχουν επαρκή

στοιχεία, κατό την σύνταξη μελετών κατολισθήσεων, κατό το στόδιο της

προμελέτης των Τεχνικών, κατό την σύνταξη μελετών αντιστηρίξεων,

βελτίωσης εδαφών και λοιπών γεωτεχνικών έργων κλπ

• Χάρτης δανείων υλικών και αποθεσιοθαλάμων. Συντάσσεται στα πλαίσια

της γεωλογικής μελέτης για την επιλογή δανειοθαλόμων και καταλληλότητας

προϊόντων ορυγμάτων κατά το στάδιο της προμελέτης οδοποιίας ή σε

αυτόνομες μελέτες δανειοθαλόμων, αποθεσιοθαλόμων και λατομείων.

Στα πλαίσια εκπόνησης γεωλογικών μελετών Τεχνικών Έργων είναι δυνατόν να

απαιτηθεί η σύνταξη βοηθητικών θεματικών χαρτών σε δυσχερείς γεωλογικό

περιοχές ή σε περιοχές με γεωλογικές ιδιαιτερότητες και εφόσον υπάρχουν

<ποιχεία για την περιοχή. Οι βοηθητικοί θεματικοί χάρτες εκπονούνται μόνον

αφού προηγηθεί γεωλογική χαρτογρόφηση και αντίστοιχες μετρήσεις.
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Άρθρο ΓΛΕ.4 Ειδικοί και Βοηθητικοί Θεματικοί Χάρτες



Κλίμακα .3

1 : 200 75

1 : 100 95

1 : 50 120

1 : 20 200

1 : 10 210

κ3 = συντελεστής

Μ = η επιφάνεια της ανοικτής εκσκαφής σε m2

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ3 για κάθε κλίμακα

χάρτη:

Άρθρο ΓΛΕ,6 Γεωλογική Χαρτογράφηση Υπογείων ·Εργων

και Σπηλαίων

Η γεωλογική χαρτογράφηση του εσωτερικού ερευνητικής στοάς ή σήραγγας,

σπηλαίου ή εγκοίλου, σε στάδιο μελέτης καθώς επίσης και σήραγγας σε φάση

κατασκευής, περιλαμβάνει την αξιοποίηση των στοιχείων της επιφανειακής

Η γεωλογική αποτύπωση ανοικτής εκσκαφής συμπεριλαμβάνει την αποτύπωση

ερευνητικών ορυγμάτων, υφιστάμενων τεχνητών πρανών και ερευνητικών

φρεάτων.

Για την αποτύπωση όλων των στοιχείων, σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ. 3,
παρ. 1.6, η προεκτιμώμενη αμοιβή, Κ, καθορίζεται από τον τύπο:

Κ = κ3 • ΜΟ,β € όπου,

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Γεωλογική αποτύπωση ανοικτής εκσκαφής

Παραδείγματα από τέτοιους χάρτες δίνονται παρακάτω:

• Υδρολιθολογικ6ς1Υδρογεωλογlκ6ς χάρτης. Περιλαμβάνει στοιχεία και

πληροφορίες για την επίδραση του επιφανειακού και υπόγειου νερού στα

τεχνικά έργα (υδρολιθολογlκές ενότητες, σημεία εμφάνισης νερού, μετρήσεις

στάθμης, lσοπlεζομετρlκές καμπύλες εφόσον υπάρχει επαρκής κάναβος,

επιφανειακές συγκεντρώσεις νερού κλπ).

• Χάρτης κλίσεων ανάγλυφου και αστάθειας. Αποτυπώνονται ΟΙ κλίσεις του

ανάγλυφου, εντοπίζονται ΟΙ χαραKτηΡΙσJΙKές γεωμορφές του, ΟΙ οποίες

μπορούν να επηρεάσουν τα προβλεπόμενα έργα καθώς και ΟΙ ζώνες αστάθειας

(εκδηλωμένης ή δυνητικής) του φυσικού ανάγλυφου.

• Τεκτονικ6ς/Νεοτεκτονικός χάρτης. Αποτυπώνονται όλα τα τεκτονικά στοιχεία

αλπικής και μεταλπικής παραμόρφωσης της ευρύτερης περιοχής

ενδιαφέροντος.

• Χάρτης ανάλυσης υδρογραφικού δικτύou_ Μετά από μετρήσεις του

υδρογραφικού δικτύου συντάσσονται χάρτες που απεικονίζουν την πυκνότητα

και τη συχνότητα του υδρογραφικού δικτύου_

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε ειδικό ή βοηθητικό θεματικό χάρτη καθορίζεται

σε ποσοστό 30% επί της αμοιβής του αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη.

Άρθρο ΓΛΕ.5



ΤΔ = 700 + (10' τ) ε/τιμ., όπου

τ = το πλήθος των μετρήσεων του τεκτονικού διαγράμματος, οπωσδήποτε

μεγαλύτερο των 60 και μικρότερο ή ίσο των 100.

Κλίμακα κ4 (υπόγεια έργα) κ4(σπήλαια)

1: 200 540 600

1 : 100 680 750

1: 50 870 960

1: 20 1.430 1570

1 : 10 1.530 1680

Ο προσδιορισμός του RQO γίνεται κατά την εξέταση των πυρήνων γεωτρήσεων

σε βραχώδεις σχηματισμούς. Υπολογίζεται ως εκατοστιαία αναλογία του

συνολικού μήκους των μεγαλύτερων από 1Ο cm πυρήνων προς το συνολικό

μήκος της πυρηνοληψίος.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον προσδιορισμό ποιότητας πετρώματος

καθορίζεται ανά μέτρο γεώτρησης σε :

RQD = 2,0 EJm

Προσδιορισμός Ποιότητας Πετρώματος

Άρθρο ΓΛΕ.8 Τεκτονικά Διαγράμματα - Δυνητικές

Ολισθήσεις

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη λήψη, καταγραφή και περιγραφή των στοιχείων

της βραχομάζας (ασυνέχειες), την επεξεργασία τους, τη σύνταξη τεκτονικών

διαγραμμάτων και τον καθορισμό των δυνητικών ολισθήσεων πρανών με βάση

τα στοιχεία που προκύmουν από τη σύνταξη κάθε τεκτονικού διαγράμματος

(σπουδαιότητα, τύπος, προσανατολισμοί ασυνεχειών, γωνία τριβής) και τη

στερεογραφική προβολή των στοιχείων του έργου (διεύθυνση, κλίση πρανών),

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, τ. 11, κεφ. 3, παρ. 1.7.1, καθορίζεται

για κάθε τεκτονικό διάγραμμα από τον τύπο:

Άρθρο ΓΛΕ.7

γεωλογίας, όσο και των στοιχείων που προέκυψαν από την αξιολόγηση των

γεωτρήσεων και των άλλων ερευνητικών εργασιών.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή Ζ για τη χαρτογράφηση σηράγγων ερευνητικών

στοών καθώς και σπηλαίων - εγκοίλων καθορίζεται από τον τύπο:

Ζ =κ4 * μ 0,6 €, όπου

κ4 = συντελεστής

μ = μήκος του χαρτογραφηθέντος τμήματος σε m για τις σήραγγες - στοές ή η

μεγαλύτερη διάσταση του χαρτογραφηθέντος τμήματος σε m για σπήλαια 
έγκοιλα.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο αντίστοιχος συντελεστής κ4 για κάθε κλίμακα

χάρτη:
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Αναφέρεται στην καταγραφή υφισταμένων τεχνητών πρανών σε χαρακτηριστικές

θέσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου, προκειμένου να αντληθούν
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Καταγραφές Υφιστάμενων Πρανών

Μετρήσεις Σημείων Εμφάνισης Νερού και

Γεωερευνητικών Εργασιών

Οι μετρήσεις στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα στα πηγάδια, στις ερευνητικές

γεωτρήσεις και στις υδρογεωτρήσεις καθώς και οι μετρήσεις παροχής πηγών

πραγματοποιούνται κατά τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ.3, παρ.1.8.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε μέτρηση σε σημείο εμφάνισης νερού ή

γεωερευνητικής εργασίας καθορίζεται σε 45 €/σημείo.

Η ελάχιστη αμοιβή για κάθε σειρά μετρήσεωνσε μία χρονική περίοδο καθορίζεται

σε 1.000 €, η οποία δεν εφαρμόζεται, εφόσον πρόκειται για την ίδια χρονική

περίοδο με αυτή της καταγραφής.

Άρθρο ΓΛΕ.10 Καταγραφές Σημείων Εμφάνισης Νερού και

Γεωερευνητικών Εργασιών

Η καταγραφή των σημείων εμφάνισης νερού (πηγές, πηγάδια, υδρογεωτρήσεις)

γίνεται με την χρήση GPS στην ευρύτερη περιοχή του έργου και περιλαμβάνει τα

στοιχεία που αναφέρονται στις ΟΜΟΕ, Τ.11, κεφ.3, παρ.1.8.

Η καταγραφή των γεωερευνητικών εργασιών (ερευνητικές γεωτρήσεις, φρέατα,

ορύγματα, στοές, διασκοπήσεις με διατρητικό φορείο, γεωφυσικές διασκοπήσεις

κ.λπ.), οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί είτε κατά το παρελθόν, είτε κατά την

διάρκεια της τρέχουσας μελέτης του έργου περιλαμβάνει τα στοιχεία που

αναφέρονται στις ΟΜΟΕ, Τ.11, κεφ.3, παρ.1.9.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την καταγραφή κάθε σημείου εμφάνισης νερού ή

κάθε γεωερευνητικήςεργασίας καθορίζεται ως εξής:

α) για καταγραφή μέχρι και των πρώτων 200 σημείων, η τιμή καθορίζεται ανά

σημείο σε 105 €Iτεμ.

β) για καταγραφή των υπολοίπων σημείων, πέραν των 200, η τιμή καθορίζεται ανά

σημείο σε 90 €Iτεμ.

Άρθρο ΓΛΕ.9 Ταξινομήσεις Βραχόμαζας

Οι ταξινομήσεις βραχομάζας γίνονται σε βραχώδη πρανή, σε επιφανειακα η

υπόγεια έργα, με ένα ή περισσότερα συστήματα από τα διεθνώς παραδεκτά

(RMR, GSI, Ο).

Τα αποτελέσματα της ταξινόμησης σε κάθε ένα από τα συστήματα συνοδεύονται

από αντίστοιχο πληροφοριακό έντυπο, όπου παρουσιάζονται λεπτομερώς όλες

ΟΙ γεωλογικές - γεωτεχνικές παράμετροι στις οποίες βασίζεται η ταξινόμηση.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την ταξινόμηση αυτή ανά θέση και ανά σύστημα

ταξινόμησης καθορίζεται από τον τύπο:

ΤΒ = 1.050 €(τεμ.

Άρθρο ΓΛΕ.12

Άρθρο ΓΛΕ.11
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πληροφορίες για διανοίξεις ορυγμάτων σε παρόμοιους γεωλογικούς

σχηματισμούς με αυτές του έργου και να επιλεγούν ΟΙ κρίσιμες γεωλογικές τομές

στις οποίες θα γίνουν ΟΙ κατάλληλοι γεωτεχνικοί υπολογισμοί, σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, Τ. 11, κεφ. 3, παρ. 1.10.

Η προεΚΤιμωμενη αμοιβή για κάθε ένα από τα καταγραφ6μενα πρανή καθορίζεται

από τον τύπο:

π = 400 €Iτφ.

Εφόσον η καταγραφή υφιστάμενων πρανών γίνεται στα πλαίσια αυτόνομης

μελέτης υφιστάμενωνπρανών, η προεκτιμώμενηαμοιβή για την τεχνική έκθεση,

η οποία την συνοδεύει καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας

απόφασης, όπου:

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιων για την καταγραφή των

υφισταμένων πρανών, ΟΙ οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη φόση μελέτης για

την οποία συντόσσεταl η έκθεση.

Άρθρο ΓΛΕ.13 Δανειοθάλαμοι Αποθεσιοθάλαμοι

Λατομεία

Η έρευνα και μελέτη δανειοθαλόμων - αποθεσιοθαλόμων - λατομείων εκπονείται

συνήθως παρόλληλα με την οριστική γεωλογική μελέτη του έργου. Σε ειδικές

περιπτώσεις, ανόλογα με τις ανόγκες και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας μπορεί να

εκπονηθεί ως αυτόνομη μελέτη.

Η εκπόνηση της έρευνας και μελέτης δανειοθαλόμων - αποθεσιοθαλόμων 
λατομείων γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, τ. 11, κεφ. 2, παρ.

Α1.1 και παρ. Α2.2 και κεφ. 3, παρ. 1.4.4.

13.1 Γεωλογικός Χάρτης

Γίνεται επέκταση της γεωλογικής χαρτογρόφησης πέραν των ορίων της

χαρτογραφημένης περιοχής στα πλαίσια της γεωλογικής μελέτης του έργου,

εφόσον αυτή συνήθως δεν επαρκεί για να καθοριστούν περιοχές λήψης δανείων

υλικών, απόθεση ς προϊόντων εκσκαφών ή λήψης υλικών από λατομεία.

Η σύνταξη του γεωλογικού χόρτη γίνεται συνήθως σε κλίμακα 1 : 5.000 έως 1 :
20.000.

Εφόσον πρόκειται για αυτόνομη μελέτη γίνεται γεωλογική χαρτογρόφηση στην

περιοχή που εκπονείται η έρευνα και μελέτη δανειοθαλόμων- αποθεσιοθαλόμων

- λατομείων.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την γεωλογική χαρτογρόφηση καθορίζεται από το

όρθρο ΓΛΕ 1 της παρούσας απόφασης.

13.2 Καταγραφή Θέσεων

Περιλαμβόνεl την καταγραφή όλων των ενεργών ή ανενεργών θέσεων λήψης

αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή του έργου και των προϋπαρχουσών

θέσεων που έχουν λειτουργήσει ως δανειοθόλαμοι και ως αποθεσιοθόλαμοι για

όλλα τεχνικό έργα.

Τα στοιχεία της καταγραφής (θέση, είδος υλικών, εκσκαψιμότητα, εμβαδόν, είδος

βλόστησης, νερό, πόχος, μέση απόσταση από το έργο κλπ) παρουσιόζονταl σε

καταγραφικό έντυπα ή σε πίνακα. Επίσης γίνεται φωτογραφική τεκμηρίωση για

κόθε θέση.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κόθε θέση καταγραφής καθορίζεται σε 100 €/τιμ.



13.3 Χάρτης Δανείων Υλικών και Αποθεσιοθαλάμων

Περιλαμβόνει τον χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών ως προς την

καταλληλότητα τους για την χρήση ως δόνεια υλικό για τα διόφορα έργα, τον

χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών ως προς την εκσκαψιμότητα τους,

τις θέσεις που έχουν καταγραφεί, την υπόδειξη περιοχών στις οποίες θα

επικεντρωθεί η γεωτεχνική, στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το είδος

της βλόστησης και καλλιέργειας.

Εφόσον ο χόρτης αυτός συντόσσεταl μετό την εκτέλεση της γεωτεχνικής έρευνας

συμπεριλαμβόνει τα αποτελέσματα και την αξιολόγησή τους, το όριο της

χωροθέτησης του δανειοθαλόμου ή του αποθεσιοθαλόμου, του όγκου απόληψης

ή απόθεσης υλικών κλπ.

Ο χόρτης δανείων υλικών και αποθεσιοθαλόμων θεωρείται ειδικός θεματικός

χόρτης και η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από το όρθρο ΓΛΕ.4 της

παρούσας απόφασης.

13.4 Άλλες Ερευνητικές Εργασίες

Για την εκπόνηση της έρευνας και μελέτης δανειοθαλόμων - αποθεσιοθαλόμων 
λατομείων είναι δυνατό να απαιτηθούν και όλλες εργασίες, ανόλογα με τις

ανόγκες του έργου και την ιδιαιτερότητα της περιοχής, όπως:

• Σύνταξη Χάρτη Υπεδαφικών Ισοϋψών. Αφορό την χόραξη των ισοπαχών του

μανδύα αποσόθρωσης, των ισοβαθών του βραχώδους υποβόθρου Κ.λπ. και

συντόσσεταl εφόσον υπόρχουν επαρκή στοιχεία.

• Γεωλογικές Τομές - Διατομές. ΣυντόσσOVΤαι για την εκτίμηση του όγκου των

δανείων υλικών, του πόχους του μανδύα αποσόθρωσης κλπ, εφόσον υπόρχουν

επαρκή στοιχεία.

• Τεκτονικά Διαγράμματα - Δυνητικές Ολισθήσεις. ΣυVΤόσσOVΤαι στην

περίmωση μελέτης ευστόθειας βραχωδών σχηματισμών σε μέτωπα εκσκαφής.

13.5 Τεχνική 'Εκθεση

Η Τεχνική Έκθεση περιλαμβόνει ενδεικτικό τα παρακότω για κόθε περίπτωση:

α) για τα λατομεία (είδος πετρώματος, φυσική κατόσταση, εκσκαψιμότητό,

πόχος ακατόλληλων υπερκείμενων, όγκος αποθεμότων, ευστόθεια μετώπου,

απόσταση από το έργο, συνθήκες προσπέλασης, υπόγεια ή επιφανειακό

νερό, χρήσεις γης, ιδιοκτησιακό καθεστώς κλ.Π.

β) για τους δανειοθαλόμους (είδος υλικών, εκσκαψιμότητα, επιφανειακή

ανόπτυξη, μέγιστο και ελόχιστο πόχος, όγκος αποθεμότων, συνθήκες

προσπέλασης, απόσταση από το έργο κλ.Π.

γ) για τους αποθεσιοθαλόμους (συνθήκες ευστόθειας, εκδήλωση και δίαιτα των

υπογείων νερών, παρεμπόδιση επιφανειακών απορροών, κ.λΠ.)

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την τεχνική έκθεση, η οποία συνοδεύει την έρευνα

και μελέτη δανειοθαλόμων - αποθεσιοθαλόμων - λατομείων καθορίζεται από το

άρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας απόφασης, όπου:

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών για την έρευνα δανειοθαλόμων 
αποθεσιοθαλόμων - λατομείων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατό τη φόση

μελέτης για την οποία συVΤόσσεταl η έκθεση.
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Περιλαμβάνει τον ακριβή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ορυκτών ενός

συμπαγούς πετρώματος, ώστε να δοθεί η ακριβής ονομασία του (ειδικά των

ηφαιστειακών, πλοuτωνlων και μεταμορφωμένων πετρωμάτων). Περιλαμβάνει

επlσης την επί τοις εκατό συμμετοχή του κάθε ορυκτού, τις υπάρχουσες

εξαλλοιώσεις, το μέγεθος και τη μορφή των κόκκων και το τυχόν υπάρχον

συνδετικό υλικό.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε πετρογραφική ανάλυση καθορlζεται σε 170
ε/τιμ.

Άρθρο ΓΛΕ.15 Ορυκτολογικές Αναλύσεις

Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ορυκτών ενός κατάλληλου δείγματος

χαλαρού υλικού κυρίως για την διερεύνηση ύπαρξης διογκούμενων υλικών όπως

αργιλικών ορυκτών ή κρυστάλλων ανυδρlτη.

Η ορυκτολογική εξέταση ενός κατάλληλου δείγματος πραγματοποιεlταl με την

μέθοδο περίθλοσης οκτ!νων Χ, με τη μέθοδο της διαφορικής θερμικής ανάλυσης

εlτε με όλλη πρόσφορη και επιστημονικό αποδεκτή μέθοδο.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κόθε ορυκτολογική ανόλυση καθορίζεται σε 200
ε/τιμ.

Η έρευνα σχετικά με το σεισμοτεκτονικό καθεστώς μιας περιοχής στα πλαίσια

εκπόνησης μελετών σεισμικής επικινδυνότητας περιλαμβάνει τα αναφερόμενα

στις ΟΜΟΕ, τ. 11, κεφ. 3, παρ. 1.12.6.

16.1 Γεωλογικός - Νεοτεκτονικ6ς Χάρτης

Για την σύνταξη του γεωλογικού - νεοτεκτονlκού χόρτη της ευρείας περιοχής

κατασκευής του έργου, τον προσδιορισμό του είδους και του εύρους τυχόν

κατακόρυφων κινήσεων, την χαρτογράφηση των πρόσφατων τεκτονικών δομών,

τον χαρακτηρισμό των ενεργών ρηγμάτων, τον προσδιορισμό των γεωμετρικών

και δυναμικών τους χαρακτηριστικών καθώς και του πεδίου των τάσεων με το

οποlο συνδέεται η δρόση τους, την μελέτη αεροφωτογραφιών και δορυφορικών

εικόνων, η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 1 της

παρούσας απόφασης.

Εφόσον στην περιοχή έρευνας έχει εκπονηθεί γεωλογική χαρτογράφηση στα

πλαίσια του έργου που μελετάται, σε κλίμακα αντίστοιχη με τις ανόγκες σύνταξης

του χάρτη που περιγρόφεται στο παρόν όρθρο, τότε η προεκτιμώμενη αμοιβή

καθορίζεται από το όρθρο ΓΛΕ 4 της παρούσας απόφασης.

16.2 Μελέτη Σεισμικότητας

Για την μελέτη της σεισμικότητας της περιοχής ενδιαφέροντος (αξιολόγηση

χαρτών lσόσειστων καμπυλών και ερμηνεία της ανόπτυξης των σεισμικών

εντόσεων κλπ), η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από τον παρακότω πlνακα

ανάλογα με την έκταση σε km2
:

[ 'Ε_ταση (km') Ι---ε---

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Άρθρο ΓΛΕ.14

Άρθρο ΓΛΕ.16

ΠετρογραφικέςΑναλύσεις

Σεισμοτεκτονική·Ερευνα



< 100 8.600

101 - 400 10.700

401 - 800 16.100

>800 21.400

16.3 Άλλες Έρευνες Πεδίου

Εφόσον απαιτηθούν και άλλες έρευνες πεδίου ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της

περιοχής σε σχέση με το έργο που μελετάται, όπως γεωφυσικές έρευνες και

διάνοιξη ερευνητικών τάφρων, τότε ΟΙ προσήκουσες αμοιβές τους καθορίζονται

από τα αντίστοιχα άρθρα.

Άρθρο ΓΛΕ.17 Τεύχος Γεωλογικής Μελέτης

Το Τεύχος της Γεωλογικής Μελέτης (Τεχνlκογεωλογlκή Έκθεση) περιλαμβάνει

ενδεικτικά τις παρακάτω ενότητες ανάλογα με το στάδιο και το είδος της

γεωλογικής μελέτης: εισαγωγή, γεωλογικές συνθήκες ευρύτερης περιοχής έργου

(γεωμορφολογία, γεωλογία, τεκτονική, σεισμικότητα, υδρογεωλογία),

τεχνlκογεωλογlκή αξιολόγηση ερευνητικών γεωτρήσεων, τεχνικογεωλογlκά

χαρακτηριστικά γεωλογικών σχηματισμών (ανομοιομορφία, ευκολία στην

αποσάθρωση, διαπερατότητα, εκτίμηση συνθηκών ευστάθειας των πρανών,

εκσκαψιμότητα, καταλληλότητα υλικών κλπ), χαρακτηριστικά βραχόμαζας,

τεχνικογεωλογlκές συνθήκες κατά μήκος του έργου, σύγκριση των διαφορετικών

λύσεων με τεχνlκογεωλογικά κριτήρια, δάνεια υλικά - λατομεία, συμπεράσματα 
προτάσεις.

Η αμοιβή της Τεχνlκογεωλογικής Έκθεσης που συντάσσεται και αφορά στις

γεωλογικές εργασίες, οι οποίες έχουν εκτελεσθεί στα πλαίσια της γεωλογικής

μελέτης, καθορίζεται από τον τύπο:

ΓΛΕ :: 25% * Α, όπου

Α = συνολικό κόστος των γεωλογικών εργασιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν

κατά τη φάση μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για σύνταξη της τεχνlκογεωλογlκής έκθεσης δεν μπορεί

να είναι μικρότερη από 500 €.

Άρθρο ΓΛΕ.18 Έκθεση Κοινής Γεωλογικής - Γεωτεχνικής

Αξιολόγησης

Η Έκθεση Κοινής Γεωλογικής - Γεωτεχνικής Αξιολόγησης συντάσσεται μόνο

εφόσον έχει υποβληθεί η γεωλογική μελέτη και η γεωτεχνική αξιολόγηση.

Η προεΚΤιμώμενη αμοιβή για την Έκθεση Κοινής Γεωλογικής - Γεωτεχνικής

Αξιολόγησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΟΜΟΕ, τ.11, κεφ. 1, παρ. 1.2.3
καθορίζεται από τον τύπο:

Ε = (ΓΛΕ + ΓΤΑ)" 20%, άπου:

ΓΛΕ + ΓΤΑ =συνολική αμοιβή του τεύχους της γεωλογικής μελέτης, σύμφωνα με

το άρθρο ΓΛΕ 17 και της γεωτεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο

ΓΜΕ.1.3, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση μελέτης για την οποία

συντάσσεται η έκθεση.

Η αμοιβή διανέμεται εξ ημισείας στον γεωλόγο και γεωτεχνικό μελετητή.
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Άρθρο ΓΛΕ.19 Εισκόμιση - Αποκόμιση Εξοπλισμού

Γεωφυσικής Έρευνας

Η προεΚΤιμώμενη αμοιβή για την μεταφορό του συνόλου των απαιτούμενων

οργόνων και συσκευών της γεωφυσικής έρευνας και του προσωπικού για την

εκτέλεση αυτής από την έδρα του Αναδόχου στην περιοχή έρευνας και ειδικότερα

στην πρώτη θέση εργασίας, για την εγκατάσταση σε κατάσταση ετοιμότητας στη

θέση αυτή και την αποκόμιση των παραπάνω οργάνων και συσκευών και του

προσωπικού από την τελευταία θέση γεωφυσικής έρευνας στην έδρα του

αναδόχου με φορτηγό αυτοκίνητο 3/4 ton καθορίζεται ως κατωτέρω:

19.1 Οδική μιταφορά

ΟΜ = 200 + (2,7 • Τ) €/τιμ., όπου

Τ = χιλιομετρική απόσταση σε χλμ από την έδρα του Αναδόχου μέχρι την πρώτη

θέση έρευνας

19.2 Θαλάσσια μιταφορά

ΘΜ = 500 + (2,7' Τ) ((τεμ.. όπου

Τ = χιλιομετρική απόσταση σε km οδικής και θαλάσσιας μεταφοράς από την έδρα

του Αναδόχου μέχρι την πρώτη θέση έρευνας

Άρθρο ΓΛΕ.20 Μετακίνηση Συνεργείου Εκτέλεσης

Γεωφυσικών Ερευνών από θέση σε θέση

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για μία ώρα μετακίνησης του συνεργείου εκτέλεσης των

γεωφυσικών ερευνών από θέση σε θέση έρευνας αποτελούμενο από αυτοκίνητο

3/4 ton, απασχόληση γεωλόγου για έλεγχο και παροχή οδηγιών και εργάτη

ανειδίκευτου καθορίζεται σε 35 ε/ώρα.

Άρθρο ΓΛΕ.21 Εκτέλεση, Επεξεργασία και Παρουσίαση

Αποτελεσμάτων Γεωφυσικών Εργασιών

21.1 Γενικά

Για την εκτέλεση γεωφυσικών μετρήσεων σε γραμμές (τομές) στην επιφάνεια του

εδάφους, μέσα σε γεωτρήσεις ή μεταξύ γεωτρήσεων, με τις βοηθητικές εργασίες

που απαιτούνται για τον ακριβή προσδιορισμό των σημείων λήψης μετρήσεων

και γενικά για την προετοιμασία εκτέλεσης της μεθόδου, με τη λήψη και τον

έλεγχο ποιότητας των μετρήσεων, με την επεξεργασία των μετρήσεων και τη

σύνταξη των κατάλληλων διαγραμμάτων (τομών, χαρτών κλπ.) με χρήση

κατάλληλου λογισμικού, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και με όλες τις

σχετικές εργασίες, η προεκτιμώμενη αμοιβή των γεωφυσικών μετρήσεων

καθορίζεται από τον γενικό τύπο:

Α = μ " β * π ε. όπου:

μ = το μήκος της γραμμής (τομής) ή της γεώτρησης. σε m

β = συντελεστής που εξαρτάται από την απόσταση δ μεταξύ των σημείων

μέτρησης ή των θέσεων των ηλεκτροδίων, γεωφώνων κ.α. στοιχείων λήψης



μετρήσεων κατά μήκος της γραμμής ή της γεώτρηαης (βήμα προόδου) και από

το μήκος μ της γραμμής μετρήσεων

π = συντελεστής μεθόδου.

Οι συντελεστές, ΟΙ οποίοι εφαρμόζονται για κάθε μία γεωφυσική μέθοδο

ξεχωριστά παρουσιάζονται αναλυτικά στα ακόλουθα υποάρθρα.

21.2 Γεωηλεκτρικές Διασκοπήσεις (VES)

Για την εκτέλεση μίας γεωηλεκτρικής διασκόπησης σε μία θέση με ανάπτυγμα ΑΒ

μήκους μ (σε m), ΟΙ συντελεστές είναι:

Α = μ. β'" 2,0

Οι τιμές του συντελεστή β δίνονται για κάθε ανάπτυγμα ΑΒ στον ακόλουθο

πίνακα:

ΑνάπτυγμαΑΒ (m) Β

100 2,19

128 1,73

160 1,40

200 1,14

260 0,90

320 0,74

400 0,63

500 0,54

640 0,45

800 0,39

1000 0,34

1280 0,29

1600 0,25

2000 0,29

2500 0,32

> 3200 0,34

21.3 Μετρήσεις Γεωραντάρ (Ground Penetrating Radar)

Για την εκτέλεση των μετρήσεων γεωραντάρ σε μία γραμμή (τομή) στην

επιφάνεια του εδάφους μήκους μ (σε μέτρα), η αμοιβή είναι:

Α=μ'β'π

Οι τιμές του συντελεστή π, ανάλογα με το βάθος χ εφαρμογής της μεθόδου,

δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Βάθος εφαρμογής χ (m) π

Ο < χ < 1 1,5

1 < χ ~ 10 2,3

χ> 10 3,4

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με το μήκος μ της

γραμμής (τομής) :
β = 7 fr μ-Ο.Ο7

21.4 Μετρήσεις Σεισμικής Διάθλασης και Σεισμικής Ανάκλασης

(Seismic Refraction, Selsmlc RefIectlon)

Για την εκτέλεση των μετρήσεων σεισμικής διάθλασης Ι σεισμικής ανάκλασης σε

μία γραμμή (τομή) στην επιφάνεια του εδάφους μήκους μ (σε m), η αμοιβή είναι:

Α=μ*β*π

Οι τιμές του συντελεστή π, ανάλογα με την μέθοδο και τις παραλλαγές της,

δίνοντοι στον ακόλουθο πίνακα:

Μέθοδος π

Σεισμική διάθλαση, 11
με καταγραφή Ρ ή 5 κυμάτων

Σεισμική διάθλαση, 13
με καταγραφή Ρ κοι S κυμάτων

Σεισμική ανάκλαση 18

Ο σuνTελεσrής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με την απόσroση δ

μεταξύ των θέσεων των γεωφώνων κατά μήκος της γραμμής και ανάλογα με το

μήκος της γραμμής μ :
β;; 14 * δ-Ο.43 * μ-ο.16

21.5 Μετρήσεις Ηλεκτρικής Τομογραφίας (Resistivity Imaging)

Για την εκτέλεση των μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας σε μία γραμμή (τομή)

στην επιφάνεια του εδάφους μήκους μ (σε m), η αμοιβή είναι:

Α=μ*β*π

Οι τιμές του συντελεστή π, ανάλογα με τα επίπεδα (σειρές) διερεύνησης ν,

δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:



Επίπεδα (σειρές) διερεύνησης π

1 < ν < 6 2,5

6 < ν < 10 5,0

ν >10 6,8

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με την απόσταση δ

μεταξύ των θέσεων των ηλεκτροδίων κατά μήκος της γραμμής και ανάλογα με το

μήκος της γραμμής μ :
β = 12'" δ-Ο ,43 ... μ-Ο.16

21,6 Ηλεκτρομαγνητικές Μετρήσεις (VLF, ΕΜ)

Για την εκτέλεση των ηλεκτρομαγνητικών μετρήσεων VLF σε μία γραμμή (τομή)

στην επιφάνεια του εδάφους μήκους μ (σε m), η αμοιβή είναι:

Α = μ' β' 0,80

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με την απόσταση δ

μεταξύ των σημείων μέτρησης κατά μήκος της γραμμής και ανάλογα με το μήκος

της γραμμής μ :
β = 14'" δ-ο,43* μ-ο,16

21,7 Μαγνητικές Μετρήσεις, Μετρήσεις Ειδικής Αντίστασης και

Ηλεκτρομαγνητικές Μετρήσεις (εκτός VLF) (Magnetic, Resistivily,
ΕΜ)

Για την εκτέλεση μαγνητικών μετρήσεων Ι μετρήσεων ειδικής αντίστασης Ι

ηλεκτρομαγνητικώνμετρήσεων (εκτός VLF) σε μία γραμμή (τομή) στην επιφάνεια

του εδόφους μήκους μ (αε m), η αμοιβή είναι:

Α=μ'β'1,2

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με την απόσταση δ

μεταξύ των σημείων μέτρησης κατά μήκος της γραμμής και ανάλογα με το μήκος

της γρομμής μ :
β = 10'" δ-Ο,43 ... μ-ο,16

21.8 Βαρυτικές Μετρήσεις (Gravity)

Για την εκτέλεση των βαρυτικών μετρήσεων σε μία γραμμή (τομή) στην επιφάνεια

του εδόφους μήκους μ (αε m), η αμοιβή είναι:

Α = μ' β' 4,0

Ο συντελεστής β υπολογίζεται ως ακολούθως, ανάλογα με την απόσταση δ

μεταξύ των σημείων μέτρησης κατά μήκος της γραμμής και ανάλογα με το μήκος

της γρομμής μ :
β;:: 14'" δ-Ο . 43 ... μ-ο.16
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21.9 ΔιαΥραφίες Γεωτρήσεων (Borehole Iogging)

Για την Εκτέλεση διαγραφιών μέσα σε μία γεώτρηση μήκους

αμοιβή είναι:

Α= μ. Π

Ο. τψές του συντελεστή π δίνονται στον ακόλουθο πίνακα, ανόλο

διαγραφίας :

ΑΙΑ Είδος Διαγραφίας Διεθνής Ονομα,

1 Φυσlκή Ακτινοβολία Γ Natural Gamma sρectros·

2 Ηλεκτρική ΔιαγΡοφΙα Electric Log

3 Ηλεκτρική - Φυσlκή ακτινοβολία Γ
Electric log- NaΙUral Gaπ

soectrosooΩv

4 ΕσTlασυένπ ΗλεκτρικΓι Αντίσταση Focused Electric Lon/Guc

5 Ποιότητα VδΟΟCDQοίαc Water Qualitv Lοα

6 eEnIIOKnaaia - Ανωνιιιότητα Τemnerature-Conductivit\

7 ΥποβούΥIΟ ΚάuεDΟ $ubmersible Camera Ι.....,

8 Ποnώδεc Porositv Loo

9 Ροόuετοο Imneller Flowmeter Lon

10 AlIUQueIOKrl Καθετότητα Gvroscooic vertIcalIt" ΙΟ'

11 Σεισ ικά nMnnu<" KuUaTOLJonmnC Sonic Loa

12 Πυκνότητα Oensitv Lon

13 Ακουστlκή Απεικόνιση AcoustJc Τeleviewer Loα

14 Οπτική Απεικόνιση Ontical Τeleviewer Lon

15 ΔlόuεΤΩOC Γεώτοησηc 3 Απη Caliber L""

21.10 Μετρήσεις Ταχύτητας Σεισμικών Κυμάτων, Ηλεκτρομαν

και ΤομΟΥραφΙας μεταξύ Γεωτρήσεων(Selsmί

Crosshole, Downhole, Tomography)

Για την εκτέλεση των μετρήσεων ταχύτητας σεισμικών Ι ηί

κuμότων μεταξύ γεωτρήσεων, με λήψη σε 1 ή 2 γεωτρήσεις μή~

εκτέλεση των μετρήσεων σεισμικής Ι ηλεκτρομαγνητικής τo~

γεωτρήσεων μήκους μ (σε m), η αμοιβή είναι:

Α=Ο,17*μ*β*π



Ως μήκος μ λαμβάνεται το μήκος μίας μόνο γεώτρησης από αυτές που

χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου.

Οι τιμές του συντελεστή π δίνονται στον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα με την

μέθοδο κοι τις παραλλαγές της:

Μέθοδος π

Downhole 70

Μετρήσεις ταχύτητας με λήψη σε 1 γεώτρηση 100

Μετρήσεις ταχύτητας με λήψη σε 2 γεωτρήσεις 200

Τομογραφlα μεταξύ γεωτρήσεων 300

Οι τιμές του συντελεστή β, ανάλογα με το μήκος της γεώτρησης και την

απόσταση μεταξύ των σημείων μέτρησης κατά μήκος της γεώτρησης, δίνονται

στον ακόλουθο πίνακα:

Κατακόρυφη
Μήκος γεώτρησης (μέτρα)

απόσταση μεταξύ

σημειων μετρησης

(μέτρα) 0-100 Τ01 - 200 >200

0,5 36,0 39,6 43,2

1,0 18,0 19,8 21,6

2,0 9,0 9,9 10,8

50 36 4,0 4,3

> 10,0 1,8 2,0 2,2

Άρθρο ΓΛΕ.22 Τεύχος Γεωφυσικής Έκθεσης

Στη γεωφυσική έκθεση αναφέρονται όλα τα δεδομένα των μετρήσεων υπαίθρου,

τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αυτών, δίνεται η ερμηνεία και η αξιολόγηση

των αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα γεωλογικά, γεωτεχνικά και

λοιπά γεωφυσικά και γεωεπιστημονlκά στοιχεία.

Σε περίmωση αυτόνομης γεωφυσικής μελέτης, η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη

σύνταξη της γεωφυσικής έκθεσης καθορίζεται από τον τύπο του ΓΛΕ 17 της

παρούσας απόφασης, όπου:

Α = συνολικό κόστος των γεωφυσικών ερευνών πεδίου, οι οποίες

πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση.

Σε περίmωση γεωφυσικής μελέτης, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια γεωλογικής ή

υδρογεωλογικής μελέτης του ίδιου μελετητή, η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη

της γεωφυσικής έκθεσης καθορίζεται από τον τύπο:

Κ = 20 % * Α, όπου

Α = συνολικό κόστος των γεωφυσικών ερευνών πεδίου, οι οποίες

πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση.
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Άρθρο ΓΛΕ.23 Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας σε

Περιοχές προς Πολεοδόμηση

α) Χάρτης Γεωλογικών Συνθηκών και Τεχνικογεωλογικών Στοιχείων. Η

προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη γεωλογικών συνθηκών και

τεχνικογεωλογlκών στοιχείων καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 1 της παρούσας

απόφασης.

Η αποζημίωση της γεωλογικής χαρτογράφησης μη συνεχόμενων τμημάτων

πολεοδομούμενων περιοχών θα υπολογίζεται χωρισrά για κάθε τμήμα και η

αμοιβή για τη σύνταξη του γεωλογικού χάρτη, επειδή περιλαμβάνει και άλλα

στοιχεία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3.000 €.

β) Χάρτης Πληροφόρησης. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη

πληροφόρησης, ο οποίος θεωρείται βοηθητικός θεματικός χάρτης επί του

αντίστοιχου χάρτη της παρ.Ο. του παρόντος όρθρου, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ

4 της παρούσας απόφασης.

γ) Χάρτης Γεωλογικής Καταλληλότητας. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον

χάρτη γεωλογικής καταλληλότητας, ο οποίος θεωρείται ειδικός θεματικός χόρτης επί

του αντίστοιχου χόρτη της παρ. α του παρόντος όρθρου, καθορίζεται από το όρθρο

ΓΛΕ 4 της παρούσας απόφασης.

δ) Τεχνική Έκθεση. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής

έκθεσης καθορίζεται από το όρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας απόφασης.

Η προεΚΤιμώμενη αμοιβή για την τεχνική έκθεση δεν μπορεί να είναι μικρότερη

από 2.200 €.

Άρθρο ΓΛΕ.24 ΥδρογεωτεχνικέςΜελέτες για Κοιμητήρια ή

παρακείμενεςπεριοχές

24.1 Γεωλογική Χαρτογράφηση

Η προεΚΤιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χόρτη γεωλογικής χαρτογρόφησης

σε κλίμακα 1:2.000 και έκταση 1 km περιμετρικό από το υφιστόμενο,

επεκτεινόμενο ή υπό ίδρυση κοιμητήριο καθορίζεται από το όρθρο ΓΛΕ 1 της

παρούσας απόφασης

24.2 Υδρολιθολογικός - Υδρογεωλογικός Χάρτης

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του Υδρολιθολογlκού

Υδρογεωλογικού χόρτη καθορίζεται από το όρθρο ΓΛΕ 4 της παρούσας

απόφασης

24.3 Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου

Για την σύνταξη χόρτη υδρογραφικού δικτύου ως βοηθητικού, σε κλίμακα 1:5.000
και σε έκταση ίση με την έκταση των υδρολογικών λεκανών, στην οποία

εντόσσονται τα ρέματα και οι λοιπές επιφανειακές απορροές που καταγρόφονται

εντός της περιοχής που ορίζεται σε 1 km περιμετρικό από το υφιστόμενο ή νέο

κοιμητήριο, η προεΚΤιμώμενη αμοιβή καθορίζεται από το όρθρο ΓΛΕ 4 της

παρούσας απόφασης.

24.4 Τεχνική Έκθεση



Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται από

το άρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας απόφασης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την τεχνική έκθεση δεν μπορεί να είναι μικρότερη

από 2.200 €.

Άρθρο ΓΛΕ.25 Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας για

Κοιμητήρια ή παρακείμενες περιοχές

25.1 Γεωλογική Χαρτογράφηση

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη γεωλογικής χαρτογράφησης,

σε κλlμακα 1:2.000 και έκταση 1 km περιμετρικά από το υφιστάμενο,

επεκτεινόμενο ή υπό ίδρυση κοιμητήριο, καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 1 της

παρούσας απόφασης.

25.2 Χάρτης Μορφολογικών Κλίσεων

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του χάρτη Μορφολογικών Κλίσεων

στην ίδια κλίμακα και έκταση με τον χάρτη γεωλογικής χαρτογράφησης

καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της παρούσας απόφασης.

25.3 Τεχνlκογεωλογlκή Χαρτογράφηση

Για την σύνταξη της Τεχνικογεωλογlκής χαρτογράφησης στην ίδια κλίμακα και

έκταση με τον χάρτη γεωλογικής χαρτογράφησης, η προεκτιμώμενη αμοιβή

καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της παρούσας απόφασης.

25.4 Τεχνική Έκθεση

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της τεχνικής έκθεσης καθορίζεται από

το άρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας απόφασης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την τεχνική έκθεση δεν μπορεί να είναι μικρότερη

από 2.200 €.

Άρθρο ΓΛΕ.26 Υδρογεωλογικές Έρευνες και Μελέτες

Γενικά

Αντικείμενο των υδρογεωλογικών μελετών είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση των

υδρογεωλογικών συνθηκών και αναφέρονται τόσο στο ποιοτικό όσο και στο

ποσοτικό καθεστώς των υπόγειων νερών.

Στόχος των μελετητικών εργασιών είναι η ορθολογική αξιοποίηση του υπόγειου

υδατικού δυναμικού πάντα στα πλαίσια της συνολικής διαχείρισης και προστασίας

των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής ή υδρογεωλογικής λεκάνης. Η πλήρης

και ολοκληρωμένη υδρογεωλογική μελέτη μιας περιοχής προϋποθέτει την

συστηματική διερεύνηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων συνθηκών και την

εκτέλεση σειράς αλληλοεξαρτώμενων ερευνητικών εργασιών υπαίθρου και γραφείου.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι μελέτες, οι ΟΠΟlες αντιμετωπίζουν μεμονωμένα ή

συνδυαστικά τα παρακάτω αντικείμενα:

• Μελέτες αξιοποίησης και εκμετάλλευσης υδατικού δυναμικού

• Μελέτες διαχείρισης υδατικών πόρων

• Μελέτες στις οποlες συντάσσονται μαθηματικά προσομοιώματα υπόγειων

υδροφορέων και διασποράς ρύπων στους υπόγειους υδροφορείς.
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• Μελέτες τεχνητού εμπλουTlσμού υπόγειων υδροφορέων

• Υδρογεωλογικές μελέτες επιλογής κοτόλληλης θέσης γισ την δημιουργίσ

Χώρου Υγειονομικής Τσφής Απορριμμότων (ΧΥΤΑ)

Άρθρο ΓΛΕ.27 Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο όρθρο ΓΛΕ 1 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο ΓΛΕ.28 Υδρογεωλογικές Τομές

Η σύνταξη των υδρογεωλογικών τομών γίνεται σε ίδια ή μεγαλύτερη κλίμακα με

αυτή του υδρογεωλογικού χόρτη με σκοπό να δοθεί η γεωλογική δομή, τα

υδρολιθολογlκό χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που συνθέτουν το υδρογεωλογικό

καθεστώς.

Άρθρο ΓΛΕ.29 Βοηθητικοί - Θεματικοί Χάρτες

Η υδρογεωλογική μελέτη πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σειρά

βοηθητικών ~ θεματικών χαρτών στους οποίους παρουσιάζονται τα στοιχεία και

χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην διαμόρφωση των υδρογεωλογικών

συνθηκών. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις ερευνητικές εργασίες

υπαίθρου, η επεξεργασία τους γίνεται στο γραφείο και παρουσιάζονται στους

βοηθητικούς - θεματικούς χάρτες. Η σύνταξη των χαρτών αυτών γίνεται σε ίδια ή

μεγαλύτερη κλίμακα με αυτή του γεωλογικού χάρτη. Ενδεικτικά οι βοηθητικοί 
θεματικοί χάρτες είναι οι κατωτέρω:

• Υδρολιθολογικός χάρτης. Περιλαμβάνει τον χαρακτηρισμό των

γεωλογικών σχηματισμών σε υδρολlθολογlκές ενότητες ανάλογα με το

είδος και την τιμή της διαπερατότητας τους.

• Γεωμορφολογικός χάρτης. Περιλαμβάνει την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση

του τοπογραφικού ανάγλυφου και του υδρογραφικού δικτύου καθώς και την

απεικόνιση των ειδικών μορφολογικών στοιχείων.

• Υδρολογικός χάρτης. Περιλαμβάνει τους υδρολογικούς, υδρομετρικούς κλπ.

σταθμούς μέτρησης και τις μέσες ετήσιες lσοϋέτιες καμπύλες.

• Τεκτονικός χάρτης. Περιλαμβάνει τα όρια των αλπικών, νεογενών και

τεταρτογενών σχηματισμών και την πλήρη απεικόνιση των τεκτονικών

στοιχείων με τις κλίσεις και τον προσανατολισμό τους. Στους βραχώδεις

σχηματισμούς γίνονται μlκροτεκτονlκές αναλύσεις με λεπτομερή απεικόνιση

και περιγραφή των ασυνεχειών.

• Πιεζομετρικός χάρτης. Συντάσσεται με βάση τις μετρήσεις της στάθμης του

υδροφόρου ορίζοντα σε μία περίοδο. Στο χάρτη παρουσιάζονται τα σημεία στα

οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις στάθμης του υπόγειου νερού, οι

lσοπlεζομετρlκές καμπύλες, κατά την περίοδο μέτρησης και οι κύριοι και

δευτερεύοντες άξονες αποστράγγισης του υπόγειου νερού.

• Χάρτης διακύμανσης στάθμης. Συντάσσεται μόνο όταν υπάρχουν μετρήσεις

μίας τουλάχιστον περιόδου υψηλής και μίας χαμηλής στάθμης της υπό μελέτη

περιοχής και απεικονίζει την μεταβολή της στάθμης μεταξύ των δύο αυτών

περιόδων ή την μεταβολή της στάθμης μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος.

• Υδροχημικός χάρτης. Συντάσσεται με βάση τα αποτελέσματα των χημικών

σνσλύσεων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (υψηλής ή χσμηλής στόθμης)

και απεικονίζει το ποιοτικό καθεστώς των υπόγειων νερών και την



περιεκτικότητα τους σε στοιχεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σχετικά με το

αντικείμενο της υδρογεωλογικής μελέτης.

• Χάρτης τρωτ6τητας ή ρυπαντικής επιδεκτικότητας. Συντάσσεται με βάση

τα στοιχεία της υδρογεωλογικής έρευνας υπαίθρου και με ειδική αξιολόγηση

της υδρολιθολογlκής κατάταξης των γεωλογικών σχηματισμών, των

υφιστάμενων ή δυνητικών πηγών ρύπανσης και τα στοιχεία για το ποιοτικό

καθεστώς των υπόγειων νερών.

• Χάρτης προτεινόμενων έργων και επεμβάσεων. Περιλαμβάνει την

ταξινόμηση των υδροφορέων ανάλογα με την καταλληλότητα και δυνατότητα

εκμετάλλευσης, τις πιθανά προτεινόμενες θέσεις ή περιοχές ανόρυξης

υδρογεωτρήσεων εκμετάλλευσης ή έρευνας ή τεχνητού εμπλουτισμού των

υπόγειων νερών καθώς και τις οποιεσδήποτε επεμβάσεις διαχείρισης και

προστασίας του υπόγειου υδατικού δυναμικού και των υδατικών πόρων

συνολικά.

Στα πλαίσια εκπόνησης της υδρογεωλογικής μελέτης είναι δυνατή η σύνταξη και

άλλων βοηθητικών χαρτών ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της

περιοχής έρευνας.

Οι βοηθητικοί - θεματικοί χάρτες συντάσσονται μετά την σύνταξη του γεωλογικού

χάρτη, ο οποίος αποτελεί και την βάση τους.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνΊαξη των βοηθητικών - θεματικών χαρτών

καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΛΕ 4 της παρούσας απόφασης.

Στην περίπτωση που η κλίμακα του βοηθητικού χάρτη είναι μεγαλύτερη από την

κλίμακα του γεωλογικού χάρτη, τότε ως συνΊελεστής κλίμακας λαμβάνεται

εκείνος του βοηθητικού χάρτη.

Άρθρο ΓΛΕ.30 Απογραφή Σημείων Εμφάνισης Νερού

Η απογραφή των σημείων εμφάνισης νερού (πηγές, φρέατα, γεωτρήσεις κλπ.)

περιλαμβάνει την συγκέντρωση στοιχείων και την κατάρτιση μητρώου σε ειδικό

απογραφικό έντυπο στο οποίο αναγράφονται όλα τα τεχνικά και υδρολογικά 
υδρογεωλογικά (ποσοτικά και ποιοτικά) χαρακτηριστικά των υδροσημείων καθώς

και τα στοιχεία χρήσης νερού. Περιλαμβάνεται επίσης η επισήμανση της θέσης

του υδροσημείου σε χάρτη με την χρήση GPS.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την απογραφή των σημείων εμφάνισης νερού

καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΛΕ 1Ο της παρούσας απόφασης.

Άρθρο ΓΛΕ.31 Μετρήσεις Στάθμης

Περιλαμβάνει την επιλογή των καταλληλότερων χαρακτηριστικών υδροσημείων

(φρέατα, γεωτρήσεις, πηγές), την κατάρτιση δικτύου σταθμημετρήσεων και την

πραγματοποίηση μετρήσεων της στάθμης των υπόγειων νερών ή της παροχής

χωρίς την χρήση μυλίσκου στα επιλεγμένα υδροσημεία .

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανά μέτρηση καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΛΕ

11 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο ΓΛΕ.32 Μετρήσεις Παροχής

32.1 Χωρίς Μυλίσκο
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Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε μέτρηση παροχής πηγής ή χειμάρρου μικρής

παροχής σε αγωγό χωρίς την χρήση μυλίσκοu καθορίζεται σε 45 €/τεμ.

32.2 Με Μυλίσκο

Για την μέτρηση της παροχής πηγής, χειμάρρου ή ποταμού, όπου απαιτείται η

χρήση μυλίσκοu, θα πρέπει προηγουμένως να έχει διαμορφωθεί η κοίτη του με

κανονική κατά το δυνατόν διατομή. Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την

μέτρηση της παροχής, είναι ΟΙ πιο κάτω:

α) Μέθοδος των πολλαπλών σημείων: χρησιμοποιείται στις περιmώσεις που

απαιτείται μεγάλη ακρίβεια, και είναι η ΠΙΟ χρονοβόρα μέθοδος.

β) Μέθοδος των τριών σημείων: είναι η πιο συχνά εφαρμοζόμενη μέθοδος, η

δε ταχύτητα μετριέται σε τρία σημεία τα οποία ευρίσκονται σε βάθος 0,2, 0,6
και 0,8 m κάτω από την επιφάνεια του νερού

γ) Μέθοδος των δύο σημείων : εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν ειναι

δυνατόν να εφαρμοσθει η προηγούμενη μέθοδος, οπότε μετράται η

ταχύτητα σε δύο σημεία τα οποία ευρισκονται σε βάθος 0,2 και 0,8 m
βάθους κάτω από την επιφάνεια του νερού.

δ) Μέθοδος του ενός σημείου: με την μέθοδο αυτή γινεται μέτρηση σε ένα

μόνο σημειο, σε βάθος 0,6 m κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Εφαρμόζεται όταν το βάθος του νερού ειναι μικρότερο των 0,8 μ., οπότε δεν

είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου των δύο σημεΙων.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανά μέτρηση ταχύτητας σε ένα σημείο περιλαμβάνει

τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου, το αναγκαιο

προσωπικό για την εκτέλεση της μέτρησης, την σύνταξη ειδικού εντύπου με το

σχεδιάγραμμα της διατομής και τις εκτελεσθείσες μετρήσεις και καθοριζεται σε

120 €/σημείo.

Στην ανωτέρω αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ενδεχομένως

έργα διευθέτησης.

Άρθρο ΓΛΕ.33 Προγραμματισμός, Εκτέλεση,

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Ιχνηθετήσεων

Περιλαμβάνει την επιλογή, μετά από υδρογεωλογική αναγνώριση, των κατάλληλων

θέσεων ρίψης και παρατήρησης των ουσιών ιχνηθέτησης, την αγορά, μεταφορά και

χρήση των ουσιών αυτών, την παρατήρηση των σημείων εξόδου, την δειγματοληψία

του νερού, την πραγματοποίηση των αναλύσεων και την επεξεργασια και αξιολόγησή

των αποτελεσμάτωντους.

33.1 Εργασίες lχνηθέτησης

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την πραγματοποιηση των ιχνηθετήσεων καθοριζεται

από τον τύπο:

ι :: 750 * ν €, όπου

ν = αριθμός σημειων ριψης και παρακολούθησης (καταβόθρες, πηγές,

γεωτρήσεις, ρέματα κ.λ.π) εξόδου του ιχνηθέτη.

33.2 Προσδιορισμός Συγκέντρωσης Ιχνηθέτη



Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης του ιχνηθέτη

με ειδική συσκευή ανάλογα με το είδος του, στα δείγματα νερού που

συλλέχθηκαν στα σημεία εξόδου καθορίζεται σε 45 €/δείγμα.

Άρθρο ΓΛΕ.34 Δειγματοληψία Νερού και Αποστολή στο

Εργαστήριο για Ανάλυση

Περιλαμβάνει την επιλογή καταλληλότερων χαρακτηριστικών υδροσημείων

(πηγές, φρέατα, γεωτρήσεις κλπ.), την κατάρτιση δικτύου δειγματοληψιών νερού

και την λήψη δείγματος νερού με ειδικές φιάλες και σύμφωνα με τις απαιτούμενες

προδιαγραφές, την μέτρηση της θερμοκρασίας νερού κατά τη στιγμή της

δειγματοληψίας, τη συσκευασία και τη μεταφορά των δειγμάτων σε ειδικό

εργαστήριο για την εκτέλεση χημικής ή ειδικής ανάλυσης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανά δειγματοληψία καθορίζεται σε 20 Ε/δείγμα.

Άρθρο ΓΛΕ.36 Εκτέλεση ΜικροβιολογικήςΑνάλυσης Νερού

Αφορά στην εκτέλεση μικροβιολογικής ανάλυσης σε δείγμα νερού που έχει

ληφθεί με αποστειρωμένοδοχείο, η οποία περιλαμβάνει αερόβια καλλιέργεια για

μικροοργανισμούςκαι μύκητες.

Η τιμή αναφέρεται στην εκτέλεση από Εγκεκριμένο Μικροβιολογικό Εργαστήριο,

στην παρουσίαση του αποτελέσματοςκαι στον απαραίτητοσχολιασμό.

Η προεκτιμώμενηαμοιβή για κάθε μικροβιολογικήανάλυση νερού όπως ορίζεται

παραπάνω καθορίζεται σε 55 Ε/τεμ.

Άρθρο ΓΛΕ.37 Προσδιορισμοί Ιχνοστοιχείων στο Νερό

Αφορά στην εκτέλεση από εγκεκριμένο χημικό Εργαστήριο, του προσδιορισμού

της συγκέντρωσης στο νερό ενός διαλυμένου στοιχείου (μέταλλο, χημική ένωση,

COD, ΒΟΟ, TOC, TSS κ.λ.π., τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο για

Η προεκτιμώμενη αμοιβή μίας χημικής ανάλυσης νερού περιλαμβάνει την

εκτέλεση από Εγκεκριμένο χημικό Εργαστήριο, προσδιορισμών συγκεκριμένων

διαλυμένων στοιχείων στο νερό και τη σύνταξη μητρώου αποτελεσμάτων που

συνολικά θα χαρακτηρίζουν το γενικό χημικό χαρακτήρα του νερού. Οι

προσδιορισμοί που θα περιλαμβάνει η χημική ανάλυση νερού είναι:

• Φυσικά χαρακτηριστικά: Διαύγεια, οσμή, ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 250 C και
ρΗ.

• Σκληρότητα: Παροδική, μόνιμη και ολική σκληρότητα.

• χημικά χαρακτηριστικά: Σύνολο διαλυμένων αλάτων σε ppm καθώς επίσης και

των παρακάτω στοιχείων:

• Ανιόντα: Ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειϊκα, χλώριο, νιτρικά και

νιτρώδη.

• Κατιόντα: Ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο και αμμώνιο

Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο ενδεχόμενος σχολιασμός για συγκεντρώσεις που

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε χημική ανάλυση νερού όπως ορίζεται

παραπάνω καθορίζεται σε 250 Ε/τεμ.

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Εκτέλεση Χημικής Ανάλυσης ΝερούΆρθρο ΓΛΕ.35
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την εκτέλεση χημικής ανάλυσης). Ο προσδιορισμός γίνεται με κατάλληλη μέθοδο

και στην τιμή περιλαμβάνεται η παρουσιαση του αποτελέσματος με τον

απαραίτητο σχολιασμό.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον προσδιορισμό ενός ιχνοστοιχείου όπως ορίζεται

παραπάνω καθορίζεται σε 60 ε/τιμ.

Άρθρο ΓΛΕ.38 Ερευνητικές Υδρογεωτρήσεις.

Προγραμματισμός, Παρακολούθηση και

Αξιολόγηση.

Περιλαμβάνεται ο προγραμματισμός, ο καθορισμός της θέσης, η σύνταξη

Τεχνικών Προδιαγραφών, η συνεχής παρακολούθηση εκτέλεσης ερευνητικών

υδρογεωτρήσεων και δορυφόρων πιεζομέτρων καθώς και η αξιολόγηση των

ανωτέρω εργασιών.

Κατά την παρακολούθηση ο γεωλόγος μελετητής μεριμνά για την συνεχή ανά 5 m
διάτρησης δειγματοληψια, την καταγραφή των αυξομειώσεων της παροχής της

υδροφορίας κατά την διάτρηση, την καταγραφή της παροχής της υδροφορίας

κατά την εκτέλεση air lift, την καταγραφή κάθε στοιχείου που προκύπτει από την

διάτρηση και τέλος την σύνταξη της τομής της γεώτρησης με όλα τα στοιχεία της

καταγραφής και της σωλήνωσης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται ανά μέτρο διάτρησης ερευνητικής

υδρογεώτρησης και δορυφόρου(ων) πιεζόμετρου(ων) σε 12 €/m.

Άρθρο ΓΛΕ.39 ΔοκιμαστικέςΑντλήσεις. Προγραμματισμός,

Παρακολούθηση,Επεξεργασίακαι

Αξιολόγηση.

Περιλαμβάνεταιο καθορισμός του προγράμματοςτων δοκιμαστικών αντλήσεων,

που θα εκτελεσθούν σε ερευνητικές υδρογεωτρήσεις ή σε υφιστάμενα

υδροσημεία (υδρογεωτρήσειςή φρέατα), η παρακολούθηση,η επεξεργασία των

δεδομένων της άντλησης για τον προσδιορισμό των υδραυλικών παραμέτρων

του υδροφορέα καθώς και η αξιολόγηση των ανωτέρω εργασιών.

Κατά την παρακολούθηση ο γεωλόγος μελετητής καταγράφει συστηματικά,

σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, τις μετρήσεις πτώσης και επαναφοράς

στάθμης σε κάθε σημείο παρακολούθησης (πιεζόμετρο υδρογεώτρησης και

δορυφόρα πιεζόμετρα) καθώς και την συνεχή καταγραφή της παροχής άντλησης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τον προγραμματισμό, παρακολούθηση,

επεξεργασία και αξιολόγηση δοκιμαστικών αντλήσεων και δορυφόρου(ων)

πιεζόμετρου(ων)καθορίζεταιαπό τον τύπο:

Δ =75 * Ω * Σ €, όπου

Ω = ώρες άντλησης και επαναφοράς στάθμης

Σ =σημεία παρακολούθησης

Άρθρο ΓΛΕ.40 Ειδικές Υδρογεωλογικές Εργασίες

Στα πλαίσια του προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης Ειδικών

Υδρογεωλογικών Εργασιών, οι οποίες δεν εμπίπτουν στα προηγούμενα άρθρα

ΓΛΕ 40 και ΓΛΕ 41. όπως καλλιέργεια πηγών. έργα υδρομάστευσης. έργα

εμπλουτισμού υπόγειων νερών κ.λπ .. η προεκτιμώμενη αμοιβή καθορίζεται ανά

ανθρωποημέρα απασχόλησης.



41.1 Γενικά

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη Μαθηματικού προσομοιώματος

υπόγειων υδροφορέων εξαρτότal από την έκταση του υδροφορέα, το πλήθος και

την μορφή των διαθέσιμων υδρογεωλογικών στοιχείων, τον αριθμό των

προσομοlοuμένων στρωμότων, το συνολικό μήκος των υδατορευμάτων που

διαρρέουν τον υδροφορέα και προσομοιώνονται καθώς και τον τύπο του

μαθηματικού κώδικα (πεπερασμένα στοιχεία, πεπερασμένες διαφορές, διπλής

πυκνότητας κ.λπ).

Η αμοιβή αυτή περιλαμβάνει την προσομοίωση σε συνθήκες σταθερού και

μεταβλητού φορτίου και την διαδικασία ελέγχου - βαθμονόμησης της

προσομοίωσης.

41.2 Πεπερασμένες Διαφορές

Στην περίπτωση χρήσης μαθηματικού κώδικα πεπερασμένων διαφορών η

προεΚΤιμώμενη αμοιβή προκύmει από τον τύπο:

Μ == 1.500 * (5 * Ν 1 + Ν2
Ο •6 + 3*Ν 3 + ΕΟ . 5 ) €, όπου

Ε: Έκταση υδρογεωλογικήςλεκάνης σε χλμ2

Νι: Πλήθος αυτογραφlκών σταθμών παρακολούθησης υπόγειας στάθμης ή

παροχής

Ν2: Πλήθος σημειων παρακολούθησης στάθμης ή παροχής και στοιχειων

δοκιμαστικών αντλήσεων για τον προσδιορισμό των υδραυλικών παραμέτρων

που χρησιμοποιούνταιγια την βαθμονόμηση της προσομοίωσης

Ν3 : Πλήθος προσομοιούμενωνστρωμάτων (Iayers)

41.3 Πεπερασμένα Στοιχεία

Στην περίπτωση χρήσης μαθηματικού κώδικα πεπερασμένων στοιχειων η

προεΚΤιμώμενη αμοιβή προκύπτει από τον τύπο:

Ρ = Μ * 1.2, όπου

Μ = η προεΚΤιμώμενη αμοιβή του άρθρου ΓΛΕ 43.2

41.4 Συλλογή, Επεξεργασία και Αξιολόγηση Υφιστάμενων γδρογεωλογlκών

Μελετών

Στην περίπτωση που απαιτειταl η σύνταξη μαθηματικής προσομοιωσης υπογείου

υδροφορέα, χωρις ταυτόχρονη σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης, η

προεκτιμώμενη αμοιβή για την συλλογή, την επεξεργασια και την αξιολόγηση των

στοιχείων των πλέον πρόσφατων υδρογεωλογικών μελετών, οι οποιες δινουν

στοιχεία για την λειτουργία του υδρογεωλογικού συστήματος στην περιοχή

εφαρμογής της μαθηματικής προσομοιωσης του υπόγειου υδροφορέα,

προκύπτει από τον τύπο:

Κ = 20% * Α €, όπου

Α = η συνολική αμοιβή για την σύνταξη των τευχών των πλέον πρόσφατων

υδρογεωλογικών μελετών που αξιολογήθηκαν και για τις οποιες συντάσσεται

σχετική έκθεση.

Άρθρο ΓΛΕ.41 Μαθηματικά Μοντέλα

Υπόγειων Υδροφορέων

Προσομοίωσης
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πλαίσια

Άρθρο ΓΛΕ.43 Έρευνα-μελέτη Διαχείρισης Υδατικών

Πόρων. Εκτίμηση Προσφοράς Υπόγειου

Υδατικού Δυναμικού.

Η προεΚΤιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση έρευνας και μελέτης διαχείρισης

υδατικών πόρων, όσο αφορά στην εκτίμηση και στην διαθεσιμότητα του υπόγειου

υδατικού δυναμικού, υπολογίζεται ανάλογα με τον εκτιμώμενο χρόνο

απασχόλησης γεωλόγων διάφορων ετών εμπειρίας σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4

της παρούσας απόφασης.

Άρθρο ΓΛΕ.42 Μαθηματικά Μοντέλα Προσομοίωσης

Διασποράς Ρύπων σε Υπόγειο Υδροφορέα

Η προεΚΤιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη μαθηματικού προσομοιώματος

διασπορός ρύπων σε υπόγειο υδροφορέα προκύπτει από τον τύπο:

Β =Μ • 0.5 * νΟ • 5 €, όπου

Μ = η προεκτιμώμενη αμοιβή του άρθρου ΓΛΕ.41.2.

ν = αριθμός ρυπαντών που ελέγχονται

Υδρολογική Ανάλυση στα

Υδρογεωλογικής Μελέτης

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη της υδρολογικής ανάλυσης για τον

προσδιορισμό κρίσιμων παραγόντων προκειμένου να συνταχθεί το υδατικό

Άρθρο ΓΛΕ.45

Άρθρο ΓΛΕ.44 Συνθετικός Υδρογεωλογικός Χάρτης

ο χάρτης αυτός είναι ειδικός θεματικός χάρτης και δίδει παραστατικά τη συνολική

εικόνα των υπόγειων νερών της περιοχής μελέτης. Περιέχει αντιπροσωπευτικά

στοιχεία της διακίνησης, της υπόγειας αποθήκευσης, του χημικού χαρακτήρα και

των επιδράσεων των υπόγειων νερών, όπως επίσης αντιπροσωπευτικά στοιχεία

των γεωλογικών σχηματισμών που αποτελούν τους υδροφορείς των υπόγειων

νερών. Προκύπτει από σύνθεση του γεωλογικού χάρτη και των επιμέρους

βοηθητικών θεματικών χαρτών και συγκεκριμένα του υδρολιθολογικού χάρτη, του

γεωμορφολογικού χάρτη, του τεκτονικού χάρτη, των πιεζομετρικών χαρτών, ή

κατά περίπτωση των χαρτών διακύμανσης της στάθμης, των υδροχημικών

χαρτών και των χαρτών τρωτότητας ή ρυπαντικής επιδεκτικότητας των υπόγειων

νερών.

Ω συνθετικός υδρογεωλογικός χάρτης απεικονίζει συνοπτικά και παραστατικά τα

συνολικά αποτελέσματα και την αξιολόγηση της υδρογεωλογικής μελέτης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη συνθετικού υδρογεωλογικού χάρτη είναι

η εκτέλεση γεωλογικής χαρτογράφησης και η σύνταξη επιμέρους βοηθητικών

χαρτών, που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη του.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την σύνταξη του συνθετικού υδρογεωλογικού χάρτη

καθορίζεται από το άρθρο ΓΛΕ 4 της παρούσας απόφασης.

Στην περίπτωση που η κλίμακα του συνθετικού υδρογεωλογικού χάρτη είναι

μεγαλύτερη από την κλίμακα του γεωλογικού χάρτη, τότε ως συντελεστής

κλίμακας λαμβάνεται εκείνος του συνθετικού υδρογεωλογικού χάρτη.

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



ισοζύγιο, εξαρτάται από τον αριθμό των διαθέσιμων σταθμών μετεωρολογικών,

βροχομετρικών, βροχογραφlκών, υδρομετρικών κλπ και καθορίζεται σε 500
Ε/σταθμό.

Στην υδρογεωλογική έκθεση περιλαμβάνονται, η παρουσίαση και η ανάλυση

όλων των στοιχείων των χαρτών, ΟΙ οποίοι συντάχθηκαν στα πλαίσια της μελέτης

(γεωλογικός χάρτης, ειδικοί θεματικοί και βοηθητικοί χάρτες), η αξιολόγηση των

προuπαρχοuσών ερευνών και στοιχείων, η απαραίτητη υδρολογική μελέτη, η

αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών, που υλοποιήθηκαν (ερευνητικές

γεωτρήσεις, δοκιμαστικές αντλήσεις, γεωφυσικές εργασίες, εργασίες

εμπλουτισμού υπόγειας υδροφορίας, κ.Απ.), ΟΙ υδρογεωλογικές συνθήκες, η

σύνταξη του υδατικού ισοζυγίου, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη της υδρογεωλογικής έκθεσης καθορίζεται

από το άρθρο ΓΛΕ 17 της παρούσας απόφασης, όπου:

Α ::: συνολικό κόστος των υδρογεωλογικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν

κατά την διάρκεια της μελέτης για την οποία συντάσσεται η έκθεση.

Άρθρο ΓΛΕ.46 Τεύχος Υδρογεωλογικής Μελέτης
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αριθμ. ΟΙΚ. 104247/EYΠEΙVΠEXΩΔE (1)
Διaδικασ(ο Προκaταρκτικης Περιβαλλοντικής Εκτίμη

σης και Αξιολόγησης (n.n.E.A.) και Έγκρισης Περι

βαλλΟνΤικών Όρων (ΕΗΟ.) έργων Αvoνεώσιμων Πη

Υών Ενέργειας (A.n.E.). σύμφωνα με το άρθρο 4 του

ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
του ν. 3010/2002.

ΟΙ γπογΡΓΟI

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπάιιη:

1. Το ν. 1650/1986 .Για την προστασία του Περιβάλ

λοντος_ (ΦΕΚ Α' 160) και ιδίως τις περιπτώσεις ββ) και

γγ) του εδαφίου Α', της παραγράφου 10 του άρθρου 4,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002
~Eναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και

96/61/ΕΕ κλπ._ (ΦΕΚ Α' 91) και ισχUΕι

2. Το ν. 2244/1994 .Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγω

γής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από ouμβατικά

καίίσιμα και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 168), όπως ισχUΕι.

3. ΤΟ άρθρο 3 του ν. 2508/1997 .Βιώσιμη οικιστική ανά

πτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες

διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 124), όπως ισXUΕι

4. Το άρθρο 15 του ν. 2742/1999 ..Χωροταξικός σχεδια

σμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ

Α' 207), όπως ισχύει.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτί

μησης και Αξιολόγησης (n.ΠΕΑ.) καιΈγκρισης Πε

ριβαλλοντικών Όρων (E,n.O.) έργων Ανανεώσιμων

Πηγών Ενέργειας (A.n.E.), σύμφωνα με το άρθρο

4 TOU ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το

όρθρο 2 του ν. 3010/2002. ._ __ _ _ _ __ _.
Περιεχόμενο, δικαιολογητικά κοι λοιπά στοιχεία

των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(nnE), των Μελετών ΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώ·

σεων (Μ.ΠΕ.), καθώς και συναφών μελετών περι

βάλλοντος,έργων ΑνανεώσιμωνΠηγών Ενέργειας

{ΑΠΕ} _._ _ _._._.•.._ _._._._ _._._.•.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2
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5. Τον. 2Π3/1999 .Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι

κής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής

και λοιπές διατάξεις_ (ΦΕΚ Α' 286), όπως ισχύει

6. Το ν. 2941/2001 .Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης

εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει

ας, ρίίθμιση θεμάτων της ΑΕ 'ΈΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ_

και άλλες διατάξεις_ (ΦΕΚ Α' 201), όπως ισχύει

7. Το ν. 3017/2002 ..Κύρωση του Πρωτοκόλλου του

Κιότο στη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για

την αλλαγή του κλίματος_ (ΦΕΚ Α' 117), όπως ισχύει

8. ΤΟ ν. 3028/2002 .Για την προστασία των αρχαιοτή

των και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς_ (ΦΕΚ

Α' 153), όπως ισχUΕι

9. Το Π.δ. 63/2005 ..κωδικοποίησητης νομοθεσίας για

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα_ (ΦΕΚ Α'

98).
10. Το άρθρο 6 της υπ' αριθμ.33318/3028/1998 Κοινής

Υπουργικής Απόφασης .Καθορισμός μέτρων και διαδι

κασιών για τη διατή::)ηση των φυσικών οικοτόπων κ λπ._

(ΦΕΚ Β' 1289).
11. Την υπ' αριθμ.ΗΗ15393/233212002 Κοινή Υπουργική

Απόφαση .Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο

3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

1 του ν. 3010/2002 ..Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις

οδηγίες 97/11 και 96/61/ΕΕ κλπ. (ΦΕΚ Α' 91)_ (ΦΕΚ Β' 1022),
όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. oIK.145799j2005
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 1002) και ισχUΕι

12. Την υπ' αριθμ. 25535/3281/2002 Κοινή Υπουργική

Απόφαση '::ΕΥι<ριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γε

νικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έρΥων και δρα

στηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία

2 της Α' Κατηγορίας κλπ._ (ΦΕΚ Β' 1463).
13. Την υπ αριθμ.ΗΙι11Ο14Π03/Φ104/2003 Κοινή Υπουρ

Υική Απόφαση ..Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλο

ντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (πηΕ.Α.) καιΈγκρισης

Περιβαλλοντικών Όρων (E.n.O.) σύμφωνα με το άρθρο 4
του ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 2 του ν. 3010/2002 Έναρμόνιση του ν. 1650/1986
με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις"

(Α' 91)_ (ΦΕΚ Β' 332).
14. Την υπ' αριθμ.ΗΠ.37111/2021/2003 Κοινή Υπουργι

κή Απόφαση «Καθορισμός τρόπου και συμμετοχής του

κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Όρων των έρΥων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την

παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986 όπως αvτι-
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κaταστόθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου

3 του Υ. 301012002.. (ΦΕΚ Β' 1391).
15. Την υπ' οριθμ.ΟIΚ. 145799/2005 Κοινή Υπουργική Από

φαση ~Συμπλήρωση της υπ' οριθμ. ΗΗ 15393/2332/2002
(ΦΕΚ 1022/815.8.2002) ΚΥ.Α. Κατάταξη δημόσιων και

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κοτηγορίες,

σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1του v. 301012002 "Εναρ

μόνιση του v. 1650/1986 με τις οδηγίες 97111/ΕΕ ΚΟΙ 96/611
ΕΕ Κ.Ο. (Α'91)". (ΦΕΚ Β' 1002).

16. Την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

lοuνίου1985 ..Για την εκτίμηση των επιmώσεων ορισμέ

νων σχεδίων ιδιωτικών και δημοσίων στο περιβάλλον ..
(ΕΕ Ι 175/05.07.1985).

17. Την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης

Μοίου 1992 _Γιο τη διατήρηση των φυσικών οlκοτόπων

καθώς κοι της άγριος πανίδας κοι xλωρίδας~ (ΕΕ L
206/22.07.1992).

18. Την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβοολίου της 3ης Μαρ

τίου 1997 ~Για την τροποποιήση της οδηγίας 85/3371
ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων

δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον .. (ΕΕ L
073/14.03.1997).

19. Την οδηγία 2001Π7IΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου

λίου και Too Συμβουλίου της 27ης Σεmεμβρίου 2001 ~Για

την προαγωγή του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας..

(ΕΕ Ι 283127.102001).
20. Την ανάγκη προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας στην ενεργειακή αγορά της χώρας.

21. Το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφα

σης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Ελληνικό

Δημόσιο, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή

του άρθρου 4 του ν.165ΟΙ86 όπως αντικαταστάθηκε με

το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, στο πλαίσιο της συμμόρ

φωσης προς τις οδηγίες 851337/ΕΟΚ του Συμβουλίου

της 27ης lουνίου1985 ~Για την ~Eκτίμηση των επιmώσε

ων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων

στο περιβάλλoν~, 92143/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης

Μα'ίου 1992 ..Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων

καθώς και της άγριας πανίδας και xλωρίδας~, 97111/ΕΚ

του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 ~Περί τροπο

ποιήσεως τ/ς οδηγίας 85/337 για τ/ν εκτίμηση των

επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων

στο περιβάλλoν~, καθώς και 2001Π71ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου

2001.ιΓια τ/ν προαγωγή του ηλεκτρισμού από ανανεώ

σιμες πηγές ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρι

κής ενέργειας~, ώστε, δια της ισόρροπης ανάπτυξης, να

καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσματική η

πρόληψη και αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης

του περιβάλλοντος με την αξιολόγηση των άμεσων και

έμμεσων επιπτώσεων των έργων Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (ΑΗΕ.) που κατατάσσονται στις κατηγορίες

Α' και Β' σύμφωνα με την υπ αριθμ.Η.Π.15393/233212002

Κ.Υ.Α. για την ..κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων

και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ,,,, όπως συμπλη

ρώθηκε με την υπ' αριθμ.οικ.145799/2005 Κ,γ.Α..

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται α) στα νέα έργα

Α,Π.ε. των υποκατηγοριών 1 και 2 της πρώτης (Α') κα

τηγορίας, και 3 και 4 της δεύτερης (Β') κατηγορίας,

σύμφωνα με την υπ' αριθμ,Η,Π.15393/233212002 Κ,γΑ,

όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ,οικ. 145799/2005
ΚΥ.Α, β) στον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή

τροποποίηση των υφιστάμενων έργων Α,Π.ε. των ίδιων

υποκατηγοριών, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές δια

φοροποιήσεις σε σχέση με τις επιmώσεις τους στο

περιβάλλον, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.

1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.

3010/2002 και γ) στην ανανέωση της ισχύος της από

φαοης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υφιστάμενων

έργων Α,Π.ε.

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε έργα

ΑΠΕ. που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμη

σης και Αξιολόγησης (ΠΠΕ.Α.) και Έγκρισης Περιβαλ

λοντικών Όρων (Ε.Π.α) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (ΑΗΕ.) της υποκατηγορίας 1της πρώτης (Α')

κατηγορίας.

Άρθρο 3
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

και Αξιολόγηση (ΠΗΕ.Α.)

1. Για τη διενέργεια ΠΠΕ.Α., ο ενδιαφερόμενος υπο

βάλλει αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ.),

η οποία τη διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλ

λοντος (Ε.γ,πΕ.) του ΥnΕ.ΧΩ.ΔΕ, Η αίτηση αυτή συ

νοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει Προμελέτ/

Περιβαλλοντικών Επιmώσεων (ππε.) τύπου ι, οε δέκα

(10) τουλάχιστον αντίγραφα. Η n.Π.Ε. περιλαμβάνει πλη

ροφορίες ως προς:

α) Τη θέση, και το μέγεθος του έργου,

β) το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα

γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.

γ) Τις συνθf,<.ες της περιοχής που θα πραγματοποι

ηθεί, το έργο, κυρίως σε σχέση με το φυσικό και το

ανθρωπογενές περιβάλλον αυτής.

δ) Τη χρήση των φυσικών πόρων.

ε) Τη σωρευτική και συνεργιστική δράση με άλλα

έργα ή δραστηριότητες.

στ) Την παραγωγή αποβλήτων.

ζ) Την προκαλούμενη ρVπανoη και τις οχλήσεις.

η) Την πρόληψη των ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση

ουσιών ή τεχνολογίας.

θ) Τη συνοmική, καταρχάς, περιγραφή των μέτρων

που προβλέπονται προκειμένου να αποφευχθούν, να

μειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν

σημαντικές δυσμενείς επιmώσεις.

ι) Τη σwοmική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών

λύσεων, συμπεριλαμβανο-μένης και τ/ς μηδενικής που

μελετά ο κύριος του έργου, ΑΗΕ. και υπόδειξη των

κύριων λόγων τ/ς επιλογής του, λαμβανομένων υπόΨη

των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

2. Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Π.π.ε.

τύπου Ι, για έργα ΑΠΕ., καθώς και τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν,

καθορίζονται με κοινή απόφαση του γπουργού Περι

βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έ:ργων και του
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Υπουργο.,) Ανόmuξης, σύμφωνα με το εδάφιο 5' της
παράγραφου 10 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002.
Τα κείμενα και οι χάρτες της n.n.E. υποβάλλονται και

σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Σε περίmωση που ο φάt;ελoς δεν είναι πλήρης, ή

αν κρίνεται αναγκαίο περαιτέρω τεκμηρίωση για την

καλύι:ερη προστασία του περιβάλλοντος, η Ε.Υ.ΠΕ. του

v.nΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από

την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα

για τα απαιτούμενα για την τεκμηρίωση ή συμπλήρωση

του φακέλου δικαιολογητικά κοι στοιχεία.

4. Η Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ,ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

αφού εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι

πλήρης ΚΟΙ πριν εισηγηθεί επί του περιεχομένου του,

διαβιβάζει ουτόν στους ακόλουθους κατά περίπτωση,

φορείς, εντός πΡΟθεσμίας δέκα (10) ημερών από την

συμπλήρωση του, για τη διατύπωση σχετικής γνώμης

για θέματα της αρμΟδιότητάς τους:

α) Τη Διεύθιινση Χωροταξίας του γ.ΠΕ.χΩ.Δ,Ε,

β) Τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του

γJlΕΧΩ.Δ.Ε, αποκλειστικά για τα έργα AJlE. που εγκα

θίστανται εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές

του εθνικού καταλόγου που έχουν προταθεί για ένταξη

στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό ΔCκτυO Natura 2000 και σε

περιοχές AAMSAR.
γ) Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

δ) Την γπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

ε) Την αρμόδια γπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάmυξης και Τροφίμων.

στ) Την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Τουριστι

κής Ανάmυξης.

ζ) Τις αρμόδιες Εφορείες Προ\,στορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων και τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,

τις Εφορείες Νεοτέρων Μνημείων και αποκλειστικά για

έργα Μ,Ε, που εγκαθίστανται στη θάλασσα, τις Εφο

ρείες Εναλίων Αρχαιοτήτων.

η) Τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προ

στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο

νίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε. που προτείνεται

να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν

λόγω Οργανισμών και τους αρμόδιους Οργανισμούς της

οικείας Περιφέρειας, που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.

2508/1997, εφόσον αvτo( έχουν συσταθεί.

θ) Τους Φορε(ς Διαχείρισης Προστατευομένων Περι

οχών, αποκλειστικά για τα έργα A.n.E. που προτείνεται

να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των

εν λόγω Φορέων που ορίζονται στο άρθρο 15 του ν.

274211999, εφόσον αvτoί έχουν ιδρυθεί

ι) Την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής

Nαvτιλ(ας, αποκλειστικά για έργα AJl.E που εγκαθίστα

νται στη θάλασσα φαι στον αιγιαλό.

ια) Την αρμόδια γπηρεσία του Υπουργείου Μεταφο

ρών και Επικοινωνιών αποκλειστικά για θέματα επικοι

νωνιών.

ιβ) Την αρμόδια Περιφερειακή ΔιΕVΘιινση Υδάτων, απο

κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

S. Αν ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει μία ή περισσό

τερες από τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των ανω

τέρω φορέων, συνοδευόμενη από χάρτη nρωτοτuπως

θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα και πανομοιότυπο

με αυτόν της π.n.Ε, που απεικονίζει το έργο και τις

εναλλακτικές λύσεις. η ΕΥ.ΠΕ. του Υ.ΠΕΧΟ Δ,Ε, δεν προ-
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βαίνει στη διαβίβαση του φακέλου στους φορείς από

τους οποίους αυτές έχουν εκδοθεί

6. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την πα

ραλαβή του φακέλου, οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται

να διαβιβάσουν τη γνώμη τους στην Ε.γ.ΠΕ του YJlE
ΧΩ.Δ,Ε, Η υπηρεσία αυτή εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων

ή άλλως από την παρέλευση της ταχθείσας ανωτέρω

προθεσμίας και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβι

βασθεί· ή όχι γνωμοδοτήσεις, σύμφωνα με το εδάφιο

γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν, 1650/1986
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν, 3010/2002,
προβαίνει σε πηΕΑ και εισηγείται σχετικά στο αρμόδιο

όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 7.
7. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση επί·

της πηΕ.Α εκδίδεται από το Γενικό Διευθυντή Περι

βάλλοντος του γ,ΠΕΧΩ.Δ.Ε., εντός προθεσμίας δέκα

(10) ημερών από την εισήγηση που προβλέπεται στην

προηγοψενη παράγραφο, Η θετική γνωμοδότηση ισχύει

για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

8. Μετά την π.n.Ε,Α. ακολουθείται η διαδικασία που

προβλέπεται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 6 του άρ

θρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Σε περίπτωση θετικής γνω

μοδότησης, καλείται ο ενδιαφερόμενος να συνεχίσει

περαιτέρω τη διαδικασία 'Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Όρων σύμφωνα με το άρθρο 4, και τις υΠΟδείξεις της

Ε,ΥJlE, του ΥJlΕ,ΧΩ.Δ.Ε, Η υπηρεσία αυτή μπορεί να

ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει πρόσθετα

στοιχεία και επιπλέον τεκμηρίωση για επιμέρους περι

βαλλοντικούς τομείς/μέσα και παραμέτρους,

9. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση συνο

δευόμενη από το φάκελο της n.n.E, διαβιβάζεται από

την Ε,Υ.Πε. του Υ.ΠΕ.χΩ.Δ,Ε" στο οικείο Νομαρχιακό

Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει γνώση και να ενη

μερώσει τους ΠΟλίτες και τους φορείς εκπροσώπησής

τους, σψφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του

ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 και 3
του ν. 3010/2002.

Άρθρο 4
'Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (E.n.O.)

1. Για την 'Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε,Π.Ο.), ο

ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Σχε

διασμOU και Ανάmuξης (ΔΙΣΑ) της οικείας Περιφέρειας,

η οποία τη διαβιβάζει στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλ

λοντος (E.YJlE.) του ΥJlΕ.ΧΩ.ΔΕ που διενήργησε την

Π.Π.Ε.Α. Η αίτηση συνοδεuεται από φάκελο ο οποίος

περιέχει:

α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (M.n.E)Μου
Ι, σε οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα, η οποία περιλαμ

βάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

αα) Περιγραφή του έργου και των συνοδών αυτο.,)

έργων (π.χ. οδοποιία, ηλεκτρική διασύνδεση με το δί

κτυο κλπ,)

ββ) Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του

περιβάλλοντος με τα απαραίτητα στοιχεία και τις τεκ

μηριώσεις για την αξιολόγηση και την εκτίμηση των

κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου

στον άνθρωπο. την πανίδα, τη χλωρίδα, το έδαφος, τα

νερά. τον αέρα, το κλίμα, το τοπίο. τα υλικά αγαθά, την

πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την αλληλεπίδραση

μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προη

γούμενες περιπτώσεις.

1
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γγ) Εκτίμηση και αξιολόγηση άμεσων και έμμεσων,

σωρευτικών και συvεργιστικών επιπτώσεων στο φυσικό

και ανθρωπογενές περιβάλλον.

δδ) ΣιΝΟΜική περιγραφή των μέτρων που πρoβλέπε~

ται να ληφθούν για την αποφυγή, τη μείωση και, εφό~

σον είναι δυνατόν, επανόρθωση σημαντικών δυσμενών

εΠΙΜώσεων στο περιβάλλον.

εε) Συνοπτική ηεριγραφή των κύριων εναλλακτικών

λύσεων. συμπεριλαμβανομένης και της μηδεVΙKής, που

μελετά ο κύριος του έργου και υπόδειξη των κύριων

λόγων της επιλογής τους, λαμβανομένων υπόψη των

εΠΙΜώσεών τους στο περιβάλλον.

στατ) Απλή (μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών

που αναφέρονται στις προηγοι.ίμενες πεΡΙΜώσεις.

Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Μnε. τύπου

ι, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικό και στοιχεία

που την τεκμηριώνουν, καθορίζονται με κοινή απάΡαση

του γπουργΟΟ Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο

σίωνΈργων και του γπουργού Ανάmυξης, σύμφωνα με

το εδάφιο Β' της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν.

1650/1986. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του

ν.3010/2002.

Τα κείμενα και οι χάρτες της M.n.E. υποβάλλονται και

σε ηλεκτρονική μορφή.

β) θετική γνωμοδότηση για την πηΕΑ του Γενικού

Διευθυντή Περιβάλλοντος του γ.πεΧΩ.Δ.Ε.. που εKδ(δε~

ται σύμφωνα με το άρθρο 3, συνοδευόμενη από αντί~

γροφο του θεωρημένου από την Ε.Υ.πε του γ-πεΧΩ.Δ.Ε.,

χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου απ' όπου προκύπτει

η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις του

έργου.

2. Σε περ(mωση που ο φάκελος δεν είναι πλφης ή

αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκμηρίωση για την

καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η Ε.Υ.ΠΕ. του

γοΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από

την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα

για τα απαιτούμενα για την τεκμηρίωση ή συμπλήρωση

του φακέλου δικαιολογητικά και στοιχεία.

3. Η Ε.Υ.πε του γ-ΠE.ΧΩ.Δ.E~ αφοίί εξετάσει τον φάκε

λο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης. πριν προβεί σε ει

σήγηση για την έκδοση απάΡασης E.n.o., τον διαβιβάζει'

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη συμπλήρωσή

του, σε εκείνους μόνον από τους φορείς που προβλέ

πονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 και οι οποίοι

ρητά και επαρκώς αιτιολογημένα το ζήτησαν κατά τη

γνωμοδότησή τους επί της n.n.E., καθώς και κατά πε~

ρίmωση, στους ακόλουθους φορε(ς, για τη διατύπωση

σχετικής γνώμης για θέματα της αρμοδιότητάς τους:

α) Το γπουργείο Ανάπτυξης.

β) Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί

μων.

γ) Τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του

γ-ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. αποκλειστικά για τα έργα Μ.Ε. που εγκα

θίστανται εν μέρει ή στο σιΝολο τους σε περιοχές

του εθνικού καταλόγου που έχουν προταθεί για ένταξη

στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και σε

περιοχές RAMSAR.
δ) Το Νομαρχιακό Συμβοίίλιο της οικείας Νομαρχtoκής

Αυτοδιοίκησης για τη δημοσιοποίηση του φακέλου της

M.n.E. βάσει της υπ' αριθμ.Ηη 37111/2021/2003 κ.γΑ,

και τη γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.

1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του

ν.3010/2002.

ε) Τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προ

στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της θεσσαλο

νίκης, αποκλειστικά για τα έργα A.n.E. που προτείνεται

να εγκατασταθοι.Ν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν

λόγω Οργανισμών και τους αρμόδιους Οργανισμούς της

οικείας περιφέρειας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.

2508/1997. εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί.

στ) Τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περι~

οχών αποκλειστικά για τα έργα A.n.E. που εγκαθίστα~

νταl στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Φορέων

που ορίζονται στο άρθρο 15 του ν. 274211999, εφόσον
αυτοί έχουν ιδρυθεί.

ζ) Την αρμόδια περιφερειακή Διεύθυνση γδάτων, απο

κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

4. Σε περίπτωση που η Ε.γοΠΕ. του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κρίνει

ότι ένα έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις

στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους της Eυρωπα~

ϊκής Ένωσης ή αν το ζητήσει ένα κράτος μέλος της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να θιγεί σοβαρά. η

υπηρεσία αυτή διαβιβάζει στο ενδιαφερόμενο κράτος

μέλος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρά

γραφο 3, πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.

1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του

ν.3010/2002.

5. Εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την

παραλαβή του φακέλου, οι αρμόδιοι φορείς που προ

βλέπονται στην παράγραφο 3 υπoχρεoιJvται να διαβι

βάσουν τη γνώμη τους στην Ε.γηε του γ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΤΟ

οικείο Νομαρχιακό Συμβούλω διαβιβάζει τη γνωμοδό

τησή του, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά δημοσιο

ποίησης και τις κατατεθείσες γνώμες των πολιτών και

φορέων. Η εγ.πε του γΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εντός προθεσμίας

δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή των ως άνω

γνωμοδοτήσεων, ή άλλως από την παρέλευση της τα

χθείσας ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα από το

αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωμοδοτήσεις, σύμφωνα

με το εδάφιο γ' της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του

ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του

ν. 3010/2002, εισηγείται σχετικά στο αρμόδω όργανο

που προβλέπεται στην παράγραφο 6.
6. Η απάΡαση Έγκρισης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων

εκδίδεται από τους γπουργούς Περιβάλλοντος, Xωρo~

ταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης, και κατά

περίπτωση, τον γπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, ή τον γπουργό Πολιτισμού, σύμφωνα με

την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Η
απάΡαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ισχύει για

δέκα (10) έτη. Το περιεχόμενο της απόφασης αυτής

καθορίζεται στο άρθρο 11.
7. Η απάΡαση Έγκρισης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων

διαβιβάζεται από την Ε.Υ.ΠΕ. του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο οι

κείο Νομαρχιακό Συμβούλιο για να λάβει γνώση και

να ενημερώσεΙ. βάσει της υπ' αριθμ.Η.Π. 37111/2021/2003
K.γ.A~ τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής

τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του

ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του

ν.3010/2002.

ΚΕΦΜΑΙΟΒ'

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμη

σης και Αξιολόγησης (πηΕ.Α.) και Έγκρισης Περιβαλ

λοντικών Όρων (E.n.o.) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών
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Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ενέργειας (ΑΗΕ.) της υποκατηγορίας 2 της πρώτης

(Α') κατηγορίας.

Άρθρο 5
Εξαιρέσεις

Ι Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' δεν υπάγονται τα

έργα Α.Π.Ε,;

α) Που πρόκειται να προγματοποιηθούν εν μέρει

ή στο σύνολό τους σε περιοχές RAMSAR ή σε περι

οχές του εθνικού καταλόγου του ΕυρωπαΊκού Οικο

λογικού Δικτύου ΝΑτυΑΑ 2000, σε εθVΙKOίίς δρυμούς

και αισθητικά δάση σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ'

αριθμ.33318/3028/1998 κνΑ

β) Που πραγματοποιούνται εν μέρει ή στο σύνολό

τους από κεντρικές υπηρεσίες Υπουργείων ΣVμφωνα

με το όρθρο 4 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε

με το όρθρο 2 του ν. 30120/2002.
γ) Που πραγματοποιούνται εντός διοικητικών ορίων

δύο ή περισσότερων περιφερειών της χώρας.

2. Στις πεΡιmώσεις που oρ(ζOVΤαι στην προηγoVμενη

παράγραφο ακολουθούνται ΟΙ διαδικασίες που προ

βλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του Κεφαλαίου Α'. Για

τον τύπο των απαιτούμενων μελετών εφαρμόζονται οι

διατάξεις των άρθρων 6 και 7.

Άρθρο 6
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση

και Αξιολόγηση (π.Π.ΕΑ)

1. Για τη διενέργεια π.π.Ε.Α., ο ενδιαφερόμενος υπο

βάλλει αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ.),

η οποία τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Χωροταξίας (ΔΙΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας. Η αί

τηση αυτή σvνoδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει

Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιmώσεων (π.Π.Ε.) τιίnoυ

11, σε οκτώ (8) τουλόχιστον αντίγραφα. Η π.π.Ε. περιλαμ

βάνει πληροφορίες ως προς:

α) Τη θέση, και το μέγεθος του έργου.

β) Το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα

γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.

γ) Τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγματο

ποιηθεί το έργο, κυρίως ως προς το φυσικό και το

ανθρωπογενές περιβάλλον αυτής.

δ) Τη χρΓΡη των φυσικών πόρων.

ε) Τη σωρευτική και συνεργιστική δράση με άλλα

έργα ή δραστηριότητες.

στ) Την παραγωγή αποβλήτων.

ζ) Την προκαλούμενη ρύπανση και τις οχλήσεις.

η) Την πρόληψη των ατυχημάτων, ιδίως από τη χρήση

ουσιών ή τεχνολογίας.

θ) Τη συνοπτική καταρχάς, περιγραφή των μέτρων

που προβλέπονται προκειμένου να αποφευχθούν, να

μειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν

σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις.

ι) Τη συνοmική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών

λίίσεων, συμπεριλαμβανο-μένης και της μηδενικής, που

μελετά ο κύριος του έργου Α.π.Ε. και υπόδειξη των

κίίριων λόγων της επιλογής του, λαμβανομένων υπόΨη

των επιmώσεών τους στο περιβάλλον.

2. Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Π.Π.Ε.

τιίnOυ 11, για έργα Α.Π.Ε., καθώς και τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν

καθορίζονται με κοι\ιή απόφαση του Υπουργοίί Περι

βάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του

8911

Υπουργού Ανάπτυξης, σίίμφωνα με το εδάφιο Β' της

παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 165011986, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002
Τα κείμενα και οι χάρτες της π.π.Ε. υποβάλλονται και

σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Σε πεΡίmωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ή

αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκμηρίωση Υια την

καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η ΔΙΠΕ.ΧΩ.

της οικείας Περιφέρειας, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως

τον αιτοίίντα για τα απαιτούμενα για την τεκμηρίωση

ή συμπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικά και στοι

χεία.

4. Η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας αφού εξετάσει

τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, διαβι

βάζει αυτόν στις ακόλουθες Περιφερειακές Υπηρεσίες

και Φορε(ς και σε περίπτωση έλλειψης τούτων στις

αντίστοιχες Κεντρικές ή Νομαρχιακές Υπηρεσίες, εντός

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την συμπλήρωσή του,

για τη διατίίπωση σχετικής γνώμης Υια θέματα της αρ

μΟδιότητάς τους:

α) Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

β) Την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

γ) Την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Δασών.

δ) Την αρμόδια Περιφερειακή γπηρεσία Τουρισμοίί.

ε) Τις αρμόδιες Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων και τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,

τις Εφορείες Νεοτέρων Μνημείων και αποκλειστικά για

έργα ΑΠΕ που εγκαθίστανται στη θάλασσα, τις Εφο

ρείες Εναλίων Αρχαιοτήτων.

στ) Τους OpγανισμoUς Ρυθμιστικοίί Σχεδίου και Προ

στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο

νίκης, αποκλειστικά για τα έργα ΑΠΕ που προτείνεται

να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν

λόγω Οργανισμών και τους αρμόδιους OργανισμoUς της

οικείας Περιφέρειας. που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.

250811997, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί.

ζ) Την αρμόδια Πεpιφερειaιι;ή γπηρεσία του Υπουρ

γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποκλειστικά για

θέματα επικοινωνιών.

η) Την αρμόδια Λιμενική Αρχή του Υπουργείου Εμπο

ρικής Ναυτιλίας, αποκλειστικά για έργα Α.ΠΕ που εΥιι;α

θίστανται στη θάλασσα ή στον αιγιαλό.

θ) Την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση γδάτων απο

κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

5. Αν ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει μία ή περισσό

τερες από τις απαιτούμενες γνωμοδοτΓΡεις των ανω

τέρω φορέων, συνοδευόμενη από χάρτη πρωτοτύπως

θεωρημένο από τον αρμόδιο φοΡέα και πανομοιότυπο

με αυτόν της π.π.E~ που απεικονίζει το έργο και τις

εναλλακτικές λύσεις, η ΔΙΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέ

ρειας δεν προβαίνει στη διαβίβαση του φακέλου στους

φορείς από τους οποίους αυτές έχουν εκδοθεΙ

6. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την πα

ραλαβή του φακέλου, οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται

να διαβιβάσουν τη γνώμη τους στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας

Περιφέρειας. Η υπηρεσία αυτή εντός προθεσμίας πέντε

(5) ημερών από την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτή

σεων. ή άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας που

ορίζεται στην παρούσα παράγραφο και ανεξάρτητα από

το εάν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωμοδοτήσεις, σύμ

φωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου 9 του άρθρου

4 του ν. 165011986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
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2 του γ, 3010/2002, προβαίνει σε nnE.A. ΚΟΙ εισηγείται

σχετικά στο αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στην

παράγραφο 7.
7. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της

ηΠ.Ε.Α. εκδ(δεται από το Γενικό Διευθυντή της ΔlnΕ.

ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας εντός προθεσμίος δέκα

(10) ημερών οπό την εισήγηση που προβλέηετοι στην

ΠΡοηγοψενη παράγραφο, Η θετική γνωμοδότηση ισχύει

για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

8. Μετά την n.n.E.A. ακολουθείταl η διαδικασία που

προβλέπεται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 6 του άρ~

θρου 4 του ν. 165011986, όπως αντικαταστάθηκε με τα

άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Σε περίπτωση θετικής γvω~

μοδότησης, καλείτοl ο ενδιαφερόμενος να συνεχίσει

περοιτέρω τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Όρων σύμφωνα με το άρθρο 7, και τις υποδείξεις της

Δι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείος Περιφέρειας. Η υπηρεσία αυτή

μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει

πρόσθετα στοιχεία και επιπλέον τεκμηρίωση για επιμέ·

ρους περιβαλλοντικούς τομείς/μέσα και παραμέτρους.

9. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση συνo~

δευ6μεvη από το φάκελο της ηηΕ. διαβιβάζεται από

την ΔΙοΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας, στο οικείο Νο

μαρχιακό Συμβούλιο, προκεψένου να λάβει γνώση και

να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώ

πησής τους. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου

5 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2
και 3 του ν. 3010/2002.

;ι..ρθρο 7
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (E.n.o.)

1. Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (E.n.o.), ο
ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Σχε

διασμού και Ανάmuξης (ΔΙ.ΣΑ) της οικείας Περιφέρειας

η οποία τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Χωροταξίας (Δι.ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας, που

διεVφγησε και την ΠΟΠΕ.Α. Η αίτηση συνοδεύεται από

φάκελο ο οποίος περιέχει:

α) Μελέτ/ Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MnE.) τύπου
11, σε οκτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα, που περιλαμβάνει

τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

αα) Περιγραφή του έργου καθώς και των συνοδών

αυτού έργων (πχ οδοποιία, ηλεκτρική διασιΝδεση με

το δίκτυο κλπ.)

ββ) Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του

περ$όλλοντος με τα απαραίτητα στοιχεία και τις τεκ·

μηριώσεις για την αξιολόγηση και την εκτίμηση των

κυριότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου

στον άνθρωπο, την πανίδα, τη χλωρίδα, το έδαφος, τα

νερά, τον αέρα, το κλίμα, το τοπίο, τα υλικά αγαθά, την

πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και την αλληλεπίδραση

μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προη

γούμενες περιmώσεις.

γγ) Εκτίμηση και αξιολόγηση άμεσων και έμμεσων,

σωρευτικών και συνεργιστικών επιmώσεων στο φυσικό

και αVΘρωπoγενές περιβάλλον.

δδ) Σuvοmική περιγραφή των μέτρων που πρoβλέπε~

ται να ληφθοιΝ για την απoφuγή, τ/ μείωση και. εφό

σον είναι δυνατόν, επανόρθωση σημαντικών δυσμενών

επιπτώσεων στο περιβάλλον.

εε) Συνοmική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών

λύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής, που

μελετά ο κύριος του έργου και υπόδειξη των κύριων

λόγων της επιλογής τους, λαμβανομένων υπόψη των

επιmώσεών τους στο περιβάλλον.

στστ) Απλή (μη τεxνικfι) περίληψη των πληροφοριών

που αναφέρονται στις προηγούμενες περιmώσεις.

Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Μ.ΠΕ τι)..

που 11. καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και

στοιχεία που την τεκμηριώνουν, καθορίζονται με κοινή

απόφαση του γπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και

ΔημοσίωνΈργων και του γπουργού Ανάπτυξης, σύμφω

να με το εδάφιο Β' της παραγράφου 10 του άρθρου 4
του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

2 του ν. 3010/2002.
Τα κείμενα και οι χάρτες της ΜΗΕ. υποβάλλονται και

σε ηλεκτρονική μορφή.

β) Θετική γνωμοδότηση για την πnΕΑ του Γενικού

Διευθυντή της ΔΙοΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας, που

εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 6, συνοδευόμενη από

αντίγραφο του θεωρημένου από τη ΔΙοΠΕ.ΧΩ. τ/ς οικεί

ας Περιφέρειας. χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου. απ

όπου nΡOKUmeL η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλα

κτικές λύσεις του έργου.

2. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης ή

αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκμηρίωση για την

καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η ΔΙοΠΕ.ΧΩ.

της οικείας Περιφέρειας εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως

τον αlτoιJντα για τα απαιτούμενα για την τεκμηρίωση

ή συμπλήρωση του φακέλου δικαιολογητικά και στοι

χεία.

3. Η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας, αφού εξετάσει

τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλφης, πριν πρo~

βεί σε εισήγηση για την έκδοση απόφασης E.n.o., τον
διαβιβάζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη

συμπλήρωσή του, σε εκείνους μόνον από τους φορείς

που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του όρθρου 6
και οι οποίοι ρητά και επαρκώς αιτιολογημένα το ζήτη~

σαν κατά τη γνωμοδότησή τους επί της πnΕ., καθώς

και κατά περ(mωση, στους ακόλουθους φορείς, για τη

διατύπωση σχετικής ΎVώμης για θέματα της αρμοδιό

τητάς τους:

α) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της οικείας Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης για τη δημοσιοποίηση του φακέλου της

Μ.Π.Ε. βάσει της υπ' αριθμΗη 37111/2021/2003 κ.γ.Α.,

και τη ΎVωμoδότηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.

1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του

ν.3010/2002.

β) Τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προ

στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο

νίκης, αποκλειστικά για τα έργα ΆΠ.Ε. που προτείνεται

να εγκατασταθοιΝ στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν

λόγω Οργανισμών και τους αρμόδιους Οργανισμούς τ/ς

οικείας περιφέρειας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.

250811997, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί.

γ) Τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευομένων Περιο

χών αποκλειστικά για τα έργα A.n.E. που εγκαθίστανται

στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν λόγω Φορέων που

ορίζονται στο άρθρο 15 του ν. 2742/1999, εφόσον αυτοί

έχουν ιδρυθεί.

δ) Την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση γδάτων, απο

κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα

4. Σε περίmωση που η Δι.ΠΕ.χΩ. της οικείας Περιφέ

ρειας κρίνει ότι ένα έργο ενδέχεται να έχει σημαντικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους της
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Eυρωπaϊιc;ήςΈνωσης ή όταν το ζητήσει ένα κρότος μέ

λος της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που ενδέχεται να θιγεί

σοβαρά, η υπηρεσία αυτή εισηγείται στην Ε.ΥnE. ταυ
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ τη διαβίβαση στο ενδιαφερόμενοκρότος

μέλος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρά

γραφο 3, πληροφοριών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.

1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του

ν.3010/2002.

S. Εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την

παραλαβή του φακέλου. σι αρμόδιοι φορείς που προ

βλέπονται στην παράγραφο 3 υποχρεούνται να διαβι

βάσουν τη γνώμη τους στη ΔΙΠε.χη. της οικείας Περι

φέρειας. Το οικείο Νομαρχιακό Συμβοίίλιο διαβιβάζει τη

γνωμοδότησή του, συνοδευόμενη από τα αποδεικτικό

δημοσιοποίησης και τις κατατεθείσες γνώμες των πο

λιτών και φορέων. Η ΔΙΠε.Χη. της οικείας Περιφέρειας

εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την πα

ραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήοεων, ή άλλως από την

παρέλευση της ταχθείσας ανωτέρω προθεσμίας και

ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωμο

δοτήσεις, σύμφωνα με το εδάφιο γ της παραγράφου 9
του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε

με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, εισηγείται σχετικά στο

αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 6,
6. Η απόφαση "Έ:γκρισης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων

εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας ntPI v

φέρειας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την

εισήγηση που προβλέπεται στην προηγούμενη παρά

γραφο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4
του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
του ν. 3010/2002. Η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντι

κών Όρων ισχύει για δέκα (10) έτη, Το περιεχόμενο της

απόφασης αvτής καθορίζεται στο άρθρο 11.
7. Η απόφαση Έγκρισης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων

διαβιβάζεται από τη ΔΙΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας

στο οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο για να λάβει γνώση και

να ενημερώσεΙ, βάσει της υπ' αριθμ.Η.Π, 37111/2021/2003
κ,γA~ τους ΠΟλίτες και τους φορείς εκπροσώπησής

τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του

ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του

ν, 3010/2002.
8. Η Δι.ΠΕ.ΧΩ. της οικείας Περιφέρειας διαβιβάζει

αντίγραφο της απόφασης Ε.Π,ο. στην Ε.γπΕ. του γ.πΕ.

ΧΩ.Δ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ r

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής εκτίμη

σης και Αξιολόγησης (Π,Π.Ε.Α.) και "Έ:γκρισης Περιβαλ

λοντικών Όρων (Ε.Π.ο.) για έργα Ανανεώσψων Πηγών

Ενέργειας (Α,Π.Ε.) της υποκατηγορίας 3 της δεύτερης

(Β) κατηγορίας

;Α.ρθρο 8
εξαιρέσεις

1. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου r δεν υπάγονωι συ

γκεκρψένα έργα ΑΠ.Ε. από αvτά που αναφέρονται στην

υποκατηγορία 3 της δεύτερης (Β') κατηγορίας, τα οποία

πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό

τους σε περιοχές RAMSAR ή σε περιοχές του εθνι

κού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου

NAΤUAA 2000, σε εθνικούς δρυμούς και αισθητικά δάση

σύμφωνα με την υπ' αριθμ,3331813028/1998 κ.Υ,Α, Τα εν

λόγω έργα Α.Π.Ε. καθορίζονται στις κανονιστικές δια-
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τάξεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών

αυτών που εκδίδονωι σύμφωνα με τα εδάφια Α' και Β'

της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της ως άνω κ.ΥΑ. με

τις οποίες προσδιορίζονται και οι διαδικασίες π'Π,ΕΑ.

και Ε.π,ο. που θα τηρηθοιΝ ως έργα της υποκατηγορίας

2 της πρώτης (Α') κατηγορίας,

2. Στις περιmώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη

παράγραφο ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέ

πονται στα άρθρα 6 και 7 του Κεφαλαίου Β',

Άρθρο 9

Διαδικασία αξιολόγησης για την υπαγωγή στη διαδι

κασία της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α') κατηγορίας,

ή τη διαδικασία της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β')

κατηγορίας

1. Για την υπαγωγή στη διαδικασία της υποκατηγο

ρίας 2 της πρώτης (Α') κατηγορίας, ή τη διαδικασία

της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β') κατηγορίας, ο

ενδιαφερόμενος υποβό.λλει αίτηση διενέργειας π'ΠοΕ.Α.

στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η οποία τη δια

βιβάζει στη Διεύθυνση Περιβό.λλοντος Χωροταξίας (ΔΙ.

ΠΕ.ΧΩ.) της οικείας Περιφέρειας~ Η αίτηση αυτή συνο

δεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει Προμελέτη

Περιβαλλοντικών Επιmώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου 11 και τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, σύμφωνα με

την παράγραφο 1 του άρθρου 6.
2. Η ΔΙΠΕΧΩ. της οικείας Περιφέρειας αξιολογεί βάσει

των κριτηρίων της επομένης παραγράφου και εντός

προθεσμίας δέκα (10) ψερών από την υποβολή της αί

τησης, αν για το ΣVγκεKριμένO έργο ΑΠ.Ε. θα ακολουθη

θεί η διαδικασία της υποκατηγορίας 2 που προβλέπεται

στα άρθρα 6 και 7, ή η διαδικασία της υποκατηγορίας

4 που προβλέπεται στο άρθρο 10. Σε περίπτωση που

κριθεί ότι το εν λόγω έργο ΑΗΕ. υπάγεται:

α) Στη διαδικασία της υποκατηγορίας 2, η Δι.πΕ.ΧΩ.

της οικείας Περιφέρειας προβαίνει σε πηΕΑ σύμφωνα

με το άρθρο 6.
β) Στη διαδικασία της υποκατηγορίας 4, ο Γενικός

Γραμματέας της Περιφέρειας εκδίδει εντός προθε

σμίας πέντε (5) ημερών από την εισήγηση της ΔΙΠΕ.

ΧΩ., σχετική απόφαση η οποία διαβιβάζεται στο οικείο

Νομαρχιακό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει γνώση

και να ενημερώσει κατά τις διατάξεις της υπ αριθμ.

H.n.37111/2021/2003 κ.γ.Α., τους πολίτες και τους φορείς

εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του

άρθρου 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το

άρθρο 3 του ν. 3010/2002. Παράλληλα, η απόφαση αvτή

διαβιβάζεται και στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος

της οικείας Νομαρχιακής Avτoδιoίκησης για να ακολου

θηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10.
3. Κριτήρια αξιολόγησης για την κατάταξη που προ

βλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, αποτελούν:

α) Τα χαρακτηριστικά του έργου ΑΗΕ., ιδίως ως

προς:

αα) Το είδος, το μέγεθος του έργου.

ββ) Τη σωρεvτική και σvνεργιστΙKή δράση με άλλα

έργα ή δραστηριότητες.

γΥ) Τη χρήση των φυσικών πόρων.

δδ) Την παραγωγή αποβλήτων.

εε) Τη ρύπανση και τις οχλήσεις.

στστ) Τον κίνδυνο ατυχημάτων. ιδίως ως προς χρη

σιμοποιούμενες ουσίες ή τεχνολογίες.
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β) Η χωροθέτησητου έργου Α.ΠοΕ. Εξετάζεται η πε

ριβαλλοντική εuoισθησία των γεωγραφικών περιοχών

που ενδέχεται να θιγοιΝ από το έργο A,n,E., ιδίως ως

προς:

00) Την υφιστάμενη χρήση γης.

ββ) Το σχετικό πλούτο. την ποιότητα και την αναγεν

νητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής,

γγ) Την ικανότητα αποΡΡάΡησης του φυσικού περι

βάλλοντος, με ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες πε

ριοχές:

- υγρότoπouς,
- παράκτιες περιοχές,

- ορεινές και δασικές περιοχές,

- προστατευόμενες φυσικές περιοχές και φυσικό

πάρκα,

- διατηρητέες ή προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα

με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία περιοχές ειδικής

προστασίας, σύμφωνα με την υπ' aριθμ.333181302811998

Κ,γ,Α.,

- περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα

πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος που κα

θορίζει η κείμενη νομοθεσία,

- πυκνοκατοικημένες περιοχές,

- χώρους και τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαι-

ολογικής σημασίας.

γ) τα χαρακτηριστικά των ενδεχομένων επιπτώσεων.

Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις του έργου Α.π.ε.

εξετάζονται σε συνάρτηση με τα κριτφια που καθορί

ζονται ανωτέρω υπό α και β, ιδίως ως προς:

αα) Την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή

και μέγεθος του θιγόμενου πληθυσμού).

ββ) Το διασυνοριακά χαρακτήρα των επιπτώσεων.

γγ) Το μέγεθος και την πολυπλοκάτητα των επιπτώ

σεων.

δδ) Την πιθανότητα των επιπτώσεων.

εε) Τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμό

τητα των επιπτώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (E.n.o.)
για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.ΠΕ.) της

υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β') Κατηγορίας

Άρθρο 10
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.π.ο.)

Ι Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠοο.), ο

ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Σχε

διασμού και Ανάπτυξης (Δι.ΣΑ) της οικείας Περιφέρειας

η οποία τη διαβιβάζει στην γπηρεσία Περιβάλλοντος

της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η αίτηση αυτή

συνοδεύεται από τον φάκελο πηΕ. τύπου 11 που κατα

τέθηκε κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρ

θρο 9, επικαιροποιημένο και τεκμηριωμένο με νεότερα

στοιχεία ή Περιβαλλοντική Έκθεση. Ο φάκελος αυτός

αποτελεί την Περιβαλλοντική Έκθεση και ιmoβάλλεται

σε έξι (6) τουλόχιστον αντίγραφα. Η Περιβαλλοντική

Έκθεση ιmoβόλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Το περιεχόμενο της Περιβαλλοντικής Έκθεσης καθώς

και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που

την τεκμηριώνουν, καθορίζονται με κοινή απόφαση του

γπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Έργων και του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με το

εδάφιο Β' της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν.

02006&126ΜΟ6ΙΙΟ16

1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του

ν. 3010/2002.
Η ΠερlβaλλOντΙKήΈκθεση συνoδεUεται από τη σχετική

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρει

ας όπως προβλέπεται στο εδάφιο Β' της παραγράφου 2
του άρθρου 9, και αντίγραφο χάρτη και τοπογραφικού

σχεδίου θεωρημένων από την αρμόδια ΔΙΗΕ.ΧΩ. της

οικείας ΓΊεριφέρειας που προβλέπεται στην παράγραφο

1του άρθρου 9, απ όπου προκύπτει η θέση του έργου

Α.ΠοΕ

2. Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ή

αν κρίνεται αναγκαία περαιτέρω τεκμηρίωση για την

καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, η αρμόδια

γπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυ

τοδιοίκησης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από

την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα

για τα απαιτούμενα για την τεκμηρίωση ή συμπλήρωση

του φακέλου δικαιολογητικά και στοιχεία.

3. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχι

ακής Αυτοδιοίκησης, αφού εξετάσει τον φάκελο και

διαπιστώσει ότι είναι πλήρης, και πριν εισηγηθεί επί

του περιεχομένου του, τον διαβιβάζει εντός προθεσμί

ας πέντε (5) ημερών από την συμπλήρωσή του, στους

ακόλουθους φορείς για τη διατύπωση σχετικής γνώμης

Υια θέματα της αρμοδιότητάς τους:

α) Την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία της Νομαρ

χιακής Αυτοδιοίκησης.

β) Την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΔασώJ.

γ) Τις αρμόδιες Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών

Αρχαιοτήτων και τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,

τις Εφορείες Νεοτέρων Μνημείων και αποκλειστικά για

έργα Α.ΠοΕ που εγκαθίστανται στη θάλασσα, τις Εφο

ρείες Εναλίων Αρχαιοτήτων.

δ) Τους Οργανισμούς Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προ

στασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας και της Θεσσαλο

νίκης, αποκλειστικά για τα έργα Α.Π.Ε που προτείνεται

να εγκατασταθούν στις περιοχές δικαιοδοσίας των εν

λόγω Οργανισμών και τους αρμόδιους Οργανισμούς της

οικείας περιφέρειας που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν.

2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν ιδρυθεί.

ε) Την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση γδάτων, απο

κλειστικά για υδροηλεκτρικά έργα.

4. Εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την

παραλαβή του φακέλου, οι αρμόδιοι φορείς που προ

βλέπονται στην παράγραφο 3 υποχρεούνται να διαβι

βάσουν τη γνώμη τους στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος

της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η υπηρεσία

αυτή εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την

παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων, ή άλλως από

την παρέλευση της ταχθείσας ανωτέρω προθεσμίας και

ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωμο

δοτήσεις, σύμφωνα με το εδάφιο γ' της παραγράφου 9
του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε

με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002, εισηγείται σχετικά στο

αρμόδιο όργανο που προβλέπεται στην παράγραφο 5.
5. Η απόφαση Έγκρισης ή μη Περιβαλλοντικών t>pωv

εκδίδεται από τον οικείο Νομάρχη εντός προθεσμίας

δέκα (10) ημερών από την εισήγηση που προβλέπεται

στην προηγούμενη παράγραφο, σύμφωνα με την παρά

γραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικα

ταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Η απόφαση

Έγκρισης Περιβαλλοντικών t>ρων ισχύει για δέκα (10)
έτη. Το περιεχόμενο της απόφασης αυτής καθορίζεται

στο άρθρο 11.
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6. Η απόφαση Έγκρισης ή μη Περιβαλλοντικών Όρων

διαβιβάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλο

ντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο ΟΙ

κείο Νομαρχιακό Συμβούλιο για να λάβει γνώση και

να ενημερώσει' βάσει της υπ αριθμΗΠ. 37111/2021/2003
κ,νΑ, τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής

τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του

ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του

ν.3010/2002,

7. Η γηηρεσία Περιβόλ/οντος της οικείας Νομαρχια

κής Αυτοδιοίκησης διαβtβόζει αντίγραφο της απόφασης

Ε.Π.ο. στην Ε.Υ.ΠΕ. του γΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Άρθρο 11
Περιεχόμενο απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Όρων (Eno.) για έργα ΑνανεώσιμωνΠηγών

Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

1. Με την απόφαση ΕΠο. επιβάλλονται, ΣVΜφωνα με

το άρθρο 4 του ν. 165011986, όπως αντικαταστάθηκε με

το όρθρο 2 του ν. 3010/2002, μέτρα, προϋποθέσεις, όροι,

περιορισμοί και διαφοροποιήαεις για την πραγματοποί

ηση του έργου A.n.E., που αναφέρονται ιδίως:

α) Στο είδος, το μέγεθος και τα βααικά τεχνικά χα

ρακτηριστικά του έργου Α.n.Ε.

β) Στις οριακές τιμές εκπομπής, που εκφράζονται ως

συγκεντρώσεις ή.!και φορτία των εκπεμπόμενων ρύπων,

σψφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις

και ανάλογα με τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες

της περιοχής.

γ) Στα τεχνικά έργα, μέτρο, όρους και περιορισμούς

που επιβάλλεται να κατασκευασθοιΝ ή να ληφθοιΝ για

την αντιμετώπιση της ρύπαναης ή γενικότερα της υπο

βάθμισης του περιβάλλοντος, τα οποία αναφέρονται

στην κατασκευή και λειτουργία του έργου, καθώς και

στην παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλο

ντικών όρων.

δ) Στην παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλ

λοντικών όρων και από τον κuριο του έργου.

ε) Στο περιβάλλον της περιοχής και τα ιδιαίτερα

ευαίσθητα στοιχεία του και ενδεχομένως στις ειδικά

προστατευόμενες ζώνες και στον καθορισμό αναΎΚαίων

για τη διατφησή τους μέτρων και έργων.

στ) Στον καθορισμό του χρονικοι) διαστήματος των

δέκα (10) ετών, για το οποίο ιoxUΕι η xoρηγOUΜενηΈγKΡΙ

ση Περιβαλλοντικών Όρων, των ειδικών όρων ιοχUOς της

καθώς και των προϋποθέσεων για την αναθεώρησή της,

σψφωνα με το άρθρο 4 του ν. 165011986 όπως αντικα

ταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002.
2. Αν κατά την KατασκεVΉ και λειτουργία ενός έργου

Α.Π,Ε. προκuπτει ότι δεν προστατεuεται επαρκώς το

περιβάλλον, με όμοια απόφαση Ε.n.ο. επιβάλλονται πρό

σθετοι όροι, ή τρoπoπoιoUνται οι υφιστάμενοι σύμφωνα

με το άρθρο 4 του ν. 165011986 όπως αντικαταστάθηκε

με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002.

J\ρθρο 12
Διαδικασία αξιολόγησης επιmώσεων από τη βελτίω

ση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ή ανα

νέωση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (An.E.)

1. Προκειμένου να εκτιμηθεί αν από τον εκσυγχρονι-

σμό, επέκταση, βελτίωση, ή τροποποίηση υφισταμένων

έργων A.n.E, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις
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σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. ο

ενδιαφερόμενος υποβάλλει φάκελο το περιεχόμενο του

οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση του γπουργοίί

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

του γπουργοίί Ανάπτυξης, ΣUμφωνα με το εδάφιο Β' της

παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν. 165011986, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002. Ο
φάκελος αυτός υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία

περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά τις διατάξεις των

άρθρων 3 έως και 10 της παροίίσας, η οποία εντός

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του

φακέλου αυτοίί, αποφαίνεται: α) αν απαιτείται ή όχι η

υποβολή νέας π.n.Ε. για να διενεργηθεί νέο nn.EA., ή

β) αν απαιτείταιή όχι η υποβολήνέος MIl.E. ή Περιβαλ

λοντική:: Έκθεσης για να εκδοθεί νέο απόφαση Ε.Π.Ο.

ή να τροποποιηθεί η ισχUOυσα, ή γ) αν εξακολουθεί να

ισχuει η υφιστάμενη απόφαση Ε,Π.Ο. ως έχει

2. Σε περίπτωση αίτησης για την ανανέωση της ισχύ

ος της απόφασης EIl.D., ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει

φάκελο το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται με κοινή

απάpaση του γπουργοίί ΠεριβάλλονtOς, Χωροταξίας και

ΔημοσίωνΈργων και του γπουργοίί Ανάmυξης, σύμφω

να με το εδάφιο Β' της παραγράφου 10 του άρθρου 4
του ν. 165011986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
του ν. 3010/2002. Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται στην

αρμόδια υπηρεσία περιβαλλοντική:: αδειοδότησης κατά

τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 10 της παροuσας,

η οποία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την

υποβολή του φακέλου αυτοίί. αποφαίνεται αν απαιτεί

ται ή όχι η υποβολή νέας Μ.ΠΕ, ή Περιβαλλοντικής

Έκθεσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις

J\ρθρο 13

Διαδικασίες για Π.Π.ΕΑ. και EIl.O. που εκιφεμοιΝ κατά

το χρόνο έναρξης LOXuoς της παρούσας απόφασης συ

νεχίζονται και ολοκλφώνονται σύμφωνα με τις διατά

ξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών

αιτήσεων.

Άρθρο 14

Με την επιφuλαξη του άρθρου 6 του ν. 3010/2002
και του άρθρου 14 από την έναρξη ισχuος της πα

ροuσας απόφασης KαταργOUνται οι διατάξεις της υπ'

αριθμ.1726/2003 κ.γ,Α. (ΦΕΚ Β' 552), καθώς και κάθε άλλη

διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παροίίσας

απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από

αυτήν.

J\ρθρο 15
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη

μοσίειισή της στην Εφημερίδα της Κιιβερνήσεως.

Η απόφαση αιιτή να δημooιεuθεί στην Εφημερίδα της

Κιιβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαίοιι 2006

οι YI10VPΓOI

ErmEP":ΩN. ΔtWιOΣIAΣ ΓΕΡIβΑ"",ΟΝΤΟΣΧΩΡΟΤΑΞΙλΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑι AIlOΚENTPΩΣHΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝΕΡΓΟΟ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΙ Γ. ΙΟΥΦΛΙΑΙ
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Αριθμ. Οικ. 104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (2)
Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των

Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (n.n.E.),
των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (MIl.E,),
καθώς και σvναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (A.n.E.).

οι ΥπογΡΓΟΙ

ΑΝΑΠTVΞΗΣ • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. ΤΟ ν. 165011986 ..Για την Προστασία του Περιβάλλο

ντος. (ΦΕΚ Α'160) και ιδίως το εδόφιο β', της παραγράφου

10 του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
του ν. 3010/2002 .Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδη

γίες 97f11/EE και 96/61/ΕΕ Kλπ.~ (ΦΕΚ Α'91) και ισχύει.

2. Το ν. 2244{1994 .Ρύθμιση θεμάτων ηλεΚΤΡοπαpaγω

vff:. από ανονεώσψες πηγές ενέργειας και από συμβατικά

καύσιμα και άλλες διατάξεις_ (ΦΕΚ Α'168), όπως ισχίiει.

3. Το άρθρο 15 του ν. 2742/1999 ..Χωροταξικός σχεδια

σμός και αειφ6ρος ανάmυξη και άλλες διατάξεις.. (ΦΕΚ

Α'207), όπως ισχύει

4. Το ν. 2m/1999 ..Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι

κής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής

και λοιπές διατάξεις- (ΦΕΚ Α'286), όπως ισχύει

5. Τον. 2941/2001 ..Απλοποίηση διαδικασιών (δρυσης

εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Γlηγών Ενέργει

ας, ρύθμιση θεμάτων της ΑΕ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑYΓ1-lrEIA"

και άλλες διατάξεις_ (ΦΕΚ Α'201), όπως ισχύει.

6. ΤΟ ν. 3017/2002 ..Κύρωση του Πρωτοκόλλου του

Κιότο στη Σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για

την αλλαγή του Kλίματo~ (ΦΕΚ Α'117), όπως ισχύει

7. Το rιδ. 63/2005 ..Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα_ (ΦΕΚ Α'98).

8. ΤΟ άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 Κοινής

υπουργικής απόφασης ..Καθορισμός μέτρων και διαδι

κασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κλπ.,.

(ΦΕΚ Β'1289).

9. Την υπ' αριθμ. H.n.15393/2332/2002 Κοινή Υπουργική

Απόφαση ..Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σψφωνα με το άρθρο

3 του ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

1 του ν. 3010/2002 ..Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις

οδηγίες 97111 και 96/61/ΕΕ κλπ. (ΦΕΚ Α'91)ιο (ΦΕΚ Β'lΟ22),

όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. οικ.14579912005

Κοινή γπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β'1002) και ισχύει

10. Την uπ' aριθμ Ηη11014ι703/Φ104/2003 Κοινή γπουργική

Απόφαση oΔιaδικασία Γt>oκaταΡK:Πκή:: Γlεριβaλλoντιι<J):; Εκτί

~και Αξιολόγησης (Γl.ΠEA) καιΈγιφισης Γlεριβaλλovτι

KιJN Όρων (Ε.Π.ο.) σψφωνα με το φθΡο 4 τov ν. 1650/1986
(Α'160) όπως αντικaταστάθr'f(ε με το όρθρ:ι 2τov ν.3010/2002

"Eνaρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/111ΕΕ και 96/61/
ΕΕ. και άλλες διατό;εις" (A'91j.. (ΦΕΚ Β' 332).

11. Την υπ' αριθμ. οικ. 145799/2005 Κοινή γπουργική Από

φαση ..Συμπλr}Jωση της υπ' αριθμ. Η.Π. 15393/233212002
(ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) Κ,ΥΑ Κατάταξη δημόσιων και

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,

σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α' 160) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 "Εναρ

μόνιση του ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/
ΕΕ Κ.α. (Α'91)",. (ΦΕΚ Β' 1002).

12. Την υπ' αριθμ. οικ. 104247125.52006IEYΠIΞJYΠEXΩΔE

Κοινή γπουργική Απόφαση "Διαδικασία Προκαταρκτικής

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΗΕΑ.)

και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠ.Ο.) έργων

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.ΠΕ), σύμφωνα με

το άρθρο 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με

το άρθρο 2 του ν. 3010/2002',..
13. Την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης

lουνίου1985 «Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμέ

νων σχεδίων ιδιωτικών και δημοσίων στο περιβάλλον_

(ΕΕ Ι 175/05.07.1985).
14. Την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης

Μαίου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ Ι

206/22.07.1992).
15. Την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρ

τίου 1997 ..Για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/
ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων

δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον_ (ΕΕ Ι

073/14.03.1997).
16. Την οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου

λίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεmεμβρίου 2001 ..Για
την προαγωγή του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας_

(ΕΕ Ι 283/27.102001).
17. Την ανάγκη προώθησης των Ανανεώσιμων πηγών

Ενέργειας στην ενεργειακή αγορά της χώρας.

18. ΤΟ γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφα

σης δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση στο Ελληνικό

Δημόσιο, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε εφαρμογή του

εδαφίου Β'της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του ν.

1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.

3010/2002, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις οδη

γίες 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης lουνίου1985

..Για την εκτίμηση των επιmώσεων ορισμένων σχεδίων

δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον_, 92/43/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαίου 1992 ..Για τη δια

τήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας

πανίδας και χλωρίδας-, 97111/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης

Μαρτίου 1997 ..περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337
για την εκτίμηση των επιmώσεων ορισμένων δημόσι

ων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον,., καθώς και

2001mlEK του ΕυρωπόίκούΚοινοβουλίουκαι του Συμ

βουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου2001 ..Για την προαγωγή

του ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας-ο

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται α) στα νέα έργα

Α-Π.Ε. των υποκατηγοριών 1 και 2 της πρώτης (Α') κα

τηγορίας, και 3 και 4 της δεύτερης (Β') κατηγορίας,

σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΗΗ1539312332/2002 κ'Υ.Α.,

όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. οικ. 145799/2005
κ.γ.Α, β) στον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή

τροποποίηση των υφιστάμενων έργων Α.Π.Ε. των ίδιων

υποκατηγοριών, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφο

ροποιήσεις σε σχέση με τις επιmώσεις τους στο περι

βάλλον, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 1650/1986
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3010/2002
και γ) στην ανανέωση της ισχύος της απόφασηςΈγκρι

σης ΠεριβαλλοντικώνΌρων υφιστάμενου έργου ΑΗΕ

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε έργα A.n.E
που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής όμυνας.
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Άρθρο 2
Περιεχόμενα. δικαιολογητικά κοι λοιπό στοιχείο

Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.ΠΕ),

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.),

Περιβαλλοντικής Έ:κθεσης ΚΟΙ λοιπών φακέλων

έργου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΗΕ.)

1. Το περιεχόμενο του φακέλου της Προμελέτης Πε

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (n.n.E.) τύπου Ι και τύπου

11 έργου A.n.E., που προβλέπεται στην υπ' οριθμ. ΟIΚ.

104247/25.5.2006ΙΕΥΠΕΝΠΕΧΩΔΕ κ.νλ καθορ(ζεται στο

Κεφάλοιο Α'ταυ Πορορτή.ιοτος,

2. Το περιεχόμενο του φακέλου της Μελέτης ΠεΡI~

βαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.ΠΕ) τύπου Ι και τύπου

11 έργου ΑΗΕ., πσυ προβλέπεται στην υπ' αριθμ. ΟIΚ.

104247/25.5.2006/EYΠEΙVΠEXΩΔE κ.νΑ., κaθορ(ζεται στο

Κεφάλοιο Β'του Παραρτήματος.

3. Το περιεχόμενο του φακέλου της Περιβαλλοντικής

Έκθεσης έργου AIl.E" που προβλέπεται στην υπ' αριθμ.

οιι<. 104247/25.52006/ΕΥΠΕ/ΥπΕΧΩΔΕ κ.γΑ. καθορίζεται

στο Κεφάλαιο r του napapTήμaroς.

4. Το περιεχόμενο του φακέλου για τον εκσυγχρο

νισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμε

νου έργου A.n.E. που προβλέπεται στην υπ' αριθμ. οικ.

104247/25.5.2006/ΕγnΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ κ.γΑ., καθορίζεται στο

Κεφάλαιο Δ' του nαραρτήματος.

5. ΤΟ περιεχόμενο του φακέλου για την ανανέωση της

ισχύος της απόφασηςΈγχρισης nερLβαλλοντιι<ών Όρων

(E.n.o.) υφιστάμενου έργου A.n.E., πov προβλέπεται στην

υπ' αριθμ. οικ. 104247/25.52006/ΕγnΕ/ΥnΕΧΩΔΕ κοινή

υπουργική απόφαση, καθορίζεται στο Κεφάλαιο Ε' του

nαραρτήματος.

8917

Άρθρο 3
Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

1. Με απόφαση των αρμοδίων Γενικών Διευθυντών

των γπουργείων nΕ.χΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης, σύμφωνα

με το εδάφιο γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του

ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του

ν. 3010/2002, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται λεnτoμερειαιc;ά και

τεχvιι<ά ζητήματα.

2 Διαδιι<ασίες για τη χορήγηση n.n.E.A. και E.n.O. που
εκκρεμούν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας

απόφασης, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις

που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής των σχετιι<ών αι

τήσεων.

3. Μελέτες, η εκπόνηση των οποίων είχε ανατεθεί

πριν το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης,

εκπονούνται ΣVμφωνα με τις διατάξεις πov (σχυαν κατά

το χρόνο ανάθεσής τους.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του ν. 3010/2002
οπό την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταρ

γούνται οι διατάξεις της υπ' αριθμ. 1726/2003 κ.γ.Α. (ΦΕΚ

8'552), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται

στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε

θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.

5. Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται nαράρτημα

το οποίο αποτελεί, αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας οπόφασης αρχίζει από τη δη

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΓΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑι ΛΟΙΠΑ ΠΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Φάκελος Προμελέτης Περιβαλλovτικών Επιπτώσεων

(n.nE.) τύπου Ι και 11 έργου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ*

γειας (λ.Π.Ε.)

1.0 Εισαγωγή

2.0 ΠεριγρaφήΈρyou

2.1 Γεωγραφική θέση έργου

22 Περιγραφή έΡγου (κφιο έργο και σwoδά έργα

όπως οδοποι(ο. έργα διoΣΙΊVδεσης δικτύου κλπ.)

3.0 Στόχος, O'I'μlσiΌ, oναγκαιόrητα και οικονομικά στοι-

χείο του έργου - Συσχέτισή του με άλλα έργο

3.1 Στόχος, σημασία και αναγκαιότητα του έργου

3.2 Ιστορική εξέλιξη του έργου

3.3 Οικονομικά στοιχείο του έργou

3.4 Συσχέτιση τοο έργοο με άλλο έργα ή δραστηρι-

ότητες

4.0 Περιγραφή Εναλλακτικών Λύσεων

5.0 Κατάσταση Περιβάλλοντος

5.Α Περιοχή μελέτης

5.8 Μη Βιοτικά χaρaκτrpιστlll:ό

5.8.1 ΚλιμoτoλOγtΚά ΚΟΙ βιοκλψοτικά χαρακτηριστικά

5..82 MOΡΦOλoγtΚό και τοπιολογικά χαρακτηριστικά

5.8.3 Εδοφολογικό, γεωλογικό και τεκτονικά χοροκτη-.

ρισtIΚά

5.8.4 Στερεoηαρaχή (aφoρά σε υδροηλεκτρικά έργα)

5.Γ Φυσικό Περιβάλλον

SJ.1 Γενικό στοιχεία

5,Γ2 Ειδικές φυσικές περιοχές

5.Γ.3 Άλλες φυσικές περιοχές

5.Γ.4 Περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της πε-

ριοχής μελέτης

5.Δ Ανθρωπογενές περιβάλλον

5.Δ.1 Χωροταξικός σχεδιασμός-Χρήσεις γη:;

5.Δ2Δομημένο περιβάλλον

5.Δ.3Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον

5.Δ.4Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον - Τεχνικές uno-
δομές

5.Δ.5Πιέσεις στο περιβάλλον από άλλες ανθρωπογε-

νείς δραστηριότητες

5.Δ.6Ατμοσφαιρικόπεριβάλλον

5Δ.7Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες

5Δ.8Επιφανειακάκαι uπόγεια νερά

5Ε Τόσεις εξέλιξης του περιβάλλοντος - Μηδενική

Λύση

6.0 Κατ Aρxrrι Εκτίμηση και Αξιολόγηση των Πε·

ρlβaλλoντικών Εnιmώσεων (κuρrως tpyou και

σwoδών αuτού με εκτίμηση των αθροιστικών

και σuνεργιστικώνcmmώoewv)

6.1 Μη Βιοτικά XOΡOKTrρΙOΤικά

6.1.1 Κλιματολογικό και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

6.12 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά

6.1.3 Εδοφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτη-

ριστικά

6.1.4 Στερεοπαροχή (αφορά σε uδροηλεκτρικά έργα)

62 Φuoικό Περιβάλλον

6.3 Ανθρωπογενές περιβάλλον

6.3.1 Χρήσεις γης

6.3.2 Δομημένο περιβάλλον

6.3.3 Ιατορικό και πολιτιστικό περιβόλλον

6.3.4 Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον - Τεχνικές γπο-

δομές

6.3.5 Aτμooφaιρικό περιβάλλον

6.3.6 Ακουστικό πεΡιβόλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες

6.3.7 Επιφανειακά και υπόγεια νερά

7.0 Κατευθύνσεις για την Αντιμετώπιση των Περι

βαλλοντικών Εmmώσεων

β.Ο Εκτίμηση των Δυσκολιών που αναμένεται να nρo-

Kι:ψow κατά την εκπόνηση της MrιE

9.0 ΑπαιτοΨενες Βοσικές Μελέτες

10.0 Χάρτες - Σχέδια

10.1 Χάρτες (με σημειωμένο το έργο)

10.1.1 Χάρτης προσανατολιαμού (προτεινόμενη θέση

tou έpyou)

10.12Χάρτης εuρύτερης περιοχής 1:50.000 ή άλλης

κατάλληλης κλ(μακας

10.1.3Γεωλογικός χάρτης 1:50.000 έως 1:25.000 ή όλ·

λης κατάλληλης κλίμακας εφ' ΟΟον προβλέπονται

έργα οδοποιίας

10.1.4γδρογροφικός χάρτης κατάλληλης κλίμακας εφ'

ΟΟον προβλέπονται επεμβάσεις στο uδρογροφl

κό δίκτuo της περιοχής

10.15Χάρτης αποτύπωσης φυσικών ενδιαιτημάτων

150.000 ή άλλης κ<πάλληλης κλίμακας

10.1.6Χάρτης χρήσεων γης 1:5.000 έως 1:25.000 ή άλλης

κατάλληλης κλίμακας

10.1.7Χάρτης θέσεων λfNιης φωτογραφιών του κεφα

λαίου 13
10.1.8Χάρτες με πλέον εξειδικευμένες πληροφορίες

nou oπαιτoύlπαι για την rτλfρη περιγραφή της

κατάστασης περιβάλλοντος

102 Σχέδιο

10.2.1Οριζοντιογροφ(α σε κλίμακα 1:10.000 ή άλλη

κατάλληλη κλίμακα για τις εγκαταστάσεις nou
σuνoδεύouντο έργο

11.0 Δικαιολογητικά - Εγκρίσεις

12.0 Βιβλιογραφία - Πηγές
13.0 Φωτογραφική Τεκμηρίωση

14.0 Παραρτήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Μ.ΠΕ.) τύπου Ι και ΙΙ έργου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ

γειας (ΑΠΕ.)

1.0 Εισαγωγή

2.0 Μη τεχνική ΠερίλrNJη

3.0 ΣιNOmική περιγραφή - Στόχος, σψασίο. ανα·

γκαιότητα και οικσνομικά στοιχεία τοο έpyou

- Σuσχέτισή τοο με άλλα έργα

3.1 Γεωγραφική θέση και διοικητιι<ή uπαγωγή τοο

έργοο

32 ΣιΝΟπτική περιγραφήτου έργου

3.3 Στόχος. σrμασία και αναγκαιότητα του έργου

3.4 Ιστορική εξέλιξη του έργοο

35 Οικονομικά στοιχεία του φγου

3.6 ΣUΣΧέηση τοο έργου με άλλα έργα και δραστη

ριότητες

4.0 Αναλuτική περιγραφή του έpyou ΜΕ (κuρίως

έpyou και συνοδών Quτού όπως Οδοποιία, έργα

διασύνδεσης δικτύοu κλπ.)

4.1 Γενικά στοιχεία - τεχνικά χαρακτηριστικά tou
tpyou

42 Περιγραφήτης φάσης κατασκευήςτου tpyou
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4.3 Περιγραφή της φάσης λειτουργίας ταυ έργου

4.4 Ανώμαλες και επικίνδυνες καταστάσεις

5.0 Εναλλακτιιι;ές λύσεις

6.0 Κατάσταση περιβάλλοντος

β.Α Περιοχή μελέτης

6.Β Μη Βιοτικό χαρακτηριστικό

6.8.1 Κλιματολογικό κοι βιοκλψατικό χαρακτηριστικά

6.82 Μορφολογικόκαι τοπιολογlκάχαρακτηριστικά

6.8.3 Γεωλογία. τεκτονικό και εδαφολογικά χαρακτη-

ριστικά

6.Β.4 ΣτεΡεοπαροχή (αφορά σε υδροηλεκτρικό έργα)

β.Γ Φυσικό Περιβάλλον

6.Γ.1 Γενικό στοιχεία

6.Γ2 Ειδικές φυσιιι;ές περιοχές

6.Γ.3 Άλλες φυσικές περιοχές

6.Γ.4 Περιγραφή του φυσικοΙ:; περιβάλλοντος της πε-

ριοχής μελέτης

β.Δ Ανθρωπογενές περιβάλλον

β.Δ.1 Χωροταξικός σχεδιασμός-Χρήσεις γης

6.Δ2 Δομημένο περιβάλλον

6.Δ.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον

6.Δ.4 Κοινωνικο-οικονομlκό περιβάλλον

6.Δ.5 τεχνικές Υποδομές

6.Δ.6 Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον

6.Δ.7 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

6.Δ.8 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες

6.Δ.9 Επιφανειακά και υπόγεια νερά

6.Ε Τάσειςεξέλιξηςτου περιβάλλοντα; -ΜηδενικήΛύση

7.0 Εκτίμηση και Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (κυρίως έργου και συνοδών αυτού

με εκτίμηση των αθροιστικών και συνεργιστικών

επιπτώσεων)

7.1 Μη Βιοτικά χαρακτηριστικά

7.1.1 Κλιματολογικά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά

7.12 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά

7.1.3 Γεωλογικά, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτη-

ριστικά

7.1.4 Στερεοπαροχή (αφορά σε υδροηλεκτρικά έργα)

7.2 Φυσικό Περιβάλλον

7.3 Ανθρωπογενές περιβάλλον

7.3.1 Χρήσεις γης

7.3.2 Δομημένο περιβάλλον

7.3.3 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον

7.3.4 Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον

7.3.5 Τεχνικές γποδομές

7.3.6 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον

7.3.7 Ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, ακτινοβολίες

7.3. Επιφανειακά και υπόγεια νερά

7.4 Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών

επιmώσεων σε μορφή μήτρας

8.0 Αντιμετώπιση και Παρακολούθηση των Περιβαλ

λοντικών Επιπτώσεων

9.0 Προτεινόμενοι περιβαλλοντικοί όροι

10.0 Περιγραφή των δυσκολιών που ανέKVψαν κατά

την εκπόνηση της μελέτης

11.0 Χάρτες - Σχέδια

11.1 Χάρτες (με σημειωμένο το έργο)

11.1.1 Χάρτης προσανατολισμού (προτεινόμενη θέση

του έργου)

11.1.2 Χάρτης εναλλακτικών λύσεων σε κλ(μακα 1:50000
ή άλλη κατάλληλη

11.1.2 Χάρτης ευρύτερης περιοχής 1:50.000 ή άλλης

κατάλληλης κλίμακας
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11.1.3 Γεωλογικός χάρτης 1:50.000 έως 1:25.000 ή άλλης

κατάλληλης κλίμακας εφ' όσον προβλέπονται

έργα οδοποιίας

11.1.4 γδρογραφικός χάρτης κατάλληλης κλίμακας εφ'

όσον προβλέπονται επεμβάσεις στο υδρογραφι

κό δίκτυο της περιοχής

11.1.5 Χάρτης αποτύπωσης φυσικών ενδιαιτημάτων

1:50.000 ή άλλης κατάλληλης κλίμακας

11.1.6 Χάρτης χρήσεων γης 1:5.000 έως 1:25.000 ή άλλης

κατάλληλης κλίμακας

11.1.7 Χάρτης αποτύπωσης θέσεων δανειοθαλάμων,

αποθεσιοθαλάμων, χώρων εξόρυξης υλικών (κυ

ρίως για υδροηλεκτρικά έργα)

11.1.8 Χάρτης επιπτώσεων, όπου σημειώνονται οι με

ταβολές που επέρχονται στο περιβάλλον πριν

και μετά το έργο. Χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο

ο χάρτης χρήσεων γης

11.1.9 Χάρτες με πλέον εξειδικευμένες πληροφορίες

που απαιτούνται για την πλήρη περιγραφή της

κατάστασης περιβάλλοντος

11.1.10Χάρτης θέσεων λήψης φωτογραφιών του κεφα

λαίου 14
11.2 Σχέδια

11.2.1 Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:10.000 ή άλλη

κατάλληλη κλ(μακα για τις εγκαταστάσεις που

ΣVνOδεύoυν το έργο

12.0 Δικαιολογητικά - Εγκρίσεις

13.0 Βιβλιογραφία - Πηγές
14.0 Φωτογραφική Τεκμηρίωση

15.0 Παραρτrι.ιατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ r
Φάκελος ΠεριβαλλοντικήςΈκθεσης έργου Ανανεώσι

μων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

1.0 Εισαγωγή

Αφορά γενικά στοιχεία (είδος και μέγεθος του έργου

A.n.E.. φορέας υλοποίησης, υπεύθυνος έΡγου, στοιχεία

μελετητή).

2.0 Περιγραφή έργου A.n.E.
2.1 Προσδιορισμός της γεωγραφικής θέσης κατάλη

ψης του έργου με κεντροβαρικές συντεταγμένες και η

διοικητική του υπαγωγή.

2.2 Συνοmική περιγραφή του έργου και των τεχνι

κών αυτού βασικών χαρακτηριστικών (κυρίως έργου

και συνοδών αυτού όπως οδοποιία. έργα διασύνδεσης

δικτύου κλπ.).

3.0 Στόχος και αναγκαιότητα - Οικονομικά στοιχεία

Αναφορά στην σκοπιμότητα και αναγκαιότητα υλοποί

ησης του έργου και εκτίμηση του κόστους υλοποίησης

αυτού.

4.0 Εναλλακτικές λύσεις

Συνοπτική παρουσίαση τυχόν εναλλακτικών λύσε

ων σε μορφή κειμένου με ενδεικτικό σχέδιο για κάθε

λύση, που έχει σχέση με την θέση έργου, το μέγεθος,

τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα μέτρα ελέγχου των

οχλήσεων.

5.0 γφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος

Περιγράφονται συνοπτικά το φυσικό και ανθρωπο

γενές περιβάλλον με ειδική αναφορά σε περιοχές που

διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας στην

άμεση γειτονία του έργου.

6.0 Εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον

6.1 ΠεριγράφονταΙ, με την απαραίτητη τεκμηρίωση, οι
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σημαντικότερες ΟΙΚΟλογικές, χωροταξικές, κοινωνικές

και οικονομικές εnιmώσεις από την πραγματοποίηση

του εξεταζόμενου έργου. Έμφαση πρέπει να δίδεται

στην παρουσίαση ποσοτικών δεδομένων για την αξι

ολόγηση των επιmώσεων σε σχέση με τις ισχύουσες

διατάξεις, πρότυπα, όρια εκπομπών κλπ.

62 Στην περίmωση που εκτιμάται ότι αναμένονται

επιmώσειςσε προστατευόμενεςπεριοχέςτου Εθνικοίί

ΚαταλόγουΝΑτυΑΑ 2000 (Οδηγία 92143/ΕΟΚ) ή σε Ζώ

νες Ειδική:: Προστασίας για την opvιθoπαν(δa(Οδηγία

79/409/ΕΟΚ),τότε η εκτίμηση και αξιολόγησητων επι

mώσεων γίνεται κοι σύμφωνα με τα αναφερόμεναστο

άρθρο 6 της Οδηγίας 92143/ΕΟκ. Στην αντίθετη περί

mωοη που εκτιμάται ότι δεν αναμένovται επιmώσεις

στις προαναφερόμενες περιοχές, γίνεται αιτιολόγηση

της εκτίμησης αυτής.

7.0 Προτάσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλο

ντικών επιπτώσεων

Περιγράφονται συνοπτικά τα προτεινόμενα μέτρα

αντψετώπισης των αναμενόμενων επιmώσεων, καθώς

και τα τυχόν προτεινόμενα για εφαρμογή συστfματα

αντιρρύπανσης.

8.0 Χάρτες - Σχέδια

Περιλαμβάνoντα~

α) χάρτης προσανατολισμοίί

β) χάρτης χρήσεων και κάλυψης γης

γ) οριζοντιογραφία του έργου, και

δ) βασικές τομές όπου θα απεικονίζονται τα τεχνικά

χαρακτηριστικά του έργου.

Οι κλίμακες των χαρτών και σχεδίων προσαρμόζονται

κατάλληλα από τον μελετητή ανάλογα με το είδος και

μέγεθος του έργου Α.Π.Ε. καθώς και τα χαρακτηριστικά

της περιοχής.

9.0 Φωτογραφική κάλυψη

Γ1αρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της

περιοχής έργου με κατάλληλη σημείωση των θέσεων

λήψης των φωτογραφιών σε χάρτη λειτουργικής κλί

μακας.

10.0 Βιβλιογραφία - Πηγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Φάκελος για τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση

ή τροποποίηση υφιστάμενου έργου AνανειίχJιμων Πηγών

Ενέργειας (ΆΠΕ)

1.0 Εισαγωγή

1.1 Αφορά γενικά στοιχεία (είδος και μέγεθος του έρ

γου ΑοΠΕ, υπείίθυνος ή φορέας υλοποίησης του έργου,

στοιχεία μελετητή).

12 Προηγοίίμενη περιβαλλοντικήάδεια Ι απόφαση

Έγκρισης Περιβαλλοντικών'bρων (επισυνάπτεται αν

υπάρχει)- αριθμός - ημερομηνία - εκδοίίοα αρχή - λήξη

ισXίioς.

2.0 Περιγραφή του uΦισταμένoυ έργου

2.1 Γεωγραφική θέση, διοικητική υπαγωγή του έρ

γου.

2.2 Συνοπτική περιγραφή του υφισταμένου έργου με

την παράθεση των βασικών τεχνικών, γεωμετρικών και

λειτουργικών του χαρακτηριστικών (κίίριο έργο και συ

νοδά έργα, όπως Οδοποιία, έργα διασίίνδεσης δικτίίου

κλπ.).

3.0 Περιγραφή του προτεινόμενου έργου

3.1 Περιγραφή του προτεινόμενου έργου με την παρά

θεση των βασικών τεχνικών, γεωμετρικών και λειτουρ-

γικών του χαρακτηριστικών και απεικόνιση των θέσεων

δανειοθαλάμων. αποθεσιοθαλάμων (κυρίως για υδροη

λεκτρικά έργα) και τυχόν άλλων συνοδών έργων.

32 Δίδονται ευκρινείς οριζοντιογραφίες,τομές και

σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος

του έργου. Στους προαναφερόμενουςχάρτες και σχέδια

παρουσιάζεταιη υφιστάμενηκατάστασηενώ με έγχρω

μα στοιχεία εμφαίνονταιοι προτεινόμενεςεπεκτάσεις,

βελτιώσειςή τροποποιήσεις.

3.3 Αιτιολογείται η σκοπψότητα υλοποίησης του προ

τεινόμενου έργου.

4.0 γφισταμένη κατάσταση περιβάλλοντος

4.1 Περιγράφονται συνοπτικά το φυσικό και ανθρωπο

γενές περιβάλλον της περιοχής με ειδική αναφορά σε

περιοχές που διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς προ

στασίας στην άμεση γειτονία του έργου (π.χ. περιοχές

ΝΑTURΑ 2000, SPA, Ramsar, εθνικοί δρυμοΙ χρήσεις γης,

αρχαιολογικοί χώροι' κλπ) ..
42 Ελέγχεταιη συμβατότητατου έργου με τις χωρο

ταξικές και περιβαλλοντικέςπαραμέτρους και κατευ

θίίνσεις που ισXίioυν για την περιοχή.

5.0 Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβόλλον

5.1 Περιγράφονται συνοπτικά οι σημαντικότερες επι

πτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από

την προτεινόμενη επέκταση, βελτίωση. εκσυγχρονισμό,

τροποποίηση του υφισταμένου έργου.

52 Για την αξιολόγησητων επιπτώσεωνδίδονται πο

σοτικά στοιχεία εκπομπών ή γίνεται ποσοτικοποίηση

των επιπτώσεων(κατά το δυνατόν), καθώς και προτά·

σεις μέτρων, όρων ή περιορισμώνγια την αντιμετώπιση

των επιπτώσεωνστο περιβάλλον.

6.0 Φωτογραφικήτεκμηρίωση

Παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες

της περιοχής του έργου με κατάλληλη σημείωση των

θέσεων λήψηςτων φωτογραφιώνσε χάρτη κατάλληλης

κλίμακας.

7.0 Χάρτες - Σχέδια

7.1 Χάρτης προσανατολισμοίί.

7.2 Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, κλίμακας

1:5000 ή άλλης κατάλληλης με σημειωμένο το έργο.

7.3 Γενική διάταξη (ορ!ζοντιογραφία) του υφισταμένου

και του προτεινόμενου έργου με τα συνοδό αvτoU έργα

(με διαφορετικό χρωματισμό του υφισταμένου από το

προτεινόμενο έργο).

7.4 Βασικές τομές του όπου θα απεικονίζονται τα

τεχνικά χαρακτηριστικά του υφισταμένου και του προ

τεινόμενου έργου και τυχόν συνοδών έργων.

8.0 Πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά

8.1 Η προηγούμενη απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντι

κών Όρων του έργου (εφόσον τέτοια δεν υφίσταται,

τούτο αναφέρεται ρητά), καθώς και των τυχόν συνοδών

έργων αυτοίί.

8.2 Αντίγραφο των τυχόν άλλων μετέπειτα περιβαλ

λοντικών εγκρίσεων που αφοροίίν σε εκσυγχρονισμό,

επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου, καθώς

και των τυχόν συνοδών έργων αυτοίί.

8.3 Αντίγραφο της τυχόν εγκεκριμένης Μελέτης Πε

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων ή της ΠεριβαλλοντικήςΈκ

θεσης (εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την καθ'

ίίλην αρμόδια γπηρεσία που αποφαίνεται επί του αι

τήματος).

8.4 Άδεια λειτουργίας ή/και εγκατάστασης όπου η

έκδοση της προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
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Αθήνα, 25 Μαιου 2006

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

νονται και πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι για την απο

τελεσματική προστασία του περιβάλλοντος με βάση τα

νέα δεδομένα και η αρμόδια γπηρεσία nεριβάλλοντος

μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης (π.χ.

χάρτες. νομοθετικές ρυθμίσεις. κλπ).

2. Επισwάmονται στην αίτηση:

α) Αντίγραφο της προς ανανέωση απόφασης E.n.o.
του έργου καθώς και των τυχόν συνοδών έργων αυ

τού/αυτής.

β) Αντίγραφο των τυχόν άλλων μετέπειτα περιβαλ

λοντικών εγκρίσεων που αφοροιΝ σε εκσυγχρονισμό,

επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου, καθώς

και των τυχόν συνοδών έργων αυτού/αυτής.

γ) Αντίγραφο της εγκεκρψένης Μελέτης nεριβαλλο

ντικών Επιπτώσεων ή της nεριβαλ/οντικής"Έκθεσης εφ'

όσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την καθ' ύλην αρμόδια

γπηρεσία που αποφαίνεται επί του αιτήματος.

δ) Αδεια λειτουργίας και ή και εγκατάστασης όπου η

έκδοσή της προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

ε) Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιο

ποίησής υδατικών πόρων, σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις.

ε) Τυχόν άλλα στοιχεία που θα ζητηθοιΝ κατά την

κρίση της αρμόδιας γπηρεσίας nεριβάλλοντος που

αποφαίνεται επί του αιτήματος και τα οπο(α κρίνονται

απαραίτητα για την ορθή εκτίμηση της γπηρεσίας (π.χ.

τυχόν εγκρίσεις συναρμοδίων γπηρεσιών, πορίσματα

υφισταμένων μελετών. κλπ).
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ΠE~βλMONTOI ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΙ

IW ΔH\.IOΣ:IΩN ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

.ο.ΝΝΠΥΞΗΣ:

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

8.5 Τυχόν άλλα στοιχεία που θα ζητηθoιJν κατά την

κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος που

αποφαίνεται επί ΤOV αιτψατος και τα οποία κρίνονται

απαραίτητα για την ορθή εκτίμηση της Υπηρεσίας (π.χ.

πορίσματα υφισταμένων εξειδικευμένων μελετών, τυχόν

εγκρίσεις συναρμοδίων Υπηρεσιών, κλπ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Φάκελος για την ανανέωση της ισχίioς της απόφασης

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (E.n.o.) υφιστάμενου

έργου Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΜΕ)

1. προκειμένου να εκτιμηθεί αν γιο την ανανέωση

της ισχύος της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Όρων υφισταμένου έργου απαιτείτοι η υποβολή Μελέ

της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Περιβαλλοντικής

Έκθεσης, κατατίθεται αίτηση στην αρμόδιο Κεντρική,

Περιφερειακή ή Νομαρχιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος

στην οποία αναφέρονται:

α) Το είδος και μέγεθος του έργου,

β) Τα στοιχεία υπευθύνου ή του φορέα υλοποίησης

του έργου ΑΠΕ.,

γ) Τα στοιχεία - περιγροφή της μέχρι σf'ι.ιερα εξέλιξης

και λειτουργίας του έργου με επικαιροποιημένα στοι

χεία λειτουργίας αυτού, στοιχεία που αφορούν στην

υλοποίηση των περιβαλλοντικών όρων και περιοριομών

που έχουν επιβληθεί για το έργο, καθώς και αναφορά

στην αποτελεσματικότητα των μέτρων αποκατάστασης

του περιβάλλοντος που εφαρμόστηκαν.

δ) Η συνοπτική αναφορά σε τυχόν μεταβολές που

έχοιΝ επέλθει στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλ

λον της περιοχής του έργου A.n.E~ στο καθεστώς προ

στασίας (π-χ. ένταξη του έργου σε περιοχές με ειδικό

καθεστώς προστασίας Π.χ. δίκτυο NATURA 2000, αρχαι
ολογικοί χώροι), καθώς και στις χωροταξικές και πολεο

δομικές κατευθύνσεις, στο διάστημα που έχει παρέλθει

από την έκδοση της απόφασης ΕΠο. Σε περίmωση

που έχουν επέλθει τέτοιες αλλαγές μπορεί να προτεί-

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



Ι

8922 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ι

Ι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΑΗ!Η! Φ Ε Κ

θΕΣΣΑΛΟΝίΚΗ - BaQ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΛΙ - Ευριπίδου 63
"ΛΤΡΑ - Koρfνθoυ 327

IΟΑΝΝIΝΑ - Δloικηrήρlo
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638109
(2610) 638110
(26510) 81215
(25310) 22 858

ΛΑΡΙΙΛ - Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμορό. 13

ΗΡΑΚΛΕΙΟ . Πεδιάδος 2
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.ΚωVOlQVΤινοunόλεως 1

(2410) 597449
(26610)89122
(26610)89105
(2810) 300 781
(22510)46654
22510 47533

Ι

Ι

.. Η Tψt) rιώληoης μεμσvωμέ'II.ιιν '.Ε.Κ σε lι:wtI cd-rom από εκεινα mι.ι διστίθενταισε ψ.,ΟΟΡσΥικιΊ μo:ι:Jή και μέχρι 100 οελίδε<; σε 5 ιυιο nρoσouξovόμενη κριό 1euro σνό SO
σελίδες .

.. Η nlii πόlAησης σεμφ9iι cd-rom δημoσιευμάιωv ι.ικις ειοφtlος 010 τεΙίΧος λΕ. κοl Ε.Π.Ι σε 5euro ονό ρος.

ΠΑΡΑΠΕΛιΑ ΚΑι ΑΠΟΠΟΛΗ CI.ε'κ.: τηλε,ωνιιιό :210 -4011010, tu: 210- 4071010 Inιe,,.I: hΙIΡ:!!Www.eΙgr.
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190.
225.

ΔΟΡΕΑΝ

160.95.
ΔΟΡΕΑΝ

ΔΟΡΕΑΝ

33"
ΔΟΡΕΑΝ6".95.

4S0€

Anό το IlΙΙlιπ"

EURO
Ετήσιο
Ετ/οιο
Ετήσιο

Ετήσιο

Ετήσιο

Ετήσιο

Εβδομαδιαίο

Μηνιαιο

Περίοδος

Αvαnτυ~Ι{lJ(ώv Πρι'iξεων
Ν.Π.Δ.Δ.

Πορόρτημσ

Εμιιοροο')ς και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ανω1l1ιou Ειδικού ΔιΚΟστ/ρίΟυ
Διακηρύξεων Δημοοίων Συμβl1σtων

Διοιιηρύξεων Δημοσίων Συμβl1σεων

Α.Ε.& Ε.Π.Ε

Τεύχος

Σε Μυπο μoρφ~

ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ Ε.Κ

ΤΙΜΗ ΠΟΑΗ!Η! ΦΥΛΛΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗ! ΚΥΒΕΡΝΗιεοι

Α" Ετήσιο 150
Α 3μηνια/ο 40
Α" Μηνιαίο 15
Β' Ετήσιο 300
Β" 3μηνια/ο 80
Β" Μηνιοιο 30
r Ετήσιο 50
Δ" Ετήσιο 220
Δ" 3μηνιαίο 60

It Ιντυπημoρφ~:
• Γιο το ΦΕΚ οπό 1μέχρι 16 σελίδες σε 1euro, πρoσαυξαVΌμενη κατό 0,20 euro για κόΒε επιπλέον οκτοσέλιδο ή μέρος αυτού.

• Για τοφωΤOQντίΥpofQ ΦΕΚ σε 0.15 eura oVΌ σελίδα.

Itμορ,ήCD:

Α" (Νόμοι, Π.Δ., Συμβόσεις κτλ.) 22S€
Β" (Υπουργικέςoπoφl1σεlςκτλ.) 320ε
r (Διoρlσμo~ απολύσεις κιλ. Δη!.ι Υπαλ/ήλων) 65 €
Δ" (AnaλλOιριώσεlς, πολεοόομία κτλ.) 320€
ΑναπωξιακώνΠρδξεων και Συμβl10εων (ΤΑΠ.Σ.) 160 €
ΝΠΔ,Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικοι) Ν.Π.Δ.Δ.) 6S€
Παρι'iρτ/μα(ΠροκηρύξειςθέσεωνΔΕΠ κτλ.) 33€
Δελτία Εμπορικήςκαι Bloι,ιlκήςΙδιοκτ/οίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 6S€
ΑνωtότουΕιδlκοuΔικασπιρίοο(Α.Ε,Δ.) 10€
ΑνωνuμωνΕιαιΡειών& Ε.Π,Ε. 2.2S0€
Διακηρύξεων Δημασ(ων Συμβόοεων (Δ.Δ.Σ.) 22S€
Πρ<ίJTO (ΑΙ Δεuτερο (Β1 και Τέταρτο (Δ1 _

• Τοτεύχας ταυ ΑΣΕΠ (έΥΤυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την εΠ(βι'iρυνσηTων 70eUIo, πααό τοαποio oφoρι'i ταχυδρομucάέξοΟΟ.

• Για τ/ν παροχή δικοιώμοτος ηλεκτρονικής πρόοβασης οε Φ.Ε-Κ προηΥουμένων ετών και ουγκεκριμένα ο,α TεiJxη Α', ΒΌ ΔΌ Αναπτυξιακών Πράξεων &
Συμβόσεων. Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχονucής Ιδιοκτ/οίΟς Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβόοεων κσl Α.Ε. &Ε.Π,Ε., η τιμή πρooσυξι'iνεTαιπέραν του πoσαιJ

τ/ς ε"lήσlσς συνδρομής έτους 2006. καώ 40 euro ανι'i έτος noλσlότηTας και σνι'i τεiJXος.

Τεύχος ΠερΙοδος EURO

• Οι O'..rνδρoμές του εσωτερικού προπληρώνονται σης ΔΟΥ {το ποσό ouwpoμίIς κοτσβόλλεται οτov KωδlΚόαριθμό εσόδων ΚΑΕ 2!>31 KOI το ποσό υΠέρ ΤΑΠΕΤ (5" του
ποσού τ/ς συνδρσμής) οτσν κωδικό αριθμό εσόδωνΜΕ 351 2).Τσ πρωτότυπο O;ΤOOCtκτιKό είσπραξης (δ\πλι'iωπσ) θσ πρtπεl νο σποστέλλεται ή να κατσιίθετσι στην

ΣWι'iδιo Yπφεσiσ τσυ Eθvuc.oύ TuπσyραφείOO.

• Η πληρωμή τσυ υπέρ ΤΑΠΕΤ πσσοστού ποο σVΤIOΤσΙXεί οε ουνδρομές, ειοπρόπεταl και από Ilς ΔΟΥ.

• Οι oυνδρcψητές του εξωτερικού ΈXo:.rν τη δuνσTότηΤO λrjo;ης των δημοοιευμάτων μtoω ln1erneL με την l1OτQβoλή των αvτ(OIαXων ποοών συνδρσμής I1ΟΙ ΤΑΠΕΤ .
• Οι t«JμσρχισΚές Αυτοδιοικήσεις, α Δήμοι οι Κοινότητες ως KOI οι εmχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό ΧΡΨΟllκό ποσό τ/ς συνδρομής και ολόιιλφο το ποσό υπέρ

TouΤAπεr.

• Η QINSPO';lii ισχύει γισ ένο ημερολογιοκό έτος. Δεν εγγρόφοντα/ συνδρσμηΊές γιο μlκρόιερο χρονικό διΟΟτ/μα.

• Η εγγραφή ή ανανέωση tIjς O\Jνδρομής πραΥμαΙΟΠ(Νείιαlτο ορΥόιερο μέχρ. ιην 31 ην ΔεKεμβjXOυ κόθε έΤους.

• ΑVιιγραφο διπλοτύπων, TΣXU~Kές εnπoyές και χρηματικό Υριψμόπα δεν γίνονται δεκτά.
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ΟΙ υπηρεσίες ιξυπηρΙτησης των ρολιιών λεllουΡΥούν lιοθημιρlνΙΙ σπΙΙ 08.00· Ιως 13.00'

ΠληροφορΙες Α Ε . Ε Π Ε K(lr λο,πων Φ Ε Κ 21 Ο 527 9000

ΦωlοονlΙΥροφο1Ι0λοιωνΦΕΚ . ΒΙΒΛΙΟΟΗΚΗ . MApt~H 8 Τηλ (210)8220885. 8222924

Δωρεσν δ,σΒεοη lειιχους ΠροκηριιξεωνΑΙΕΠ σllΟΊ\λεlσηκο0110 Μορνη 8 δο ΠεΡΙ<flερει(lκ(Ι rjI(l<fltlCI
Δωρειιν σνσΥνωοη δημοσιευμοτων lευχοος Α (1110 την lστοσελιδα lοιι EllνlΊ\(lΙΙ ΤΙΙIΙΟΥροφειοιι

Ι 111 11111
ΜΙΟ ΤΟ EΙΙ~IKO ΤVnOrPA.!-EJ!!.

ΚΑΠΟΔI!ΤΡlον 34' ΑθΗΝΑ 104 32' ΤΗΛ, 210 52 79 000' FAX21052 21 004
ΗλΕΚΤΡΟΝIΚΗ ΔIΕνθΥΝΣΗ. httpΙ/Www et.g' - e-m~jj webmisle,@et.gr
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Μέγεθος Γραμμάτων

ΤΡΑπεΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM ΙΤ

SERVICES)

γΑ ΔΜΕ//2006 (γΑ ΔΜΕΟ/ο/Ο/2229ΦΕΚ Β 900 2006): Εγκριση Β' Bελriωoηc; Κανονισμού

ΠροεκτψωμένωνΑμοιβών Μελετών 8ι Υπηρεσιών (άρ.4 π.7 N.3316/0S) (397977)

Αρθρο :0

Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/ο/2229 (ΦΕΚ Β" 900112.7.2006)

Έγκριση της Β' BEλTiωoηc; Κανονισμού nροεΚΤιμωμένωνΑμοιβών Μελετών KOI

Υπηρεσιών κοτά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του όρθρου 4 του ν. 3316/2005.

ο vnOYPrOI

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΙ,XΩPOT~AΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντος υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 περί ~Aνάθεσης

και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεωνεκπόνησηςμελετών κοι παροχής συναφών

υπηρεσιών ΚΟI άλλες δIQτόξεlς~, με τις οποίες εξουσιοδοτείταιο Υπουργός

πΕΧΩΔΕ για την έκδοση απόφασης Κανονισμού προεΚΤιμωμένωναμοιβών μελετών και

υπηρεσιών με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές.

2) Την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.Β.2005απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την

οποία εγκρίθηκεο ΚανονισμόςΠρoεκτrμωμένωνΑμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών

κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005.

3) Την υπ' αριθμ. ΔΜΕο/α/Ο/1347/1.9.2005απόφαση Υπουργαύ ΠΕΧΩΔΕ με την

αποία τροποπαιήθηκεη απόφαση της ως άνω παραγρ. 2.

4) Την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361/30.12.200Sαπόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την

οποία εγκρίθηκε η Α' βελτίωση του Κανονισμού ΠροεκτψωμένωνΑμοιβών Μελετών

και Υπηρεσιών.



5) Τσ γεγονός ότι στον Κανονισμό προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και

γπηρεσιών, όπως αυτός ισχύει, κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν διοτάξεις που

να αφορούν:

α) στην πρόβλεψη αυξημένης αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων

έργων, ή έργων που απαιτούν ειδικές μεθόδους κατασκευής και

β) στην προεκτίμηση αμοιβής για αναμόρφωση υφιστάμενων μελετών.

6) Τα νέα όρθρα του Κανονισμού ΠροεκτιμωμένωνΑμοιβών Μελετών και ΥπηΡεrnών

που συνέταξε η Δ/νση Μελετών Εργων Οδοποιίαςτης Γ.Γ.Δ.Ε. του γ.ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε.

και αφορούν στα είδη εργαrnών της ως άνω παραγρ. 5.

7) Τη γνωμοδότηση34 της συνεδρίας 12 της 8.6.2006 του ΣυμβουλlουΔημooiων

Έργων Ι Τμήμα Μελετών ύστερα από την από 4.6.2006 εισήγηση τηςΔ.Μ.Ε.Ο.

8) ΤΟ έγγραφο 1470117.6.2006 του Τ.Ε.Ε. με το οποίο διατυπώνει τις απόψεις

του επί του κειμένου της εν λόγω Β' Βελτίωσηςτου Κανονισμού Προεκτιμώμενων

Αμοιβών Μελετών και γπηρεσιών σε απάντηση του εγγράφου με αρ. πρωτ.

1105/5.6.2006 του γφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Θ. Ξανθόπουλου

9) Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Και επειδή:

1) Σε ορισμένα όρθρα του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και

Υπηρεσιών, όπως αυτός ισχύει μετά την Α' Βελτίωση που εγκρlθηκε με την

απόφαση ΔΜΕΟ/α/Ο/2361/30.12.2005, κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν διατάξεις

που να εξασφαλίζουν ορθολογικότερες αμοιβές σε σχέση με την αντίστοιχα

προσφερόμενη εργασiα. Οι διατάξεις αυτές αφορούν:

α) Στην πρόβλεψη αυξημένης αμοιβής για παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων

έργων, ή έργων που απαιταύν ειδικές μεθόδους κατασκευής και

β) Στην ΠΡοεκτίμηση αμοιβής γιο αναμόρφωση υφιστάμενων μελετών.

2) Ο τρόπος προσδιορισμαύ της ΠΡοεκτίμησης των αμοιβών αυτών είναι

ορθολογlκόι:;, εύλογος και αντlκεψενlκόι:;, ανταποκρίνεται στις πραγματικές
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απαιτήσεις εnισrημονll<ά άρτιων μελετών και υπηρεσιών κοι τυγχάνει της

οποδοχης κοι του Τ.Ε.Ε., aπoφaσiζoυμε:

Αρθρο :ΜΟΝΟ

Α) Εγκρίνουμε την Β' Βελτίωση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών

κοι Υπηρεσιών που οφορά στη συμπλήρωση του άρθρου ΓΕΝ.4 (προσθήκη της νέος

παραγρ. 4 "οι μετονομασίας ουτού σε ΓΕΝ.4Β) κοι την προσθήκη του νέου όρθρου

ΓΕΝ.58, ως κατωτέρω:

Άρθρο ΓΕΝ.4Β Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο

απασχόλησης

1. Η προεΚΤ1μώμενη αμοιβή σε Ευρώ γιο την παροχή ανεξάρτητων uπηΡΕσ1ών

μηχανικού ή άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης

αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το

χρόνο οπασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:

ο) Γιο επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*Τκ

β) Για επιατημανα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ

γ) Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, όπου τκ είναι ο

σuντελεστης ταυ όρθρου ΓΕΝ.3.

2. ΟΙ απαζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός

έδρας (στα εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίος μόνα

ημέρος για οποαχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη

των 5 ωρών, η ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω

ημερησιων αποζημιώσεων με ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ. Στην

ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεταιτο σύνολο των άμεσων και έμμεσων,

γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικώνδαπανών του.

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών.

4. Η ποοεκημώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξαρτητων υπηρεΟ1ών

μηχανικού ή άλλου επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα



εξειδικευμένες γνώσεις στην οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευής ειδικών,

σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των

προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται ατη παραγρ. 1, πάντα ανάλογα του χρόνου

της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφάσον η απασχάληση είναι περιοριαμένης

διάρκειας.

Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά οναφέρονται, η εμπειρία σε

γραμμές και σταθμούς μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και

δομημένες περιοχές, γέφυρες με προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής

μορφής όπως κρεμαστές, καλωδιωτές, προβολοδομήσεις. με προώθηση, ειδικά

λιμενικά έργα με προβλήματα έδρασης. υποθαλάσσια έργα, μεγάλα ή με ειδικά

προβλήματα θεμελίωσης φράγματα, διάδρομοι, τροχόδρομοl ή δάπεδα στάθμευσης

αερολιμένων θεμελιούμενοl σε θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά έργα με

ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές οποιτήσεις όπως διατηρητέα νεοκλασικό κτίρια,

μνημεία κλπ.

Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων υπηρεσιών, των προεκτιμώμενων

αμοιβών της παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ.

Εργων (Τμ. Μελετών) της Γ.Γ.Δ,Ε. του ν.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Άρθρο ΓΕΝ.8Β Αμοιβή για συμπλήρωση ή επικαιροποίηση ή τροποποίηση

υφιστάμενης μελέτης.

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ των προς ανάθεση μελετών στις περιπτώσεις

εκείνες που απαιτείται συμπλήρωση, ή επικαιροποίηση, ή μερική τροποποίηση

παλαιότερων μελετών, υπολογίζεται ως ποσοστό της προεκτιμώμενης αμοιβής του

αντίστοιχου σταδίου νέας μελέτης.

Το ποσοοτό αυτό ανάλογα με το βαθμό αναμόρφωσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το

50% της προεκτιμώμενηςαμοιβήςτου αντίστοιχου σταδίου.

2. Για την ένταξη σε διακήρυξη εκπόνηση μελέτης ή παροχής υπηρεσιών,

απαιτείτσι γνωμοδότηση του ορμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ΔΜΕΟ/αΙοΙ1257Ι9.8.2005 άπως αυτή

τροποποιήθηκε με την απάφαση ΔΜΕΟ/α/1347/1.9.2005 και συμπληρώθηκε με την

απάφαση ΔΜΕΟ/α/οΙ2361/30.12.2005.

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι



Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Γ) Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς των οποίων η περίληψη

της προκήρυξης θο οποσταλεί μετά τη δημoσiευση της παρούσας στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδο της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2006

Ο γΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων

σχεδίων και προγραμμάτων, σε σvμμόρφωση με τις

διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την

εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμέ

νων σχεδίων και προγραμμάτων_ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου κοι του Συμβουλίου της 27ης lovv(ou
2001 _._.._._.._._._._._._._.._ ~.._ _._._ _._._._._ ..

Χορήγηση άδειος άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού

Λειτουργού στη Zιoύrou .. Γυφτάκη Ευαγγελία του

Γεωργίου_ .._._._._._._._ _._._._ _._._ _ "_"0 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 (1)
Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων

σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις δι

ατάξεις της οδηγίας 2001/421/ΕΚ ..σχετικά με την εκτί

μηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχε

δίων και προγραμμάτων- του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλ(ου

και του Συμβoυλfoυ της 27ης Ιουνίου 2001.

ΟΙ YΠOYPΓOI

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑι Af10ΚENTPΩΣHΣ - OIKONQMIAΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ 
ΓΕΡιΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔHMOΣlΩN ΕΡΓΩΝ

'Εχοντας υπόΨη:

ι Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 20Π11992

•Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή'Ενωση .... (ΦΕΚ Α'

136) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (πaρ. 1ζ) του ν. 1338/1983
.Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου. (ΦΕΚ Α' 34), όπως τρο

ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 .Συμμετοχή της

Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις πρoβλt

ψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων κλπ._ (ΦΕΚ Α' 70) και

του άρθρου 66 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α' 101).
2. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 .για την προστασία του

περιβάλλοντος. (ΦΕΚ Α' 160/1986), όπως έχει τροποποιηθεί

με τις διατάξεις του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α' 91).
3. Τις διατόξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του ν.

155Β/1986 .Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα_ (ΦΕΚ Α' 137)
και των άρθρων 9 και 13 του π.δ!τος 473/1986 .Καθορισμός

και ανακατανομή των aρμoδιoτήτων των γπουργείων. (ΦΕΚ

Α' 157).
4. Τις διατάξεις του ν. 2540/1997 .Κυρωση της Σψβασης

Αρ. φύλλου 1225
5 Σεπτεμβρίου 2006

για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώαεων σε

διασυνοριακά πλαίσια. (ΦΕΚ Α' 249).
5. Τις διατάξεις του ν. 302812002 «Για την προστασία των

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς_

(ΦΕΚ Α' 153).
6. Την υπ αριθμ. 2001/421ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοι

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιouνίoυ 2001 των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕΙ 197/30/21.72001).
7. Τις διατάξεις της υπ aριθμ. ΗΠ 1539312332/2002 κοινής

υπουργικής απόφασης με θέμα .Κατάταξη δημοαίων και

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμ

φωνα με το άρ. 3 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε

από το αρ. 1του ν. 3010/2002 .... (ΦΕΚ Β' 1022).
8. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 11014Π03/Φ104/14.032003

κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα _Διαδικασία Προ

καταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης

(πnΕ.Α.) και'Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Eno.) σύμ
φωνα με το άρ. 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε

από το άρ. 2 του ν. 3010/2002 .__ (ΦΕΚ Β' 332).
9. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινής

υπουργικής απόφασης .Καθοριαμός μέτρων και διαδικα

σιών για τη διατήρηαη των φυσικών οικοτόπων (ενδιαι

τημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

(ΦΕΚ Β' 1289).
10. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 92/43/

ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαίου 1992.Για τη διατή:)ηση

των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και

χλωρίδας. (ΕΕΙ 206Π/22.7.1992).

11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11764/653/2006 κοινής

υπουργικής απόφασης .Πρόσβαση του κοιναι:; στις δημόσιες

αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον

αε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ ....
κ λπ._ (ΦΕΚ Β' 327).

12. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 κοινή απόφαση

του Πρωθυπουργού και του γπουργού Εσωτερικών, Δημό

σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης .Ανάθεση αρμοδιοτήτων

στους γφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης. (ΦΕΚ Β' 527).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του .Κώδικα νομοθεσίας

για την Κυβέρνηση και τα ΚυβερνητικάΌργανα.,που κυρώ

θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 6312005 (ΦΕΚ 98Α').

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολαγι

σμού το ίφος της απαίας δεν μπορε( να καθαρισθεί και θα

καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις είτε αμιγώς από

εθνικούς πόρους είτε μέσω των συγχρηματοδοτούμενων

με την ΕυρωπαϊκήΈνωση Προγραμμάτων στο πλαίαιο των

πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες
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Ι
ουτές. από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα,

αποφaσίζovμε:

Αρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απάραση aποσκοπείταl η σvμμόρφωση

με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του ΕuρωπaΙκού

Κοινοβουλίου και του Σuμβoυλίov της 27ης lοuνίοu 2001
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικό με την εκτίμηση των

περιβαλλοντικών επιmώσεων ορισμένων σχεδίων και προ

γραμμάτων-, που έχει δημοσιευθεί στην Επίση.ιη Εφημερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕι 197/30/21.72001), ώστε,
στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτvξης, να ενσωματώνεται

η περιβαλλοντική διάσταση πριν την υιοθέτηση σχεδίων

και προγραμμάτων. με την θέσπιση των αναγκαίων μέτρων.

όρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση και εκτίμηση των

επιmώσεωv που ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον και

να προωθείται έτσι η αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού

επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 2
Ορισμο(

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης vooύvταl ως:

α) «σχέδια και προγράμματα-: τα σχέδια και προγράμ

ματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συγχρηματο

δοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και οι

τροποποιήσεις τους:

- που εKΠOνoVνται rνKαι εγκρίνονται από δημόσια αρχή

σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που εκπο

νούνται από μια δημόσια αρχή προκειμένου να εγκριθούν,

μέσω νομοθετικής διαδικασίας, από το Κοινοβούλιο ή την

Κυβέρνηση, και

- που απαιτούνται βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών

διατάξεων και ειδικότερα Νόμων, π.γ.Σ., ΠΑ γΑ και απο

φάσεων των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών καθώς και

Πράξεων που εκδίδουν τα αρμόδια προς τούτο όργανα

ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

β) _στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (ΣΠΕ.).: η δι

αδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιmώσεων

σχεδίου ή προγράμματος η οποία περιλαμβάνει την εκπό

νηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιmώσεων

(ΣJΛ.ΠE.), τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, τη συνεκτίμηση της

Σ.Μ.Π.Ε. και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά

τη λήψη απόφασης καθώς και την ενημέρωση σχετικά με

την απόφαση αυτή.

γ) _στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιmώσεων

(Σ.Μ.Π.Ε.)_: τα έγγραφα σχετικά με το σχέδιο ή πρόγραμ

μα, τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται

βάσει του άρθρου 6 και του ΠαραρτιΊ.ιατος ΙΙΙ του άρθρου

11 της παρούσας απόφασης,

δ) «κοινό.; ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

καθώς Kα~ σψφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή πρακτικές, οι

ενώσεις, οι οργανώοεις ή οι ομάδες εκπροσώπησής τους.

ε) _ενδιαφερόμενο κοινό.: το κοινό που θίγεται ή ενδέχε

ται να θιγεί· ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από

τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή του

σχεδίου ή προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μη

κυβερνητικών οργανώσεων εφόσον προάγουν την προστα

σ(α του περιβάλλοντος.

στ) -δημόσια αρχή.; α) η Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά

όργανα, οι δημΟΟιε<; υπηρεσίες, ΟΙ Οργανισμοί·Τοπικής Αυτο

διοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοο(ου δικαίov, β) οποιο

δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αρμοδιότητες δημΟΟιας

αρχής, ή άσκησης δημόσιων διοικητικών Kαθ!J<:ΌVΤων.

ζ) -αρχή σχεδιασμούο; η δημόσια αρχή που προβαίνει

στην εκπόνηση σχεδ(ου ή προγράμματος.

η) _αρμόδια αρχή.; η αρμόδια γπηρεσία Περιβάλλοντος

του γ.ΠΕΧΩ.ΔΕ. (ΕγΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ) ή η αρμόδια γπηρεσία

Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας όπως ειδικότερα

προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας απάΡασης.

Άρθρο 3
Πεδίο Εφαρμογής

Ι Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.n.Ε.) πραγμα

τοποιείται πριν από την έγκριση ενός σχεδίου ή προγράμ

ματος ή την έναρξη της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας,

με την επιφύλαξη της παραγράφου 2. για σχέδια ή προ

γράμματα εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού ή τοπικού

χαρακτήρα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επι

mώσεις στο περιβάλλον και ειδικότερα:

α) για τα σχέδια και προγράμματα που εκπονούνται για

έναν ή περισσότερους από τους τομείς γεωργίας, δασο

πονίας, αλιείας, ενέργειας, βιομηχανίας, μεταφορών, δι

αχείρισης αποβλήτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων, τη

λεπικοινωνιών, τουρισμού, πολεοδομικού ή χωροταξικού

σχεδιασμού ή χρήσης γης και τα οπο(α καθορίζουν το

πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων

της πρώτης (Α) κατηγορίας (υποκατηγορίες 1 και 2) του Πα

ραρτfματoς Ι (πίνακες 1·10) της υπ αριθμ. 15393/2332/2002
κοινής υπουργικής απόφασης,

Τα προαναφερόμενασχέδια και προγράμματα περιλαμ

βάνονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 11. Το παράρτημα

αυτό μπορεί να συμπληρώνεται με αποφάσεις του γπουρ

γού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας

περιβάλλοντος του γnΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΥΠΕΝ nΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), όταν

περιέρχονται σε γνώση της σχέδια και προγράμματα τα

οποία εμπίmοuv στις ανωτέρω διατάξεις.

β) για όλα τα σχέδια και προγράμματα τα οποία στο

σύνολό τους ή εν μέρει εφαρμόζονται σε περιοχές του

εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου

Natura 2000 (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ.) και Ζώνες

Ειδικής Προστασίας(Ζ.ΕΠ) και τα οποία ενδέχεται να τις

επηρεάσουν σημαντικά. Εξαιρούνται τα σχέδια διαχείρι

σης και τα προγράμματαδράσης που συνδέονται άμεσα

ή είναι απαραίτητα για τη διαχείριση και προστασία των

περιοχών αυτών.

Προκειμένου να κριθεί αν τα σχέδια και προγράμμα

τα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, και δεν

αφορούν σχέδια και προγράμματατης παραγράφου (α),

ενδέχεταινα επηρεάσουνσ .....ΑVΤιKά περιοχές του εθνικού

σκέλovς του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000
(Τόποι ΚοινοτικήςΣημασίας (Τ.Κ.Σ.) και Ζώνες Ειδικής Προ

στασίας (l.En)), και επομένως αν πρέπει να υποβληθούν

σε διαδικασία ΣΠΕ., πρέπει να ακολουθηθείη διαδικασία

περιβαλλοντικούπροελέγχουτου άρθρου 5.
2, Σε διαδικασία Σn.E. υποβάλλονται επίσης τα σχέδια

ή προγράμματα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του

άρθρου 11, μόνον όταν η κατά περίmωση αρμόδια αρχή

κρίνει με γνωμοδότησή της, σUμφωνα με τη διαδικασία

περιβαλλοντικού προελέγχου του άρθρου 5, ότι ενδέχεται

να έχουν σημαvτικές επιmώσεις στο περιβάλλον.

3. Τα ακόλουθα σχέδια και προγράμματα δεν υπόκεινται

στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης;

• σχέδια και προγράμματα που εξυπηρετούν αποκλει

στικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή καταστάσεων έκτακτης

ανάγκης,

- δημοσιονομικά σχέδια και προγράμματα ή σχέδια και

προγράμματα που αφορούν τον προϋπολογισμό.

4. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε σχέδια και

προγράμματα συγχρηματοδοτοψενα κατά τις αντίστοιχες

τρέχουσες περιόδους προγραμματισμού για τους κανονι

σμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ 1260(1999 κοι (ΕΚ) οριθμ

1257(1999.
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Άρθρο 4
Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρxτ'l για την εφαρμογή των διατάξεων της πα

ρούσας απόφο.σης ορίζεται:

1) η αρμόδια Υπφεσία Περιβάλλοντος του ΥI1~Ω.Δ.E.

(EYΓEΙV.nE.XίLΔ.E.) για σχέδια και ΠΡογρόμματα τα

οποία:

οι ανoφiρoVΤαι σε Εθνικό, Δla-flεριφερεΙQI(,ό ιι:αι Περι·

φερειοκό επίπεδο.

β) εμnίmouν γεωγραφικά στο σύνολό τους ή εν μέρει σε

περιοχές του εθνικού ~έλouς του Ευρωπαϊκού οl.ιολογι

κού Δικτύου Natura 2000.
v) εγκρίνovτω με VΌΜouς. Π.ν.Σ. ή υπουργικές αποφά

σε~

δ) αφορούν τροποποιήσεις των σχεδίων και προγραμ

μάτων που ανaφtρovται στα εδάφια (ο). (β) και (v) της

πaρoύooς ΠΟΡαγρόφου.

2'J η αρμόδια υπrρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Πε

ριφiρειaς για σχέδια και ΠΡΟΥρόι.ιματα τα οπο(α αναφέ

ρονται σε Δto-NoμaρXIQl(,ό, Noμaρχιακό ή τοπικό επίπεδο

της ίδιας Περιφέρειας και δεν εμπίπτουν γεωyρoφlΚά στο

σVνoλo τους ή r:v μέρει σε περιοχές του εθνικού σκέλους

τou EUΡΩnoϊκoύ Οιιι;ολοΥικού Δικτύου NβΙιnι 2000.

Άρθρο 5
Διαδικασία περιβαλλovτικoύ προελέγχου για την

υποβολή σε ΣIlE των σχεδίων και προγραμμάτων

των παραγράφων Ιβ και 2 του άρθρου 3

Ι Κόθε σχέδιο ή rφόγιxιμμα από τα αναφερόμενα στις

naρσγρόφoυς 1β και 2 του άρθρου 3. vπoβάλλεται σε διαδι

κασία πφιβaλλoντικσύ πρoελ.tyχoυ προκειμένου η αρμόδια

αρχή που rφoβλέπεται στην παράγραφο 3 να ιφ(νει κατό

τους ειδικότερους όρους του άρθρου aυτoύ' εάν το εν λόγω

σχέδιο ή rτρό~ εvδtχεται να έχει σrμavτικές εrumώοεις

στο περιβόλλ.ον και πρέπει κατά συνέπεια να υποβληθεί σε

ΣJ'E rLQ το σκοπό αυτό η αρχή σχεδιασμού vπoβόλλει αίτηση

στην aρμόδια αρχ1\ η οποία σwoδεύεται από φάκελο με τις

rtλrpoφoρ(ες που περιλαμβόνονται στο Παράρπι.ιο ΙV του

όρθρου 11, σε οχτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφο.

2. Σε περίπτωση που ο φ6κελος της παραγράφου 1 δεν

είναι πλι"ρης, η αρμόδια αρχή, το αργότερο εντός είκοσι

(20) ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγΡόφως

την aρχή σχεδιασμού για τις απαιτούμενες πληpoφoρCες,

στοιχεία και τεκμηριώσεις, με τα οποία πρέπει να συμπλη

ρωθεί ο φόι<ελος.

3. Η aρμόδια αρχή αφού εξετάσει το φάκελο και διαπι

στώσει ότι είναι πλήρης, και πριν αξιολογήσει το περιε

χόμενό τοι..ι, τον διαβιβάζει εντός είκοσι (20) ημερών από

την υποβολή του (ή την υποβολή των απαραίτητων συ·

μπληρωματικών στοιχείων εφόσον απαιτοόπαl). στις κατά

περίπτωση δημόσιες αρχές ποι..ι αναφέρονται πoρaκότω,

για να διατυπώσοι..ιν τη γνώμη τους και ειδικότειχι:

α) Σε nεpfmωoη που aρμόδια αρχή είναι η προβλεπό

μενη στην πaρόγρaφo 1 ΤOU όρθρου 4, ο φόκελος διαβι

βόζεταt

0.1) στα Υπουργε(α Πολιτισμού, Αγροτικής Ανόπτυξης και

Τροφίμων, Εμπορικής Nαuτιλίας κατά πεpfmωoη,

a2) στις αρμόδιεςκατά ntpίmωoηYnηρεσ(ες του ΥΠΕ

χΩΔΕ.

0.3) στους Οργανισμούς Aθήνaς ή θεσσaλoνtκης κατά

περίmωοη ή στους Οργανισμούς του άρθρου 3 του Ν.

2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν οιισταθεΙ

β) Σε περίπτωση που aρμόδια aρχή είναι η προβλεπόμενη

στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, ο φάκελος διαβιβάζεται

στις αντίστοιχες με τις αρχές του εδαφίου a. αρμόδιες

VΠΗρεσίες της ouιείας Περιφέρειας και σε περίπτωση που

δεν υφίσταντοι τέτοιες, σης αντίστοιχες κεντρικές ή Νο

μαρχιακές υπηρεσίες κατά την κρίση της αρμόδιας Περι_

φερειακής Υπηρεσίας.

γ) Η ως άνω αρμόδια αρχή της παρσγρόφou α ή β μπορεί

σε εξαιρετιιι:ές περιmώσεις και εάν το κρίνει απopaίτητο,

να ζητά τη γνώμη και άλλων δημόσιων αρχών,

4. Μέσα σε oaρόντα (40) ημέρες από την παραλαβή του

φακέλου οι δrμSσιες aρxές που αναφέρονται στην παρά

γραφο 3 δtoβιβ(ιζovν τη γνώμη τους στην αρμόδια αρχή

S. Είναι δ!Jνατσι κατά τη διαδικασία διαβούλευσης με

τις κατά περίπτωση δημόσιες αρχές που αναφέρονται

στην πaράypoφo 3. η αρμόδια αρχή να ζητά από τη αρχή

σχεδιασμού nρόσθετες πλrpoφορίες, στοιχεία και τεκ

μηριώσεις για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των

ενδεχόμενων επιmώσεων του σχεδίου ή προγράμματος

στο περιβάλλον,

6. Η αρμόδιο αρχή από την παραλαβή των γνωμοδοτήσε

ων από τις nρoσναφερ6μενες δr'μόσιες aρxές ή άλλως από

την παρέλευση της προθεσμίας των σaράvτα (40) ημερών
και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνω

μοδοτι"Ρεις αυτές, αξιολογεί εάν το προτεινόμενο σχέδιο

ή πρόγραμμα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις

στο περιβάλλον και πρέπει κστά ΣVVΈπεlα να υποβληθεί

σε Σ.ΠΕ. και εντός δεκαπέντε (15) l"JIερώv προβσίνει σε

θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση ως προς την

υποχρέωση υποβολής σε διαδικασία Σ.Π.Ε.

7. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση της αρ

μόδιας aρχής υπογρόφεται σπό το Γενικό Διευθυντή Πε

ριβάλλοντος YI\~ΩΔE ή τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή

της οικείας Περιφέρειας κατά περίπτωση. Η θετική γνω

μοδότηση ισχύει γιο περιορισμένο χρονικό διάστημα που

καθορίζεται d αυτήν.

θ. Η αρμόδια aρχή διαβιβάζει στην αρχή σχεδιασμού αντί

γραφο της θετιχής γνωμοδότησης ή aρνητικής απόφασης

ουνοδευόμενο από σχετικό φόκελο.

9. Η αρχή σχεδιασμού προβαίνει εντός δέκα (10) ημερών
από την παΡαλαβή της, σε δημοσιοποίηση της θετικής

γνωμοδότησης ή ορνητικής απόφασης της aρμόδιας αρχής

για την ενημέρωση του κοινού και ειδικότερα:

α) Για σχέδια και προγρόμματα εθνικού επιπέδου, με

δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο (2) τουλάχιστον
ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας και ενδεχομένως

ηλεκτρονικό, εφόσον υπάρχει αυτή η ΔVΝατότητα.

β) rLQ σχέδια και προγράμματα Δια-Περιφερειακούκαι

Περιφερειακού επιπέδου με διαβίβαση αντιγράφου της

θετικής γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφαοης στο(α)

οικείο(α) Περιφερειακ6(ό) Σuμβούλιο(α) για να λόβει(ουν)

γνώση και με δl1Jοοίευση σχετιιι:ής ανακοίνωσης σε .δ~
(2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες περιφερειακης η

εθνικής εμβέλειας. _
γ) Για σχέδια και προγράμματα Δια-NoμaρXΙα/(oυ, Νομαρ

χιακού ή τοπικού επιπέδου με τη διαβίβαση αντιγΡόφου

της θετικής γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφασης στο(α)

οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο{α), για να λάβει γνώ

ση και με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό

Μο ή σε περίπτωση έλλειψής του σε μία εφrιι.ερίδα με

ΕVΡΎΤερη περιφερεlOΚή ή εθνική εμβέλεια.

>ρθρσ 6
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Σ.ΜΙ1Ε)

1. Σε πεpfmωoη που απαιτείται Σ.ΠΕ.. σύμφωνα με το

όρθρο 3 (noρ.1 και 2), η αρχή σχεδιασμού εκπονεί Στρα

τηγική Mελtτη Περιβαλλοντικών Επιmώσεων (Σ.ΜΙ1Ε) για

το προτειν4ιενο σχέδιο ή πρόγραμμα., στην οποία tvtQ

πίζονται. περιγράφονταικαι αξιολογοιΝται οι ενδεχόμε

νες OTJ.IOVτIKέoςεπιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η
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εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς ΚΟΙ λογικές

ενΟλλοκτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβα

νομένων υπά!ιη των στόχων κοι του γεωγραφικού πεδίου

εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος. Το περιεχόμενο

της Σ.Μnε. περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτη.ια 111 του
όρθρου 11 της παρούσας απόφασης.

2. Η Σ.ΜΠΕ. περιλαμβάνει τις nληρoφoρ(ες που ευλόγως

μπορεί να οπαιτούνται για την D<τίμηση των ενδεχόμενων

σrι.ιαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρ

μογή του σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντος υπόΨη τις

uφιστόμενες γνώσεις ΚΟΙ μεθόδους εκτίμησης, το περιεχό

μενο και το επίπεδο λεπτομερειών τοο σχεδίου ή του ΠΡΟ

γράμματος, τα στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής rov και το

βαθμόστον οποίο οι περιβαλλοντικέςεmmώσειςΔWoνταινα

αξιολογηθούνKaλύTqx:l σε διαφορετικόεπίπεδα σχεδιασμα.ί

ώστε να οποφεύγεταιη επανάληψη εκτίμησής τους.

3. Ως προς την έκταση και το βαθμό λεπτομέρειας των

πληροφοριών ποο πρέπει να περιλαμβάνονται στην Σ.ΜΙ1Ε.,

η aρχή σχεδιασμού μπαρεί πριν ή κατά το στάδιο εκπόνησης

της ΣΜΠΕ. να ζηΊήσει εγγράφως από την αρμόδω αρχή περαι

τέρω διεuφινίαεις. Η αρμόδια αρχή εφόσον το κρίνει oIώmμo

κοι πριν αποντήσει εγγράφως στην aρχή σχεδιασμού, ζητά τη

γνώμη των κατά πεpCmωoη δψΟΟιων αρχών ποο αναφέρονται

στην παράγραφο 3 τοο όρθρου 5 της παρούσας.

4. κάθε σχετική διαθέσιμη πληροφορία όσον αφορά τις

επιmώσεις των σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλ

λον, η οποία προήλθε οπό κάποιο άλλο επίπεδο λήψης

αποφάσεων ή από άλλες διατάξεις της εθνικής ή κοινοτικής

νομοθεσίος, μπορεί να χρησιμοποιείτοι για την παροχή

των πληροφοριών που περιέχονται στο παράρτημα 111 του
άρθρου 11 της παρούσας,

5. Το ΥnΕ.χΩ.Δ.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που θα

διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο των Σ.Μ,Π,Ε, είναι ποιοτικά

επορκές ώστε να αντοποκρίνονται στις απαιτήσεις της

παρούσας απόφασης, Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥnΕ.ΧΩ.Δ.Ε,

ανακοινώνει στην Επιτροπή ΕΚ, τα τvxόν μέτρο που λαμ

βάνει όσον αφορά την ποιότητα αυτών των μελετών,

Αρθρο 7
Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

(Σ.ΠΕ.)

1. Τα σχέδια ή προγράμματα που αναφέρονται στις πα

ραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 και τα οποία ενδέχεται

να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, υποβόλ

λονται σε διαδικασία Σ.ΠΕ. Η Σ.Π,Ε, αποτελεί πρoCίπόθεση

για την έγκριση του εν λόγω σχεδίου ή προγράμματος

ή για την έναρξη της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας,

σύμφωνα με τις κείμενες διοτάξεις.

2. Για τη διενέργεια ΣnΕ. η αρχή σχεδιασμού υποβάλλει

αίτηση στην αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρ

θρο 4 της παρούσας, συνοδευόμενη από τον φάκελο της

Σ.Μ.Π,Ε. σε δέκα (10) τουλάχιστον αντίτυπα. το περιεχόμενο

της Σ.MII.E~ στην οποίο περιλαμβάνεται και περιγραφή του

προτεινόμενου σχεδίου ή προγράμματος, καθορίζεται στο

Παράρτημο 111 του άρθρου 11 της πορούσας.

Στον φάκελο της ΣΜΠΕ περιλαμβάνονται επίσης:

α) η θετική γνωμοδότηση μαζί με αντίγραφο του θεωρη

μένου χάρτη με σχηματική απεικόνιση του σχεδίου ή προ

γράμματος, εφόσον το σχέδιο ή πρόγραμμα είχε υποβληθεί

σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου σύμφωνα με

το άρθρο 5 της παρούσας,

β) η απάντηση της αρμόδιας αρχής, εφόσον για το σχέ

διο ή πρόγρομμα υποβλήθηκε ερώτημα σύμφωνα με την

παράγραφο 3 του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Σε περίπτωση που ο φάκελος της παραγράφου 2 δεν

είναι πλήρης. η αρμόδια αρχή. το αργότερο εντός είκοσι

(20) ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως

την αρχή σχεδιασμού για τις οπαιτοψενες πληροφορίες,

στοιχεία και τεκμηριώσεις με τα οποία πρέπει να συμπλη

ρωθεί ο φόκελος ή, εφόσον οι σvμπλrw:>ώσεις είναι μείζονος

σημασίας, τον εmστρέφει.

4. Κατά τη διαδικασία της ΣΙ1Ε. του σχεδίου ή προγράμ

ματος πραγματοποιείται η διαδικασία διαβούλευσης με τις

δη.ιόσtες αρχές KOI με το ενδιαφερόμενο κοινό. Προς τούτο η

aρμόδια αρχή εφόσον εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι

είναι πλφης, τον διαβιβάζει εντός είκοσι (20) ημερών από την

υποβολή του (ή την υποβολή των απαραίτητων συμπληρωμα

τικών στοιχείων εφόσον απαιτoVνταl) α) στις κατά περίmωση

δψόσιες αρχές, ποο προβλέπονται παρακάτω για να εκφρά

OOVll τη γνώμη τους και τις ΤVΧόν παρατηρήσεις τους επί του

περιεχoμέwv τοο κοl β) στην aρχή σχεδιασμΟΟ ώστε να προβεί

αυτή στη δη.ιοσιοποίησή του στο κοινό, Ειδικότερα:

4.1 Διαδικασία διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές:

α) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή είναι η προβλεπό

μενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, αυτή διαβιβάζει

το φάκελο:

α.1) στα Υπουργεία Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας κατά περίπτωση,

α.2) στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ,

ΧΩ.Δ.Ε.,

α.3) στους Οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης κατά

περίπτωση, ή στους Οργανισμούς του άρθρου 3 του ν,

2508/1997 εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί,

α.4) στο(α) οικείο(α) Περιφερειακό(ά) Συμβoύλιo(α~ το(α)

οποίο(α) εκτός από τη διατυπωση σχετικής γνωμοδότησης,

θέτε~ow) και στη διάθεσητου κοινού,όποτε του(ς) ζητούνταΙ,

τις πληροφορίεςκαι τα στοιχεία του φακέλου Σ.Μ.Π.Ε.

α.5) στο κατά τομέα αρμόδιο Υπουργείο,

β) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή ε(ναι η προβλεπό

μενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, αυτή διαβιβάζει

το φάκελο:

β1) στις αντ(στοιχες με τις αρχές του εδαφίου α αρμό

διες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας και σε περίmωση

που δεν υφίστανται τέτοιες, στις αντίστοιχες κεντρικές

ή Νομαρχιακές υπηρεσίες, κατά την κρίση της αρμόδιας

Περιφερειακής Υπηρεσίας

β2) στο(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβoύλlo(α~ το(α)

οποίο(α) εκτός από τη διατυπωση σχετικής γνωμοδότησης,

θέτε~OVII) και στη διάθεση του κοινού, όποτε τοu(ς) ζητούνταΙ,

τις πλφοφορίες και τα στοιχεία του φακέλου Σ.ΜΙι.Ε.

γ) Η ως άνω αρμόδια αρχή της παραγράφου 4.1.α ή 4,l,β

μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν το κρίνει απα

ρα(τητο, να ζητά τη γνώμη και άλλων δημόσιων αρχών,

δ) Οι προαναφερόμενες δημόσιες αρχές και το(α)

Περιφερειακό(ά) Συμβούλιο(α) ή Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α)

κατά περίπτωση, διαβιβάζουν εγγράφως και ενδεχομένως

ηλεκτρονικά, τη γνώμη και τις ΤVXόν παρατηρήσεις τους

στην αρμόδια aρχή μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45)
ημερών από την παραλαβή του φακέλου.

42 Διαδικασία διαβούλευσηςμε το ενδιαφερόμενοκοινό:

α) Η αρχή σχεδιασμούδημοσιοποιείστο κοινό το φάκελο

Σ.Μ.Π.Ε.,ώστε να λάβει γνώση και δίνει στο ενδιαφερόμενο

κοινό την ευκαιρία να διατυπώσειεγγράφως, και ενδεχο

μένως ηλεκτρονικά, τις απόψεις του εφόσον το επιθυμεί

Η δημοσιοποίηση,που πραγματοποιείταιμέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την παραλαβή του φακέλου από την αρμόδια

aρxή' γίνεται με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο

τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες

1) εθνικής εμβέλειας Υια σχέδια και προγράμματα εθνικού

ή δια-περιφερειακού εmπέδου,

2) περιφερειακής εμβέλειας για σχέδια και προγράμματα

περιφερειακού ή δια-νομαρχιακού επιπέδου.

3) νομαρχιακής ή ευρύτερης χωρικής εμβέλειας για σχέ·

δια και προγράμματα νομαρχιακού ή τοπικοιί επιπέδου,
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β) Η παραπάνω ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει;

1) τον τίτλο του σχεδίου ή προγράμματος

2) τη γνωστοποίηση ότι διαθέτουν τόσο η ίδιο όσο

και το(ο) οικείο(α) nεριφερειaκό(a) ΣυμβoUΛιo(α) ή το(ο)

οlκε(ο(ο) NOμaρΧΙOKό(ά) ΣUΜΒoυλιo(α) κατά περίπτωση, τις

απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου προ

κεψένοu να ενημερωθεί το κοινό και

3) πρόσκληση προς το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώ

σει εγγράφως, και ενδεχομένως ηλειι:rρoνικά, και σε κάθε

περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς

την aρμόδια aρχή' μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από τη δημοοίευση της ανακοίνωσης αvτής.

γ) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες οπό τη δημοσιοποίηση του

φακέλου η αρχή σχεδιασμού αποοτέλλει στην αρμόδιο

ορχή το αποκόμματα εφημερίδων που anοδεlκvVΟVV τη

διενέργεια της ανωτέρω δημοσιοποίησης.

δ) Η αρχή σχεδιασμού μπορεί να χρησψοποιεί επιπρο

σθέτως και επιλεκτικά οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο

όπως ηλεκτρονικά μέσα, δημόσιες ακροάσεις, συνεντεύξεις.

ανοικτές συζητήσεις, διάλογο μέσω διαδικτύου, που κατά

την κρίση της κσθιστά ouoιαστική τη συμμετοχή του KOιναJ.

Τα σχετικά σuμπερόσματα ή αποτελέσματα αποστέλλοντσι

στην aρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45)
ημερών από την παΡαλαβή του φακέλου.

5. Η aρμόδια αρχή μπορεί κατά τη διαδικασία διαβού

λευσης, να ζητά από την αρχή σχεδιασμού πρόσθετες

πληραρoρCΕς. στοιχεία και τεκμηριώσεις για την καλύ"τε

ρη εκτίμηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του σχεδίου ή

προγράμματος στο περιβάλλον.

6. Σε περίπτωση που αρχή σχεδιασμού είναι το γ.ΠΕ.

XΩ.Δ.E~ η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία διαβαJλευσης

με τις γνωμοδοτούσες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό

μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες διαδικασίες για

την έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τις

κείμενες διατάξεις, εφόσον όμως καλύπτονται οι απαιτή

σεις της παρούσας απόφασης.

7. Η αρμόδια αρχή εφόσον για το σχέδιο ή πρόγραμμα

ακολουθήσει διασυνοριακές διαβουλεύσεις σύμφωνα με το

άρθρο 8 της παρούσας, πριν την έγκριση ή μη της Σ.ΜηΕ.

του σχεδίου ή προγράμματος, αναμένει τα αποτελέσματα

των διαβουλεύσεων αυτών.

β. Η aρμόδta αρχή από την παραλαβή των ως άνω γνωμο

δοτήσεων των δημόσιων αρχών, τοι.(ων) ΠεριφερειoκαJ:ών)

Σuι-(3αιλCoι.(ων) ή Tou(WV) NoμaρχιoκαΧών) Σψβovλίoι.(ων) κατά

περίπτωση και του ενδιαφερόμενου κοινού, ή 6λλως από την

πaρέλεuση της nρoθεoμ(aς των σαράντα πέντε (45) ημερών και

ανεξφτητα από το αν i:x.αN διαβιβασθεί ή όχι οι '('Λι.>μοδοπ'ρεις

αυτές, αξιολογεί τις ενδεχόμενες σrμaντικές περιβαλλοντικές

επιπτώσεις του σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντος υπόψη

το φάκελο της ΣMnE.., τα αποτελέσματα των διaβovλεύσεων

με τις δ......όσιες aρxές και το ενδιαφερόμενο κοινό και των

διαovνoριακών διαβovλεύσεων του άρθρου 8 στην περίπτωση

που απαιτώιται και προβαίνει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στην

εκπόνηση σχεδίου απάρaoης έγκρισης ή μη"tη:i ΣΜΠΕ

9. Η απόφαση αυτή για τα σχέδια και προγράμματα της

παραγράφου 1του άρθρου 4 υπογράφεται από τον γπουρ

γό ΠΕΧΩ.Δ.Ε. Συνυπογράφεται επίσης από τον αρμόδιο

κατά τομέα γπουργό, ο οποίος αποδi:x.εται την ενδεχόμενη

τροποποίηση στο σχέδιο ή πρόγραμμα που πιθανόν να

προκύψει κατά τη διαδικασία Σ.ΠΕ. και τις υποχρεώσεις που

απορρέουν από την απόφαση περιβαλλοντικής έγκρισης

του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς και από τον γπουργό

Οικονομίας και Οικονομικών για σχέδια ή προγράμματα

εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου που περιλαμβάνουν

έργα και δραστηριότητες η υλοποίηση των οποίων γίνε

ται στο oVνoλo τους ή εν μέρει από κοινοτικούς πόρους.

Για τα σχέδια και προγράμματα της παραγράφου 2 του

16453

άρθρου 4 την απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. υπογράφει

ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.

10. Η απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.n.Ε. περιλαμβάνει πλη

ροφορίες και στοιχεία:

α) σχετικά με τη διαβούλευση με τις δημόσιες αρχές και

το ενδιαφερόμενο κοινό. ούμφωνα με τις παραγράφους 4.1
και 4.2 του παρόντος όρθρου.

β) σχετικά με τα αποτελέσματα των διασυνοριακών δι

αβουλεύσεων που ενδεχομένως διενεργήθηκαν, σύμφωνα

με το άρθρο 8 της παρούσας.

γ) για τις διαφοροποιήσεις που τυχόν επιβάλλονται στο

σχέδιο ή πρόγραμμα από την ενσωμάτωση της περιβαλ

λοντικής διάστασης,

δ) για τους όρους. περιορισμούς και κατευθύνσεις για την

προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να

συνοδεύουν την έγκριση του σχεδίου ή προγράμματος,

ε) για το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των

σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρ

μογή του σχεδίου ή προγράμματος.

στ) για το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης.

Η Σ.ΜηΕ. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω

απόφασης.

11. Η απόφαση έγκρισης ή μη της Σ.ΜΠΕ. δημοσιοποιείται

με αντίστοιχο τρόπο προς τα προβλεπόμενα στη παρά

γραφο 9 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, για να

ενημερωθεί το κοινό.

12. Το σχέδιο ή πρόγραμμα, όπως τελικά θα εγκριθεΙ

πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένο με την απόφαση

έγκρισης της Σ.Μ.ΠΕ. Στην πράξη ή απόφαση έγκρισης του

σχεδίου ή προγράμματος πρέπει να αναφέρεται ρητά η

απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.n.Ε.

Άρθρο 8
Διασυνοριακές διαβουλεύσεις

1. Σε περίπτωση που η αρμόδια γπηρεσία Περιβάλλοντος

του γ.nΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κρίνει ότι η εφαρμογή ενός σχεδίου ή

προγράμματος ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις

στο περιβάλλον άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή όταν το ζητήσει ένα Κράτος Μέλος της E.E~ που

ενδέχεται να υποστεί σημαντικές επιπτώσεις στο περι

βάλλον του από την εφαρμογή ενός ελληνικού σχεδίου ή

προγράμματος, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία πριν προβεί

στην έγκριση ή μη της vnοβληθείσας Σ.Μ.ΠΕ.:

α) διαβιβόζει στο ενδιαφερόμενο Κρότος Μέλος το ταχύ

τερο δυνατόν αντίγραφο του φακέλου της σχετικής ΣM.rιE.

που θα περιλαμβάνεΙ, εκτός των προβλεπόμενων στο Πα

ράρτημα 111 του άρθρου 11, επιπλέον και κάθε πληροφορία

σχετικά με τις ενδεχόμενες διασυνοριακές περιβαλλοντικές

επιπτώσεις από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμμα

τος, καθώς και τις προτεινόμενες προτάσεις, κατευθύνσεις

και μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την, κατά το

δυνατόν, εξάλειψη των εν λόγω επιπτώσεων.

β) καλεί το εν λόγω Κράτος Μέλος να συμμετάσχει στη

διαδικασία ΣΩ.Ε. με την παροχή σχετικής γνωμοδότησης επί

της Σ.ΜΗΕ. του σχεδίου ή προγράμματος μέσα σε εύλογη

προθεσμία που τίθεται με το διαβιβαστικό έγγραφο.

2. Αντίστοιχη δυνατότητα με την αναφερόμενη στην προ

ηγούμενη παράγραφο παρέχεται και στο γπουργείο ΠΕ.ΧΩ.

Δ.Ε. αναφορικά με την εφαρμογή ενός σχεδίου ή προγράμ

ματος σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. που ενδέχεται να

έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της χώρας.

Στην περίπτωση αυτή το γηΕ.ΧΩΔΕ. κατ' εφαρμογή του

άρθρου 7 της παρούσας απόφασης:

α) Μεριμνά, ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στην

περιγραφή του σχεδίου ή προγράμματος και κάθε πληρο

φορία σχετικά με τις ενδεχόμενες διασυνοριακές περιβαλ

λοντικές επιπτώσεις. καθώς και πληροφορίες σχετικά με
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το προβλεπόμενα μέτρα γιο ταν περιορισμό ή εξάλειψη

των εν λόγω επιπτώσεων, να τίθεντοι μέσα σε εvλογσ

χρονικό διάστημα στη διάθεση των δημοσίων αρχών της

παραγράφου 4.1.0 του άρθρου 7 κοι του κοινού,

β) Να διασφαλίζει ότι οι κατό περίπτωση δημόσιες αρ

χές της παραγράφου 4.1.0 του άρθρου 7, 10(0) οικε(ο(α)

Περιφερειaκό(ά) Συμβούλισ(α) κοι το ενδιαφερόμενο κοινό

μέσα σε εύλογη προθεσμία θα έχουν τη ΔUνατότητα να

εκφράσουν τη γνώμη τους επί ταυ περιεχομένουτων πλη

ροφοριών που έχουν υποβληθεί στην aρμόδιo Υπηρεσία

Περιβόλλοντος του Υ,ΠΕΧΩ,Δ,Ε.

3. Η ΠΡοονοφερόμενη στις παραγράφους 1 ΚΟΙ 2 δημοσιο

ποίηση χΡησψεύει ως βόση των αναγκαίων. διαβOUλεύσεων

μεταξύ των ενδιαφερομένων Κρατών Μελών της Ε,Ε. Τα

αποτελέσματα των διαβουλεύσεων ουτών, οι γνωμοδοτή

σεις και οι λοιπές πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί

κατ εφαρμογή της παραγράφου 1λαμβάνονται υπόΨη κατά

τη διαδικασία Σπ'Ε. του σχεδίου ή προγράμματος.

4. Η απάραση έγΙ(.ρισης ή μη της Σ.ΜΗΕ. του σχεδίου ή

προγράμματος της παραγράφου 1 του ποΡόντος άρθρου,

διαβιβόζεται από το γπουργείο ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για ενημέρωση

και προς το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος της ΕΕ.

5. Σε περίπτωση σχεδίου ή προγράμματος της παραγρά

φου 2του ποΡόντος άρθρου, η σχετική απάραση, όταν αυτή

θα διαβιβαστεί για ενημέρωση στο γπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,

δημοσιοποιείται από αυτό, ΠΡοκεψένου να ενημερωθεί το

κοινό, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9
του άρθρου 5 της πορούσας απόφασης.

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου

μπορούν να καθορίζονται από το γ.nΕ.χΩΔ.Ε. και από το

ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος.

Αρθρο 9
ΠαρακoλoVθηση των Επιπτώσεων

1. Η aρχή σχεδιασμού, καθώς και κάθε υπηρεσία Περιβάλ

λοντος με αρμοδιότητα παΡοκολούθησης περιβαλλοντικών

μέσων και παραμέτρων.στον τομέα της, πapaKoλOVΘOύII σε

συνάρτηση με την απάΡαση έγκρισης της ΣΜ.ΠΕ. του σχεδί·

ου ή προγράμματος, ης σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώ

σεις από την εφαρμογή του. προιι;ειμένου, μετaξ.,) άλλων, να

evtomoθoVv εγl(.αίpως απρόβλεπτες δυσμενείς εmπτώσεις

και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

2. Όπου υπάρχουν υφιστάμενα μέτρα παρaιc:oλoύθησης

του περιβάλλοντος μπορούν ενδεχομένως να ενταχθούν

στο σύστημα "αρακολούθησης των σημαντικών περιβαλ·

λοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή

προγράμματος με στόχο την αποφυγή διπλού ελέγχου.

3. Η αρμόδια αρχή καθώς και οι αρμόδιες ελεγκτικές πε

ριβαλλοντικές αρχές σε κεντρικό, περιφερειακό και νομαρ

χιακό επίπεδο ελέγχovν την τήρηση των όρων, πεΡΙοΡισμών

και κατευθύνσεων που τίθενται στην απόφαση έγκρισης της

ΣΜ.ΠΕ. του σχεδίου ή προγΡάμματος.

Άρθρο 10
Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

1. Η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 εφαρμόζε

ται για τα σχέδια και προγράμματα των οποίων η πρώτη

τuπική ΠΡOπapaσΚΕUαστΙKή πράξη είναι μεταγενέστερη της

21ης lουλίου 2004. Σχέδια και προγράμματα των οποίων η

πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι προγενέ.

στερη της ημερομηνίας αυτής και τα οποία εγκρίνονται ή

υποβάλλονται στη νομοθετική διαδικασία μετά την πάροδο

περισαοτέρων από 24 μήνες από αυτήν, υπόκεινται στην

υποχρέωση του άρθρου 7, εκτός εάν η αρμόδια γπηρεσία

της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του γ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. απο

φασίσει σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση ότι αυτό δεν είναι

εφικτό και ενημερώσει το κοινό για την απόφαση της.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η

αρμόδια γπηρεσία της Γενικής Δ/νΓγ:, Περιβάλλοντος του

γ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανακοινώνει στην Επιτροπή Ε.Κ πληροφορίες

γενικά για τους τvπους σχεδίων και ΠPOγραl-ψάτων τα

οποία, σψφωνα με το άρθρο 3. πρόκειται να υποβληθούν

σε Σ.Π.Ε. σψφωνα με την παρούσα απόφαση. Οι πληρο·

φορίες αυτές ενημερώνονται σε τακτική βάση,

3. Η υποβολή σε διαδικασία Σ.Π,Ε. ενός σχεδίου ή προ

γράμματος σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας από

φασry:" δεν θίγει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της με α.η.Π,

11014Π03lΦ104120.32003 κοινής υπουργικής απόφασης για

την υποβολή σε διαδικασία π.πΕ,Α, και En.o. έργων και

δραστηριοτήτων της με ο.η.Π. 15393,'2332/5,82002 κοινής

υπουργικής απόφασης που ενδεχομένως να ΠΡοκίψουν από

την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος.

4, Με την εφαρμογή της παροΟΟας απόφασης ο πολεο

δομικός και χωροταξικός σχεδιασμός και Π,ο.Τ,Α, που συ

μπεριλαμβάνονταιστον Πίνακα 6 του Παραρτήματος Ι ΤΓγ:,

με α.η.Π. 15393/2332/5.82002 κοινής υπουργικής απόφασης,

εφεξής δεν υπόκεινται σε διαδικασία πηΕΑ και ΕΠ,ο. σύμ

φωνα με τις διατάξεις της με α.η.π. 11014/703/Φ104120.32003

κοινής υπουργικής απόφασης αλλά σε διαδικασία ΣηΕ.

σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

5. Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχVoς της παρούσας

απάΡασης, το γ.nΕ.ΧΩ.ΔΕ θα εκπονήσει έιc:θεση Ύ\α την πο

ρεία εφαρμογής της. Η έιc:θεση αυτή ΔVΝaται να σuνOOεVΕται

και από προτάσεις καλύrερης πpoσapμoγής με νεώτερα στοι

χεία που μπορούν να πpoκ\λiιovν από την εφαρμογή της Οδη

γίας 2001/42/ΕΚ σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, καθώς και

σχετικές μελέτες που θα εKΠOνηθoVv για το σιc:oπό αυτό,

Άρθρο 11
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ΤΓγ:,

παΡοVOας απόφασΓγ:, τα ΠαραρΤΨατα Ι έως ιν που ακο

λουθούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡα"ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ EΚJlONHΣH ΣΤΡΑΤΗΓιΚΗΣ

ΠΕΡιΒΑΜΟΝΤIΚΗΣ ΕΚΤιΜΗΣΗΣ (Σ.Π.Ε.)

• Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και λοιπό σχέδια και προγράμματα παυ συγχρη

ματαδοτούνται από την ΕυρωπόίκήΈνωση, τα αποία αφο

ραύν ταυς ταμείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
• Ειδικά Πλαίσια Χωραταξικού Σχεδιασμού και ΑειφόΡαυ

Ανάπτυξης (όπως εκείνα για Α.Π.Ε., βιομηχανία, τουρισμό,

ενέργεια, μεταφαρές, οικιστικά δίKτuα),

• Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικα.,) Σχεδιασμού και

ΑειφόΡου Ανάπτυξης.

• Ρυθμιστικά Σχέδια,
• Γενικά Παλεοδομικά Σχέδια.

• Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής οργάνωσης Ανοιχτών

Πόλεων (Σ.χ.ο.ο.Α.Π,),

• Περιοχές Οργανωμένης AνάπΤUΞΓγ:, παραγωγικών Δρα

στηριατήτων (π'ΟΑ'π'Δ.).

• Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (Π,Ε,Χ.Π.).

• Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων
(ΣΟΑΠ.).

• Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης ΠΟλεοδόμησης

(Π.Ε.Ρ.πο.).

• Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης

(Π.Ο,ΤΑ),

• Σχέδια Διαχείρισης γδάτινων Συστημάτων,

• Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

(ΠΕΣΔΑ).
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• Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλή

των.

• Σχέδια ΕγγειοβελτιωτικώνΈργων και Αξιοποίησης Εδα

φoi.ίδoτικών Πόρων.

• Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τουριστικών Λιμένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΟΤΑΙ

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ

Όλα τα σχέδια ΚΟΙ προγρόμμοτα για τα οποίο οπαντώνται

θετικά τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα ερωτήματα;

• Το σχέδιο ή πρόγραμμα είναι Επιχειρησιακό Πρόγραμ

μα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή άλλο σχέδιο ή

πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείτοι οπό την Ευρωπόίκή

Ένωση, ανεξαρτήτως τομέα, και θέτει το πλαίσιο για μελ

λοvnκές άδειες έργων κοι δραστηριοτήτων της 1ης ΚΟΙ

2ης Υποκατηγορίας των Πινάκων 1-10 του ΠαΡαρτή..ιατος

Ι της με α.η.Π. 15393/2332/5.82002 κοινής υπουργικής από

φασης;

• το σχέδιο ή πρόγραμμα εμπίmει στο πεδίο εφαρμογής

της παραγράφου 1του άρθρου 3 αλλά κοθορίζει τη χρήση

μικρής περιοχής σε τοπικό επίπεδο (π.χ. τοπικά ρυμοτομικά

σχέδια);

• Το σχέδιο ή πρόγραμμα αποτελεί φσονα τροποποίηση
των αναφερομένων στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου

1του άρθρου 3 σχεδίων και προγραμμάτων;

• Το σχέδιο ή πρόγραμμα καθορίζει το πλαίσιο για μελ

λοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων της 1ης και 2ης

γποκατηγορίας των Πινάκων 1-10 του Παραρτfματoς Ι της

με α.η.Π. 15393/2332/5.82002 κοινής υπουργικής απόφασης

σε τομείς που δεν πεΡιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής

της παραγράφου 1 του άρθρου 3;
• Το σχέδιο ή πρόγραμμα καθορίζει το πλαίσιο για μελ

λοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων της 3ης & 4ης

Υποκατηγορίας των Πινάκων 1-10 του Παραρτή.ιατος Ι της

με α.η.Π. 15393/2332/5.82002 κοινής υπουργικής απόφασης

σε τομείς που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της

παραγράφου 1 του άρθρου 3;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΠΡΑΤΗΓιΚΩΝ ΜΕΛΕτΩΝ ΠΕΡΙΒΜΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.n.Ε.)

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Σ.Μ.n.Ε.) περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Α. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ τογ ΣγΝΟΛογ ΤΗΣ ΜΕΛΕ

ΤΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μία μη τεχνική περίληψη του

συνόλου της μελέτης.

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΙΧΕΙΑ

Δίνονται στοιχεία της αρχής σχεδιασμού του σχεδίου ή

πραγράμματος καθώς και του μελετητή της Σ.M.n.E.

Γ. ΣΚΟΟIΜΟΤΗτΑ ΚΑΙ ΠΟΧΟL τογ ΣΧΕΔlογ Ή ΠΡΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αναλύονται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του σχεδίου ή

πραγράμματος.

Επίσης συμπεριλαμβάνονται:

α) οι διεθνείς ή κοινοτικοί ή εθνικοί στόχοι περιβαλλοντι

κής προστασίας που αφορούν στο σχέδιο ή πρόγραμμα,

β) ο τΡόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα περι

βαλλοντικά ζητήματα ελήφθησαν υπόΨη κατά την προε

τοιμασία του,

γ) η σχέση του με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμ

ματα.
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Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τογ ΣΧΕΔlογ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του σχεδίου ή

προγράμματος με ιδιαίτερη αναφορά:

α) στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του,

β) στο περιεχόμενό του,

γ) στα έργα και στις δραστηριότητες που ενδεχομένως

να προκιΑιιουν από την εφαρμογή του.

ε. ΕΝΜΛΑΚΤιΚΕΣ ΔγΝΑΤΟΤΗτΕΣ

Περιγράφονται οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες,

συμπεριλαμβανομένων

α) της μηδενικής λύσης,

β) των λόγων επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων

που εξετάσθηκαν,

γ) των περιβαλλοντικά τεκμηριωμένων λόγων επιλογής

του προτεινόμενου σχεδίου ή προγράμματος έναντι των

άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων.

Π. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ γΦIΠΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΠΑΣΗΣ τογ

ΠΕΡΙΒΜΛΟΝΤΟΣ

Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλο

ντος και δίνονται πληροφορίες για:

α) τα σχετικά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης του

περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης και η βάσει αυτής πι

θανή εξέλιξη εάν δεν εφαρμοσθεί το σχέδιο ή πρόγραμμα,

β) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που

ενδέχεται να επηρεασθούν σημαντικά εντός της περιοχής

μελέτης,

γ) τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά πραβλήματα των

περιοχών της παραγράφου β' ανωτέρω, κυρίως εάν πρό

κειται για περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας,

όπως εκείνες που περιλαμβάνονται στο εθνικό σκέλος του

ΕυρωπαϊΚού Οικολογικού Δικτύου Natυra 2000.
Σημειώνεται ότι ως περιοχή μελέτης ορίζεται μια ευρύτε

ρη περιοχή από εκείνη του γεωγραφικού πεδίοο εφαρμογής

του σχεδίου ή προγράμματος, στην οποία αναμένονται

σημαντικές περιβαλλοντικές επιmώοεις από την εφαρμογή

του. Η περιοχή αυτή ορίζεται κάθε φορά από το μελετητή

της Σ.Μ.n.ε. σε συνεργασία με τη αρχή σχεδιασμού του

σχεδίου ή προγράμματος,

Ζ. ΕΚΤιΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟ ΠΕΡΙΒΑΜΟΝ τογ ΣΧΕΔlογ Ή ΠΡΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠροσδιορίζονταΙ,εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχό

μενες ση..ιαντικές επιmώσεις στο περιβάλλον, και ειδικότερο

οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστι

κές, βραχυ-, μεσο-, μακροπρόθεσμες,μόνιμες και προσωρι

νές, θετικές και αρνητικές επιmώσεις σε τομείς όπως:

η βιοποικιλότητα,ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η πα

νίδα, η χλωρίδα.το έδαφος, τα ύδατα. ο αέρας, οι κλιματικοί

παράγοντες. τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική

κληρονομιά συμπεριλαμβανομένηςτης αρχιτεκτονικής και

αρχαιολογικής κληρονομιάς. το τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ

των ανωτέρω παραγόντων,

Στο κεφάλαιο αlJTό περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας

της εκτίμησης των επιmώσεων στο περιβάλλον.

Επίσης περιγράφονται:

α) οι rτρoτάσει:; Ι KατευθίMJεις Ι μέτρα για ΠJν" nρόλJ14ιη, τον

περιορισμό και την, κατά το δtNaτσ,., αντιμετώπιση οποιωνδή

ποτε σημαντικών δυσμενώ.ι εnιmώσεων στο περιβάλλον, και

β) το σύστημα παρακολούθησης των σ ......αντικών περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου

ή προγράμματος (monitoring),
Η, ΣTOIXEIA ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία της κανονιστικής

πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του σχεδίου ή προγράμ

ματος και περιλαμβάνει:

α) τις προτάσεις Ι κατευθύνσεις Ι μέτρα για την πρόληψη.

τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν. αντιμετώπιοη
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Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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Γ. ΑΛΟΓΟΣΚογΦΗΣΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ

(2)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει

τουργού στην Ζιούτου - Γυφτάκη Ευαγγελία του Γε

ωργίου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Με την υπ' αριθμ. 7280Π.7.2006 απόφαση του Νομάρ

χη Αθηνών χορηγείται στη Ζιούτου - Γυφτάκη Ευαγγελία

του Γεωργίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού

Λειτουργού.

Καλλιθέα. 7 lουλίου 2006
Ο Νομάρχης κ.α.α.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕβΝIΙΙ:Ο ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΙ

• υπέρβασης περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων ή

οριακών τιμών.

• εντατικής χρήσης γης.

Δ. ΕΚΤιΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΚΤΑΙ ΤΩΝ ΕπlmΩΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΠΕΡIΒλ/ΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων στο

περιβάλλον ιδιαίτερα όσον αφορά:

• την πιθανότητα. τη διάρκεια. τη συχνότητα και την

αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων,

• το σωρευτικό χαρακτι}χι των επιπτώσεων,

• το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,

• τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλ

λον (π.χ. λόγω ατυχημάτων),

• το μέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων

(γεωγραφική περιοχή και μέγεθος πληθυσμού που ενδέ

χεται να θιγούν),

• τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία απολαύ

ουν αναγνωρισμένου καθεστώτος προστασίας σε εθνικό,

κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο,

και εκτιμάται η ενδεχόμενη σημαντικότητά των επιπτώ

σεων αυτών.

Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

• Χάρτες - Σχέδια κατάλληλης κλίμακας, κατά την κρίση

του μελετητή, ανάλογα με την χωρική διάσταση του σχε

δίου ή προγράμματος.

Το σύνολο του φοκέλou και των χαρτών - σχεδίων πα

ραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας

απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από

αυτήν, καταργείταΙ.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2006
ΟΙ vnoVPΓOI

VΦYIl. ΕΙΩΤΕΡιΚΩΝ. Δι-ΝΟΙΙΑ.Ι O;KQNOMIAI ΚΑι

ΔΙQI(ΗΙΗΙ ΚΑι AIlOΚENTPΩIHI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ

ί\ρθρο13

'Εναρξη ισχύος

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 η ισχύς της παρούσας

απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως.

Η απάρaση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

1645Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ lν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛογ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡIΒΑΜΟΝΤlκογ ΠΡΟΕΛΕΓχογ

Ο φάκελος που υποβόλλεται στα πλαίσια της διαδικασίας

περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε διαδικα

σία Σ.Π.Ε. περιέχει τουλάχιστον:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣTOIXEIA

Δίνονται στοιχεία της αρχής σχεδιασμού του σχεδίου ή

προγράμματος.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τογ ΣΧΕΔlογ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του σχεδίου ή προ

γρόμματος με ιδιαίτερη αναφορά:

• στο βαθμό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραμμα θiτει ένα

πλαίσιο για έργα και &λες δραστηριότητες είτε όσον aφoρ6

στην θέση. στο χαρακτήρα, το μέγεθος κοι τις συνθήκες λει

τουργίας τους. είτε στη χρησιμοποίηση φυσικών πόρων,

• στη σχέση του σχεδίου ή προγράμματος με την εφαρ

μογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για το περι

βάλλον (π.χ. σχέδια ή πρόγραμμα σχετικά με τη διαχείριση

αποβλήτων ή την προστασία των υδάτων).

• στο βαθμό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραμμα επηρεάζει
άλλα σχέδια ή προγράμματα συμπεριλαμβανομένων εκείνων

πou ανήκουν στο ίδιο ιεραρχημένο σίΝολο σχεδιασμού,

• στη σημασία του σχεδίου ή προγράμματος για την

ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων. κυρίως με

σκοπό την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης.

• στα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με

το σχέδιο ή πρόγραμμα.

Γ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ γΦIΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ τογ

ΓΕΡIΒλ/Λα/ΤΟΣ

Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλ

λοντος. ιδίως τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πε

ριοχής που ενδέχεται να επηρεασθεί· από την υλοποίηση

του σχεδίου ή προγράμματος, με ιδιαίτερη έμφαση στη

σπουδαιότητα και στην ευαισθησία της περιοχής που εν

δέχεται να επηρεασθεί. λόγω:

• ειδικών φυσικών χαρακτηριστικών ή πολιτιστικής κλη

ρονομιάς,

οποιωνδήποτε oηJoντικών δυσμενών επιπτώσεων στο πε

ριβόλ/ον.

β) το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των ση

μαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή

του σχεδίου ή προγράμματος (monίtoring).

Θ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

ΤΗΣ ΣΜΠΕ

Στο κεφάλαιο aυτό γίνεται μνε(ο των τυχόν δυοκολιών

(όπως τεχνικό ελαττώματα ή έλλειψη τεχνογνωσίας ή έλ

λειψη στοιχείων ή πληροφοριών) που προέκυψαν κοτ6 την

εκπόνηση της μελέτης.

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι αΠΟλύτως ανα

γκαίες πρόσθετες βαοικές μελέτες και έρευνες, οι οποίες

θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και

δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή ταυ

σχεδίου ή προγράμματος.

Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ο) Κείμενα τεκμηρίωσης.

β) χάρτες - Σχέδια κατάλληλης κλίμοκος, κατά την κρί

ση του μελετητή. ανάλογα με την χωρική διάσταση του

σχεδίου ή προγράμματος.

Το σύνολο της μελέτης κοι των χαρτών - σχεδίων πα

ραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

I1I1 Ι I~I ~~. ~Iι Ι
'''2'''22~''~''''''6''''''8_

Ι

Ι



Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

ΤΡΑπεΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM ιτ SERVICES)

γΑ 04'«.//2001 (γΑ 011(. 37691 ΦΕΚ β 1902 2007): -'Εγ,ι;ριση nρoδιayρoφΏVγοα την ειιnόνηoη M.ιλπWν Γεωλoylιι:ΉC;Καταλληλότητας

noν ο •• (4])]34)

ΑρθΡο :0

λρrθμ. ΟΙΚ. 37691 (ΦΕΙC β' 1902/14,9,2007)

Έγκριση πρo6laγpoφώνΥΙΙ:Ι την εκπόνηση Μελετών ΓεωλογικήςΚαταλληλότηταςnoι.ι

ClUIITόoooνTQ,σιο πλσiσlo των μελετών mr ~ ΣΧΟΟΑΠ.

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

nεPIβAΛΛOJflOI.χΩPOΤλΞlAΣΚΑΙ

ΔΗΜΟΙΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

'Exovτσς υnόψη:

1. Τις διοτόξιll; του ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α') "ΚυβέρνησηΚΟΙ Κυβερνητικό

όρΥOVΟ·,

2. Τις δlOTlιξεl1; του π.δ. 51/1988 (ΦΕΚ 19Α') "ΟργανισμόςΥπε.ΧΩ.ΔΕ.".

3. Τις δlOτόξεlς της παρ. β του όρθρου Ι του \/.2508/1997. "Βιώσιμη σνόπτυξη

κοι όλλες διaτόξεις" (ΦΕΚ 124{ΑιI997).

4. Την υπ' οριθμ. 16374/3696{18.6.1998 (ΦΕΚ 723/8/15.7.1998) υπουργική

οπόφοση, ~EγKplση Προδιαγραφώνγιο την εκπόνηση μελετών γεωλογικής

κοταλληλότηταςσιις προς πολεοδόμησηπεριοχές".

5. Την un' οριθμ, 9572/1845/00 (ΦΕΚ 209/Δ7.4,2ΟΟ0)υnσUΡΥlκή anόφooη,

"npoδlOyρoφtςμελετών ΓΠΙ - ΙΧOQΑ.Π"

6. Την υπ' οριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/ο/1257/9.8.2005(ΦΕΚ 11626/2005) uποι.ιργtκή on6φoση,

ΈγtΦση Kovavloμoύ ΠρoεKτψωμΈVωνΑμοιβών μελετών ιωl uπηρεοιώνκοτό τη

δIoδlKoσtσ της πορ, 7 τou όρθροι.ι 4 το\) ν.3316/2005".

7. Την oναγKolότητo ενloiσς μεθοδολΟΥίας απόνησης κοθώς KOI ομοιομόρφου

nσρouσicισης των μελετών γεωλογικής κοτολληλότητος.

8. Την un' οΡιθμ. 4881 (ΦΕΚ 754/8/19.5.2004) uποι.ιΡΥΙκή onόφooη, "Ανόθεση

αρμοδιοτήτωνTOU Ynouρyoύ Περιβόλλοντος Xωρoτoξioς KOI Δημοσίων ΕΡΥων Ο'Τοι.ις

γφunσuρΥο(ι.ς Περιβάλλοντος Χωροτοξίας KOI Δφoσiων ΈΡΥων",

9, Την ονογκοιότητο διόθεσης των οnΟlTOUμένων σχΕΤ1J1"ών στοιχείων γιο τον



cpBoAoYIl(b σχεδιασμό ώστε '0'0 οποφεύγεται η ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών

γεωλογικό επιοφολών έως εn,l(,νδύνων με όλες ης δUO\JενεΙς κοινωνικές κο,

οlιι:ονομικές ouνέn[ιες, Ι(οθα/ς επίσης 1(0, γιο την προστασία του περιβόλλοντος

ΚΟ. την βιώσιμη χρήση των γεωλογικών πόρων.

10. Την uπ' οριθμ. πράξη 121 γνωμοδότηση τou Κεντρικού Σuμβοuλlo!J Χ.Ο.Π.

(ouνιόρΙα 22η/Ι3.6.2007)

Ι 1. Το γεγονός ότι με την onόφoση αυτή δεν προκαλείτοl δonόνη, onoφoσlζouμε:

Αρθρο :ΜΟΝΟ

KαθoρiζovτOI τιχνιιι:ές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών γεωλογιιι:ής

κοτσλληλόπιτος στο πλοίσιο ΕXnόνησης των μελετών ΓΠΙ - ΙΧΟΟλΠ.

Ι. ΣτΟ πλοlσιο ΕΙCnόνησης των μελετών mr - ΣΧΟΟΑΠ εnιβόλλrrOl η ΣΊιvτΑΞΗ

μελtτης γεωλογικής l(oτaλληλότηToς. Η μελέτη ουτή ειo:πoνεiτo, οε δuo στόδlO ως

εξής:

ο) Κατό την Α' Φόοη της μελέτης mr - ΣΧΟΟΑΠ ειmoνεiτoI η προκαταρκτική

μελέτη γεωλογικής κστολληλότητος. σύμφωνα με ης Προόισγροφές που οναλυτ,l(ό

παρουσι6ζονταl στο ΠοΡόρτημα Ι. Ο. μελέτα; συτές εκπονούνται σε κλίμοκο

Ι :25.000 και γενικό στην l6Ια κλίμακα παυ εκπανείται η Α' Φόση της μελέτης

ΓΠΙ - ΙΧΟΟΑΠ,

β) Κατό την Β1' Ψόαη της μελέτης ΓΠΙ - ΙΧΟΟΑΠ, εκπανείται η μελέτη

γεωλογικής κατολληλότητας, σύμφωνα με τις προδιαγροφές που οναλυτικό

παρaυαιό(Oνται στο παρόρτημα 11. ΟΙ μελέτες αυτές εκπονούνται σε κλίμακο

1:5,000 και γενικό στην ίδια κλίμακα που εκπονείται η Β' φόση της μελέτης ΓΠΙ

. ΙΧΟΟΑΠ.

2 ο) Η προκατορκτική μελέτη γεωλοΥικής καταλληλότητας εκπονείται πορόλληλα

με τη μελέτη Γ.Π.Ι./Ι.χ.Ο.Ο.Α.Π .. Ο χρόνος εκπόνησης και έγκρισης της μελέτης

γεωλογικής καταλληλότητοςKα80ρlζετoι σον πρώτο στόδιο μέσο στη μελέτη του

Γ.Π.Ι./Ι.χ.Ο.Ο.Α.Π.

β} Οι μελt"fες γεωλοΥικής καταλληλότηταςεκπονούντοι από μελετητικό γροφΕio

nou KQTtxOUV πτυχίο στην Kατηγoρlα 20 {Γεωλογικές·γδρογεωλογικές

ΓεωφtJOlKές Mελt"fες και Eρειινtς} του Mητpώou μελετητώνΔημoσiων ΕρΥων.

γ) Για τις αμοιβές των γεωλογικώνμελετών και φγοοιών των μελετών ΓΠΙ -

ΣΧΟΟλΠ εφαρμό(ονται όσο oρiζovτoι στη ΔΜΕΟ/aJο/1257/9.8.2005 λnόφooη YnouρyoU

ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 11628/2005), όπως ΙΣXΎEl:

- Για τον υπολαγισμό της αμοιβής τοο χόρτη (εδάφια ν2-Α). Γεωλογικός χόρτης

Προσαρμογής κοι Πληροφόρησης. α οποίος προέρχεται από την προσαρμογή

uφιoτόμtνων γεωλογικών χαρταγραφήσεων με βάση και ης παροτηρήοε:ις αnό την

έpεvvα πεδ!ou. εnt!όή txtI πρoηγηθεl ο γεωλογικόςχόρτης, tψQρμό(εταlτο
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όρθρο ΓΛΕ.4, Ει/)ll(οί κ(ιι Βοηθητιl(οί θεματικοί χάρτες.

• Γ.ο τη σύνταξη του Χάρτη Κο,' Αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας (εδόφιο ν2·

β), επε,όΙΊ tχt, προηγηθεί ο Γεωλογικός Χάρτης προσαρμογής κοι Πληροφόρησης,

εφσpμόζtτOI ΤΟ όρθρο ΓΛΕ.4, Ειδιιcο! κοι βοηθητικοί θεμοTlI(ΟI χόρπ:ς.

- Γισ τη ΣUvτoi1l της τεχνικής έκθεσης (nσρoγρ. νι) εφορμόζετοl όρθρο ΓΛΕ.23

δ ΤεχνιιαΊ Έκθεση

- Σε ΕΠιλεγμένες θέοεις όnou η κατόσroση ονοl Kρiσιμη για τον σχε/)ιοι:ηιό,

γίνεται [πι τόnou tρεUΝo. Γιο την αμοιβή της έρευνας συτής εφορι.ιόζε'Τσι το

όρθρο ΓΛΕ.Ι0 της "oρσnόνω onόφooης. με την πσρστήρηση όTl ο ελό)(ιστος οριθμός

θέσεων είνοl Ν_20.

- Γιο οnolε06ήnoτε άλλες γεωλογικές εργοσίες ΟΙ οποίες θα ιxτελtoθoύν μετά

οπό οπόφαση Κ(ι1 εντολή του Εργοδότη καθώς ΚΟΙ γνώμη της αρμόδιος γιο την

έγκριση της μελέτης γεωλογικής κοταλληλότηταςuπ~ εφορμόζοντοl όσο

ορίζονται στη ΔΜΕΟJο/ο/12S7/9.8.200S Απόφοση Υnouργοι:. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ

1162βI200S).

δ) Γιο ης Oμolβt(; των γεωλογικών μελετών 1(01 εργασιών της βι φόοης

εφαρμόζοντοl όσο σρiζoντoι στην 16374/3696 Υ.Α. (ΦΕΚ 723β/1998)κοι

γενικότερο στην IOXίιouoo νoμoθεσio.

ε) ΟΙ ΠΡOKαΤOρtCΤIKέςμελέτες Α φόοης κοι αl μελέτες γεωλαγlκής

καταλληλότητοςτης 81 φόοης υποβόλλαντοl γιο έλεγχα και θεωροίινταl από την

γπηρεσία ή τα Φαρtα που είναι ορμόδιαl για την έγκριση των αντισταίχων

πολεοδομικών σχεδlων. Οι μελέτες εγκρίνονται με την ίδια πρόξη που

εγκρίνονται τα ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ., οπότε εκδίδεται και γνωμότευση για την

κατολληλότητα για δόμηση της προς πολεοδόμηση περιοχής.

στ) ΟΙ μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας που συντόσσονταl στα πλαlσια των

μελετών mI - ΣΧΟΟΑΠ θεωρούνται από υπόλληλο ειδικότητας που κοτό το νόμο

έχει το δlκαlωμα της σύντοξης γεωλογικών μελετών, της Υπηρεοίας ή του Φορέα

nou εiνOI αρμόδιοι γιο τη θεώρηση των μελετών ΓΠΣ - ΣΧQOΑΠ. Αν δεν υπόρχουν

υnόλληλOI οντlστοlχης ειδικότητας σnς υπηρεσ.ες, οι μελέτες αυτές

όιOβlβQζρντOl σε όλλες υπηρεσίες (που διαθέτουν το κατόλληλο προσωπικό) για

θεώρηση. Όταν σρμόδιες είνοl οι κεντρικές υπηρεσiες του ΥΠΕΧΩΔΕ τότε οι

γεωλογικές μελέτες θεωρούντοl από τη Δ/νση του γΠΕΧΩΔΕ. που είνοl αρμόδιο γιο

τους γεωλογlκοίις χόρτες κοι Τις μελέτες.

ζ) Γιο τις μελtτες που έχουν ήδη ανατεθεί, ο εργαδότης onoφocιiζεl dιν θα

eιvντoXΘεi μελέτη γεωλαγlκής κοτσλληλότητος στην 81 φόση. Γενικό, ισχύουν οι

εξής μετοβοτlκές όιοτόξεις:

Ι) Στις μtλtτες Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π που βρίσκαVΤOI σε εξέλιξη και στη

σύνθεση της μελετητικής ομόδος δεν έχει περιληφθεί μελετητής ή γραφείο

μελετών κατηγορlας 20, πρέnεl, με βάση τις ΙΣXΊΙouσες διστόξεκ;.. είτε να

OΨnληρωθεί η μελετητική ομόδο, είτε νο γίνf:Ι ξεχωριστή δΙOδlKασio ovόθεσης



με το γεωλογικό οντικείμενο.

ίί) Γιο όσες μελέτες Γ.Π.Σ. - Σ.χ.Ο,Ο.Α.Π βρίσκονται σε εξέλιΕ,η, στη σύνθεση

της μελετηTlκής ομάδος έχει περιληφθεί μελετητής ή γροφείο μελετών,

κοτηγορίας 20 κοι ΤΟ γεωλογικό οντικείμενο (ι<ποvείτοι με βόοη τις

προδιαγραφέςτου γΑ 9572/1845/00 (ΦΕΚ 209/Δ/7.4.2000),ισχύουν ΟΙ παρούσες

προδιαγραφέςγιο την προκοταρκτικήμελέτη.

ίίi) Οι μελέτες Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π που βρίοκοντσl σε εξέλιξη, στη σύνθεση

της μελετητικής ομάδος έχει περιληφθεί μελετητής ή γροφείο μελετ(ίιν με πτυχίο

κατηγορίας 20 κοι το γεωλογικό οντικείμενο εκπονείτοι με βάση τις

προδlογροφές ν.Α. 16374/3696{18.6.1998 (ΦΕΚ 723/6/1998), συνεχίζουνως έχουν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΕΚΠΟΝΗΣΗΣΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΓEΩΛOΓlKHΣΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣΣΤΑ

ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΠΣ ΚΑΙ ΣΧΟΟΑΠ

Ι. ΣΚΟΠΟΣΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η προκαταΡΚΤικήμελέτη γεωλογικήςκαταλληλότηταςστο πλαίαια του Α' Στοδίου

rwv μελετώv ΓΠΙ ΚΟI ΙΧΟΟΑΠ, έχει σκοπό TOV κατ' ορχήv εvτoπιι;ιμό τμημότωv

κατ' αρχήv καταλλήλωv από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συvαφή με

δόμηση αvάπτυξη, όπου θο διοοφολίζεταl το δOμημΈVO περιβάλλοv οπό φυσικούς

κιvδύvους ή κιvδύvους από αvθρώπιvες επεμβάσεις και δραστηριότητες κοθώς

επίσης ΚΟI περιοχώv που χρήζουv διατήρησης ΚΟI αvόδειξης του γεωπερlβάλλovτoς

κοθώς και προστασίας rwV αξιοποιήσιμωv γεωλογlκώv πόρωv.

11. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αvτικείμεvο της μελέτης EiVQI:

• Η αvαγvώριση και οριοθέτηση, (με rnV ακρίβεια της κλίμακας αvαφοΡός},

τμημάτωv της υπό εξέταση περιοχής στο οποία εμφαvίζοvταl ή EiVQI δυvατόv VQ

εκδηλωθούv φυσικοί ή αvθρωπογεvείς γεωλογικοί κίvδυvοl KOI η κατ' ορχήv

εκτίμηση του σχετικού βαθμού επlκιvδυvότητας οε κάθε τμήμα.

• Ο διαχωριαμός της υπό εξέταση περιοχής σε ζώvες διαφόρου βαθμού γεωλογικής

καταλληλότητας για οικιστική αvάπτυξη και άλλες αυvοφείς με δόμηση χρήσεις, ο

εvτοπιαμός και η οριοθέτηση τμημ6τωv όπου απαιτείται σε διάφορο βσθμό η

διατήρηση του γεωπερlβ6λλovτoς και η προστααία rwV γεωλογlκώv πόρωv. Οι ζώvες

και τα τμήματα αυτά θα είvαl KατηγOΡIOΠOlημΈVα με κλίμακες διαβόθμισης rwV

γεωλαγlκώv παραμέτρωv.

• Η υποβολή nρor6oεwv για τις προοριζόμεvες για οικιστική αvάπτυξη ή άλλη

συvοφή με rnV δόμηση χρήαη, περιοχές ως προς:

-Tnv λήψη μέτρωv πρόληψης ή μετρίααης rwv γεωλογlκώvKIVMVWV
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-Την διατήρηση, οιιοβόθμιση κοι σν6όειξη γεωπεριβαλλο\lτιι<ο ΕUσίoθητων

περιοχών κο, της γεωλογικής κληρονομιάς.

-Την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πάρω .....

• -Την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών με σκοπό την σποσαφήνιση των παραπάνω.

Ι
111. EΞETAlOMENH ΠΕΡΙΟΧΗ
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Η γεωλογική μελέτη εκπονείται στην έκταση εκπόνησης της μελέτης του ΓΠΣ ή

του ΣΧΟΟΑΠ. Οι παρατηρήσεις είναι δυνατόν \/0 αναφέρονται σε ευρύτερη ζώνη, η

έι<τοση της οποίος εξαρτάτοl οπό το εον ΟΙ γεωλογικές ΣUIIθήKες της ζώνης ουτής

επηρεόζουΥ' άμεσο την προς μελέτη περιοχή

rν. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ! ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Γιο την επίτευξη των στόχων της μελέτης οπαιτούντοι κατ' ελόχιστο ΟΙ

παρακάτω εργασίες:

• Συγκέντρωση των διαθέσιμων πληροφοριών ΚΟΙ στοιχείων που σφορούν την

περιοχή μελέτης κοι την ευρύτερη περιοχή οπό κάθε είδους γεωλογl,.;ές,

υδρογεωλογl,.;ές, σεlσμολογl,.;ές, εδοφοτεχνl,.;ές μελέτες ";01 έρευνες που έχουν

ε,.;πονηθεί οπό διόφορους lδιωτl,.;ούς ή δημόσιους φορείς ";01 επlστημονl,.;ές

δημοσιεύσεις οπό την ελληνl,.;ή ";Ql διεθνή βιβλιογροφία, ,.;οθώς ";01 ερμηνείο

οεροφωτογραφιών γιο Τις περιοχές ενδlοφέροντος ";01 την ευρύτερη περιοχή.

• Έρευνο πεδίου ";01 γεωλογl,.;ές ποροτηρήσεις YID την επολήθευση των

διοθεσίμων οπό προγενέστερες έρευνες στοιχείων.

• Επεξεργοσίο ,.;αl οξιολόγηση του συνόλου των δεδομένων ονόλογο με τη συμβολή

τους στους άμεσους στόχους της μελέτης ";01 ονογωγή τους στην ,.;λίμο,.;ο

σχεδισσμού.

• Σύντοξη τεύχους της μελέτης το οποίο περιλομβόνεl:

- Τεχν!,.;ογεωλογl,.;ή Έ,.;θεοη

- Γεωλογl,.;ό Χόρτη Προσαρμογής ή Χόρτη Γεωλογl,.;ών Συνθη,.;ών

- Χόρτη ΣχεTl,.;ής Γεωλογl,.;ής Κοταλληλότητος

- Σχέδιο, φωτογροφίες

• ΣυσχέΤιση των ouμπερσομότων της γεωλογl,.;ής μελέτης με Τις οποιτήσεις της

μελέτης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ

• Προτόσεις YID περαιτέρω έρευνες, μέτρο προστοσίος ";01 OVTioτolxo έργο,

εφόσον ,.;plBEi όTl αποιτούνταl.



ν, ΠΕριεΧΟΜΕΝΑ ΤΕΎχΟΥΣ ΤΗ! ΜΕΛΕΤΗΣ

νι. τεΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στην τεχνlκογεωλογlκή έl(θεση περιλαμβάνονται όλο το στοιχεία που έχει στη

διάθεση του ο μελετητής κοι που έχουν σχέση με το σνTlKείμtνo της μελέτης,

αφού τύχουν κατάλληλης επεξεργασίας.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Γίνετοl αναφορά στο ιστορικό ονόθεσης., το ανΤIKεiμενo κοι ΤΟ σκοπό της

μελέτης, τη μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης, τη γεωγραφική θέση της

έκτασης, περιγραφή της υπό μελέτη έκτασης και βασικό στοιχεία γιο τις

υφιστάμενες πολεοδομικές ενότητες της περιοχής•

• Δίνεται υποχρεωτικό οπόσπασμα τοπογραφικού χάρτη κλίμακας μικρότερης από

την κλίμακα αναφοράς της μελέτης όπου θα οπεικονίζετοl με συνοπτικό τρόπο η

θέση της υπό μελέτη έκτασης στην ευρύτερη περιοχή.

Α' ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΛΥΙΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Γίνεται κατ' αρχήν εκτίμηση των γεωλογικών συνθηκών της υπό μελέτη περιοχής

με βάαη στοιχεία οπό διαθέσιμες σχετικές μελέτες, έρευνες και βιβλιογραφία.

Ειδικότερα λαμβάνονται υπόψη τα παροκάτω στοιχεία:

1. ΓEΩMOPΦOΛOΓlA

1.1 Ενότητες του γεωμορφολογικού ανόγλυφου.

1.2 Χαρακτηριστικά του υδρογραφικού δικτύου.

1.3 Έκταση των λεκανών απορροής στα ανόντη.

1.4 Γεωμορφολογικές ενότητες που σχετίζονται με αστάθειες και πλημμυρικές

καταστόσεις.

1.5 Τεχνητές τροποποιήσεις του ανάγλυφου και ιδιαίτερα του υδρογροφικού

δικτύου,

2. ΓEΩΛOΓlA

Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής. Γίνεται αναφορά στη γεωλογία και την

τεκτονική της ευρύτερης περιοχής και αναφέρεται η επιρροή τους στην περιοχή

που ερευνόται. Γεωλογία της περιοχής που ερευνόται.

2.1 Γεωλογικοί σχηματιαμο\ με την ακρίβεια της κλίμοκας οναφοράς.

(Ενδεικτικές γεωλογικές τομές, εάν απαιτείται)

2.2 Σπουδαιότερα τεκτονικό χαρακτηριστικό της περιαχής (ρήγματα, ενδεικτικό
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στοιχείο στρώσης, σχιστότητας κλπ).

2.3 Εκτίμηση της έκτασης κο, του μήκους των ρηγμότων κοι των Ρηξιγενών

ζωνών. ΚοτηΥορ,οnοίl)Oη των ρηγμότων από την όποψη της ενερΥότητός 1OUς. ών

UnόpXCIUY διαθέσψο στοιχεία.

3. ΥΔΡΟΛΟΠΑ • ΥΑΡΟΓΕΩΛΟΟΑ

3.1 Δ!οlτο των επιφανειακών UδoόTf,ιN. ΑξΙόλογες πηγές.

3.2 Υδρολιθολογικέςενότητες

3.3 XOρσκτηΡΙCΠIKό υnόyoων uδρoφoριών (εiδα;. βάθος. KOτWΘΎνOOς υπόγvoς

ροής. noροχ!ς, υδραυλικές ηaρόμετροι κλπ), εφόσον υnόρxoυν διαθέσιμο

O'toιxdcι.

3.4 Υδροχημlκό χαροκτηριστlκό επιφανεlOκών 1(0, υπόγειων υόότων, εφόσον

unόρxouν όισθέσψο στοιχεία. Επισήμανση θέσεων με έντονο προβλήματα ρύnoνσης

των υδροφόρων ορtl/JVΙα/ν ή uφoλμύρινσηι; οπό τη θόλσσσσ κοι εντonιoμός θtotωII

με [l(τετσμlνες αVΘρωnoyεvεiς οποθέσεις.

4. ΓΈΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣΔΙΕΡΓλΣΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΠΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

4.1 Εντοπισμός γεωλογικών κοτσστροφlκώνφοlνσμένων, φυOlκών ή οφειλόμενων σε

σνθρωπογΕνείς εnεμβόoειςόπως σεισμοί, κινητικότητα Εόαφών, εδαφικές

καθιζήσεις ή διογκώσεις. ρευστοποιήσεις, πλημμύρες. διαβρωτική δράση του

νεροό κ.ο.

4.2 Αlτιο, nροΟποθέσεlςεκδήλωσηςτου οντιστοίχου ytwAOYIKOU κοτοστρσφlκοό

(j)(Ilνομένου KOI εκτιμήσεις γιο την συχνότητο εμφόνισης του.

5. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

5.1 Δlοθέσιμο σεισμολογικό - σεισμοτεκτονlκό στοιχείο της ευρότερης περιοχ~ς

KOI διόκριση σε ζώνες σεισμlκότητος.

5.2 Διαθέσιμο ιστορικό στοιχείο γιο την εκδήλωση κυμότων βορότητος

(τσσυνόμl).

6. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΤΩΝ ΓΕΩΛΟΠΚΩΝ ΣΧΗΜΑΠΣΜΩΝ

6.1 ΟμοδοnoΙηση των εόoφtKών και βρcιχ(ι)6ών οχημστισμώνσε σνοφσρό με το

ψUOIKό κοι μηχονlκό χορακτηριστικό, εφόσον είναι δισθέσιμσ.

6.2 ΔιόΚΡιση των τεχνlκογεωλογlκώνενοτήτων σε σuνόρτηση με τις noρoμtτρoι.ις

των ΠροηΥοόμενωνεδσφiων 1 έως 5 KOI nερrγρcιφή της συμπεριφορό<; τους.

6.3 Εξετόζι;τοl η εnίδρoorι των TqνIKOyεωλOγlKώνσυνθηκών στην οικιστική

ονόΠΤ1,ιξη κοι στι<; όλλες χρήσεις γης



7. ΓΕΩΛΟΓιΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Εντonκηιόςτων αξιοποιήσιμωνγεωλογικών πόρων κοι α.ιYKΈVΤρωσησχετικών

nληΡOφoρ+ώνόnωc; χωρική εξάπλωση, συνοπτική περιγραφήτων ΠΟIΟTl,.ών κοι

ποσοτικών τους xσρolΠηΡIOTΙKων.καθεστώς[KμετόλλεUΣΗςΤου<;. δlOχείριση

u60TIKιίN πόρων ιςλη, εφόσον υnόΡXOUν δlOθέσlμO σroιxtio.

Ειδικότερο γίνεται σvοφοΡόστο noρaKότω:

7.1 ο) σιιvθήκες uδρoφoρioς μtocι στους διoφόρouςytωAoYIlIoίIςσχημοTlσ,ιούς. β)

uόρoyεωλoγικtςλεχόνες.. v) επιφανειοκοί υδστOTOμΙWΤΉρι:ς.δ) oημσvπιdς rηyές

κοι Koλλιtργιισ τovς. ε) nερlOxb; εμηλοιπισμού υπογείων l.I'δό'rων, στ)

ειψtr'όλλωση υδρσγεωτΡιΊοεων.

7.2 ο) βιομηΧΟΥlκόOΡUιιτό, ΜΕΤCΙλλoJμoτσ κοι β) ΦVΣΙKό δομικό υλικό.

7.3 ενφyειoιdς πρώτες ύλες.

8. ΓΕΩΠΕΡlβΑΜΟΝ

Αναγνώριση1(01 εντοπισμός σημαντικών οπό γεωλογική ηεριβολλονTlκή άποψη

θέ<κων, ΟΙ onoitc; χρειόζονΤΟI προστασία ή ανόδΕιξη.

Ειδικότερο γίνεται ovoφopό στο πoρcιιcδτω:

8.1 γιωπεριβαλλΟνΤlκόΕυαίσθητες περlοχές..

8.2 ακτές επιδεκτικέςοι: διόβρωση κοι κατολισθήσεις.

8.3 θέσεις υποβαθμlσμένουγεωλογικού ηεριβάλλοντοςοι οηοίες χρειάζοντοl

βελτίωση κοι οναβόθμιση,

θ.4 ηερlοχές ιδιαιτέρου γεωεnιστημονlκούενδlαφέροντικ;(γεώτοηοl).

Β· ΜΕΡΟΣ: λΞΙΟΛΟΓΗΣΗΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσδιορίζονταιοι ηoρόγovτεςOUΟΧεΤlOIJούτων ποραμέτρωνηου αφσρσUν στις

γεωλογικέςσυνθήκες με ης υπό διαμόρφωση κατειιθύVODςτης μελt"της ΓΠΣ κα!

ΣΧQOλΠ. Οι ηορόμετροl oυτtς ανOφt.ρaντOIστους τiτλoυς των κεφαλοίων 1 έως θ

του λ' μέρauς.

• Διαμορφώνοντοl κρπήρια βοθμονόμηα-ις κοι οκόλουθης Koτηyoριαrιaiησης του

κάθε ηοραηόνω ηορόγοντα σε συνόρτηα-ι με τις γεωλoγ,.<tς πoρaμέιρouς., που τον

ηροσδιορίζουν κοθώς κοι ενδεχόμενες άλλες ηρaOηoθέσεJς κοι nεριaρισι.ιaύς.

KoθOρίζoντol κοτ' ελό)(lσro τρείς κοτηγορίΕς.

• Το κρπήρlO βαθμονόμησης κοι OKόλauθης δlόKΡισης τι.,ιν KOτηyaρtών του κόθε

rιaρόγoντo είνοl οχοικό <οι ovnKoτompiζoυv οηοκλειστlκό ,Ι<; ι6ιοlτερότητες
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του vεwλογllCQU κοθεστώτος μΙ:οο στο όριο κάθε περιοχής που ερευνάται.

• Πνι;τοl διοχωρκψός της περιοχής που ερευνάτοl σε επιμέρους τμήματα κοτ6

κσrηΥορiες κόθε ovncnoixou noριΊγοΥΤΟ.

• Γιο κάθε τμήμο ονοφέροντοl εt1ΙYPOIJIJoσf1Kb το l1αΧΙΤ1κό ΚΟΙ το ΠOIOTlΙCό

σTOl)(tίo των γεωλογικων nσραμέτρων rιou συνεισφέρουν στη βαθμονόμηση της

OVΤioτOlxrκ κοτηγορioς τou κάθε noρόyOVΤO.

Ο. πορόΥοντες συσχεnσμoύ εiIIoι οι noρcικστω:

1. ΣΧΕηΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤλΛΛΗΛΟΤΗΤλΠΑ OIΙC:IΣTIKH ΚΑΙ ΑΜΕΣ ΙΥΝλΦΕ!Σ ΧΡΗΣΕΙΣ

Προσδιορ\ζετΟIη κοτ' αρχήν yεωλoγllιή καταλληλότητογιο Qικιστlκή.

βιομηχανική κοι τouρlΟ'Τική σνόπτυξη, η οποίο οποτελεί την Ο)(εΤ1κή γεωλογική

κοταλληλότηταπου προκύπτει onό τη βοθμονόμησητων noρoμtτρων που την

nρoσδΙOρiζOUll,με βόση Tηll αξιολόγηση τωll δεδομένων που OIlOλUoντolστο λ'

μέρος της μελtτης. Ομοίως πρoσδlOρiζετaι1(01 η γενική γΕωλογική κοτολληλότητο

γιο το σuν~ιμtνo με τις παραπάνω χρήσεις μεγάλο έργο υπώoιJής.

Στο πλαίσιο του ηΡοσδιορισμοίι της σχεηκfΊς γεωλογικής καταλληλότητα<;.

προσμετράτοl κσl η Κ(ιΤ' αρχήν [κτιμώμενη διαθεσιμότητα των γεωλογικών πόρων,

ιδιαίτερα των υόστίνων. ο. onοίο. είνοι αnοραiτητο. Υ'Ο τις n.Bovlc; χρήσεις

γης στην nερ.οχή ονοφορός της μελέτης,

2. ΓEΩΛOΓlΙΙ;H ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΠΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Διατυnώνοντοιενολλακτικέςnροτόσεις, ως npoc; την κατ' αρχήν γεωλογική

κατολληλότητα θέσεων της nεριοχής, nou nροορίζονται για υΥειαναμική ταφή

στερεών αnοβλήτων, διόθεση λυμάτων, λε.ταυργία κοιμητηρίων και όλλων ειδικών

χρήσεων, με βόση τις σχετικές nαραμέτρους nou οναφέρονται στο Α' μέρος του

τεύχαυς της μελέτης.

Ως γενικό κριτήρια βαθμονόμησης των διαφόρων ενσλλακτικών θέοεων λαμβόνεται

η σχετική ααρόλεια μη διόδοσης ρυnογόνων ουΟ1ών στα γεωπεριβόλλον αε

σuνόρτηση με τις τιμές και/ή τις nOΙOTIKtc; κατηγορίες των nσρσμtι'ρων αυτών.

3. ΔγΝΑΜIΙΙ;ΟΓΈΩAOΓlKΩN ΠΟΡΩΝ

Το 6uνσμΙKότων γεωλογικώνπόρων μέοο στην περιοχή noυ ερευνότα.

nρσσόιορίζει'α.σε ouνόρτησημε την Kλ~αKα ανοφορόι;. από ης γεωλογικ!ι;;

nιoι:ιoμbρουςκαι στoιxεlα noυ ανοφέροντα.στο ι<εφόλοιο 7 του Α μέρους της

μελbης.

4. ΠΡΟΣΤλΣιΑrEΩΠEPlβλMOtffOI

Ο βαθμός πρoστooioς κο. ονόόειξης του γεωnεριβόλλoντoςατιμότοι σε σχέση με

το στοιχείο κοι ης Nlρσμέτρouc; που σνoφέρσvτoιστο Α μέρος τι}(; μελb'ης κοι η

εκτίμησηγJνετoι με βάση 1α noρσι<άτω ιφπήριο:



4. ι οξio των υδατίνων πόρων ως βάση γιο την ανάπτυξη οιιcoouστημότων

4.2 εηιδΕICΤικότητσσε φtJOIιι;ές ή τεχνητέςδυσμενείςytωπερ,βOλλoVΤ,Kό

μεταβoλtς

4.3 6uνoτότηΤΩ ονοβόθμισης υποβοθμισμένωνnεριoxι.iw

4.4 αισθηTlκή 1(01 εηιοιημονική αξία των γεωμορφολογικών κοι γεωλογικών δομών

Οι Ψινtς oxtηκής γεωλογικής καταλληλότητας γιο διόφορες xι:ιι'lσv<:. ΟΙ θtotις

όnou πι!σεις σro yεωnφιβόλλoν λόγω ειδικών χρήσεων, είναι σνεχτές υnό

προϋ110θέσεις 1(01 nεριoρισμoύς. οι ζώνες των οξιοποlήΟ1μων ια:ιΙ ειψεΤολλείισψων

γεωλΟΥιι;ών nόρων, σι ζώνες ή οι θέσος πρoστσσioς. βελτiωσης ΚΟΙ σνMεlξης

του yεωn.εριβόλλOVΤoς. οριοθετούνται στο χάρτη "Κατ' αρχήν Γεωλογικής

Καταλληλότητας" (στοιχείο β' στο νι μέρος των πρo6ιαyρaφών). με !δlOiτερη κοι

XOραKτηρισnKή ορlOγρομμή κοι ιι;ωδιιtό ΥρομμστοριθμηΤ1κ6 σύμβολο, που

nρooδιoρi(D ovnστoixως το βοθμό της οχετικής ΥεωλοΥικήι:; καταλληλότητας YlO

κόθε ΠΡOTtινόμενη χρήση νΙΚ. το βαθμό της οχετlll:ής γεωλογικής κοταλληλότητας

γιο κόθε ώlκfΙ χρήση, το διrνσμlιι;ό του κάθε γεωλογικού ~. τ/

yεωnφβoλλoνηKή αξία της κόθε ζώνης ή θΈΣΗC;.

r' ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΤΑΙΕΙΣ

Στην ΤΕΧVΙKOγεωλOγΙKήέκθεση περιλομβόνοντοlγενικές προτόοεις για την λήψη

μέτρων πρόληψης ή μετρlασης των γεωλογικών κινδύνων γιο την εξοσφόλισητων

κατ' αρχήν γεωλογικό κοτόλληλωνπεριοχών ή την ενδεχόμενη ονοβόθμιοητου

επιπέlιaυ γεωλογικήςκοταλληλότητοςτμημότων της περιοχήςμελέτης για

οικιστική ή όλλη συνσφή με δόμηση σνόπτυξη κσθώς κσι μέτρων που επιβόλλοντοι

οπό την ονόγκη πορόλληληςπροστοαίαςτων αξιοποιήσιμωνγεωλOγιιc:ών πόρων κοι

του γεωπεριβόλλοντος.

• Οι προτόσεις πρέπει να είνοι διατυπωμένες κατό τρόπο που να διευκολύνΕΙ

τον προσδιορισμό των κατευθύνσεων χωρικής οργόνωσης της περιοχής που

ερευνόται με την υπόδειξη ενολλακτικών τμημάτων γιο ΟΙΚlQfική κοι όλλες

προτεινόμενες χρήσεις κοι λαμβονομένων υπόψη των ειδικών όρων και περιορισμών

nσυ πρέπει νο ισχύουν σε ζώνες oξtorιoίηoης γεωλογικών πόρων κοθώς κοι

περιοχών ή θέσεων όπου το γεωπεριβόλλον χρήζει Ειδικής προστασίας.

• ΤΟ τμήματα της nιριoχής nou ερευνάτοι διoχωρiζoντoι κοι χοροκτηρ!ζοντοι ως

διoφόρou βαθμσίι κατ' ορχήν γεωλογικής κοτολ/ηλότητσς γιο ης ΠΡOβλεnόμενες

χρήσεις με την επισήμανση των επί μέρους ΠΡOϋnσθέoεων κοι nιΡΙOPIσμών.

ΠΗΓΕΙ • 8ΙβΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

θα αναφέροντοι το βοηθήματο που χρησιμοποιήθηκαν γιο τη σύνταξη της μελέτης

όπως γεωλOγιιc:oί χόρτες. οεροφωτσγροφlες. μελέτες και έρωνες. επιστημονικό

συγγρόμματο ΚΟΙ όρθρο.
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νι ΧΑΡΤΕΣ

ΤΟ οποτελέσματα της σνόλυσης κοι της αξιολόγησης των στοιχείων κοι

noρσμέτρων noι) αφορούν στη μελέτη κοι είνοl δυνατόν νο σποτυπω8ούν, σε σχέση

με την κλίμακο οvοφορός, θα onειKoviζoντo, σε σχετικούς χάΡΤΕς της περιοχής

noυ ερωνότοl, ΟΙ onoioI εiνoι:

ΑΙ. Γεωλογικός Χάρτης ΠροοορμοΥής κοι πληροφόρησης

Ο χάρτης OUΤός θα πρoέρχεro, οπό την προσαρμογή Uφιστόμενων γεωλογικών

χορτογραφήοι:ων με βάση κοι τις noΡστηρήσεις 000 την έΡΕUVO nEδiou. Η κλίμακο

σύνταξης τou γεωλογικού χόρτη ηροοορμοΥής είνα, η ίδιο με ουτή TOU πολεοδόμου

μελετητή στο λ" Στό6ιο (1:25.000).

nεpιλaμβίIvltlτο onorελtoματστης ανάλυσης των γεωμορφολογικών,ΥωλΟΥικών,

υδρογεωλογικών,γεωδυναμικών,σElOμoλoyιιcώνκο, τφlΚοΥεωλογικώνσroιxείων

της πεΡιοχής που φn.ινότOl καθώς κοι στοιχείων που οφοροιΊνστους γεωλογικούς

nόΡOUς κοι στο yεωnφιβόλλOν.

ΠεριλαμβάνειEniσης τκ; θloεΙC; rκιρoτηρήσεωνειδικού ενδιαφέροντοςKOI

φωτογρόφησης. κοθώ<; κο, ης θέσεις πρoγενεστtρων μελετών, ερειινών, EnITόnOU

μετρήοι:ων, γεωτρήσεων ή όλλων στolxεiων που χρηοιμοοοιήθηκov γιο την o:nόνηση

της μελέτης. Enlnρό06ncι ο χόρτης περιλομβάνεl τ,ς θέσεις ερευνών, μελετών,

δρόσεων 1«11 έργων nO\.l "ΡOn:iVQvro, στην τεχνlκογει.ιλογlκή έκθεση.

Α2. Χόρτης Γει.ιλογlκών Συνθηκών

Ο χόρτης ουτός προέρχετοl οπό γεωλογική χαρτογρόφηση στο πεδίο ΚΟΙ

συντδοσετοl οντί του προονοφερόμενου, μόνο στην περίπτι.ιοη κατδ την οποίο δεν

υφίστοντοl στην περιοχή μελέτης γεωλαγlκές χαρταγραφήσεις, ανόλογης κλίμοκος.

Κοτδ το λοιπδ ο χδρτης αυτός περιλομβόνεl όσο ονοφέροVfΟI στην ονωτέρω

πορδγροφο Α1.

β. χδρτης κοτ' ορχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας OPIOeETouvral αε κλίμοκο

1:25.000 Ql πορακδτω ζώνες:

• ζώνΕς σχετικής γεωλcιγlκι)ς κοτολληλότητος..

• ζώνΕς ή θέσεις προστοoioς, βελτiι.ιoης. ονόδειξης KOI διατήρησης τοο

γεωnφβόλλOνroς

- ζώνες δυναμικού εκμετολλεύσιμων γεωλογικών πόρων KOI το εiooς τους

• ζώνΕς ή 8tσι.ις όπou ε,δικές χΡήσος rivOI ονεκτές υπό προϋποθέσεις και

περιορισμούς.

Η λLrιτoμέρLια των ΠCΙρouσιoζό!..ιενων στοιχείων θο πρέπει VQ είνοl οvτiστοιχη

της κλiμοιι:Οζ noρouσioσης τους. Γιο τη αιντοξη των χορτών θα xρησψonoιoίιvτσ,

ι.ις υπόβαθρο τοοογροφικό δ'σΥρόμμστο οντίστοιχης κλΙμοκος.



ΟΙ συμβολισμοί των ποροπόνω χαρτών είναι για το\! χ6ρτη ΑΙ, ίδιο! με τσι.ιι;

οντίστοιχους που παρouσιόζοντal στο παράρτημα που οποτΕλεί ovoπόσnoστσ τμήμα

των προδιογροφών γιο την ειιπόνηση μελετών γεωλογικής κοταλληλότητας στις προς

noλEOδόμΗCΙΗ nEPlOXtc; που έΧουν εγκριθεί με την ΥΠOUΡΥ,l(ή Απόφαση ορl8.

16374/3696 (ΦΕΚ 1238/15.7.1998). Γιο τον χόρτη Α2 οl(ολοuθο(ινΤQIοι

OIJμβολισμoiτης Δ!νσης ΧΟΡΤΟΥΡόφησηςτοο ΙΓΜΕ. Γιο το χόρτη Β IO)(Uovν ΟΙ

Ο\)μβολισμoi τou ΠορορτήμοτοςΙ.

ΣΧΕΔ1λ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στο ττUXoς της μελέτης nεριλoμβόVOVΤOl σχro.ο οπό υnόρXOντo oτoIXrio, κοι

κόθε όλλη σχετική nληρoφopίσ που ,φίνοντοι σnσlXlίτητσ σπό το μελετητή να

EnIOUVOφθoίιν στη μελέτη για την πληρέστερη τεκμηρίωση τικ.

ΠεριλσμβόνοVTΟI εnίσης έγχρωμες φωτογροφίες (ή tvxρωμο φωτοαντίγραφο Touς)

cmς οποίο; QI1[JKOviζovτO, χαρακτηριστικές nφιoxές της ΈΙCΤoσης nou ερtuνότo,

κοθώς 1(01 εnί μέρους χοροκτηριστικές θέσεις nσρoτηρήσεων noι) ovoφtρovτol στην

τεχνική έκθεση.

Ο. φωτoγρoφiες ή τα φωτooντiγΡOφα τους μεμονωμένες ή σε αJνBεση μεταξύ ToιJς

πρέnει να είναι, ενσωματωμένες στην τεχνική έκθεση κατό τρόπο nau να

εντόσσaVΤαlαρμονικό (χωρίς προεξοχές)στο αVΤiστOIXO τεύχος.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙΧΑΡ'ΤΗ

ΚΑΤ ΑΡΧΗΝ ΓΕΩΛΟΠΚΗΣΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΚΤΑΣ

Γραμματαρ,θμητικοίΣυμβολισμοί Ζώνη σχετικής γεωλαγlκήςκαταλληλότηταςγ,α

διόφαρες χρήσεις

ΚΙ.3: ζώνη γεωλογικήςκαταλληλότηταςΙης κατηγαρίας για την χρήση 3

Κ.3.2: ζώνη γεωλογικής καταλληλότητας 3ης κατηγορίας γιο τη χρήση 2.

Ζώνη ή θέαη πρoστooioς, βελτίωσης. ανόδειξης ταυ γεωπεριβόλλοvτoc:; (Π)

Ζώνη Δυναμικού αξιοποιήσιμων κα, ειψετολλεύσιμων γεωλογικών πόρων (Γ) μι τον

ΣVΤiστOIXo κωδικό auμβoλισμό

Ζώνη ή θtση 6nou ιιδική χρήση (Ε.Χ.) εiναl ανΕΧτή υπό nρounaetoεlςκαι

nφlOρlσμaίιςμε τον αvτioτol){o κωδικό α.ιμβολισμό

XρωματlKαί Συμβολισμοί

Οι ζώνες της σχετικής γεωλoνιΚΉC;κοταλληλότηταςOf1ElKOvίζavτQIμε

διΟΦΟρ(Τ1κόχρώμα γιο "όθε χρ(ιση ξεχωριστό και με διαφορετικήtvτaoη (τόνο)

ανόλογα με τον αvτiστOl){o βοθμό τι)(; σχετικήςγεωλαγικήςκοταλληλότητας.
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Επίσης, μπορεί '0'0 χρησ,μοποιηθε; ρόστερ ylQ '0'0 naPOUQ1QoθOUV περισσότερες της

μιας (οτηΥορίες στην lδιο περιοχή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11

ΠΡΟΔΙλΓΡΑΦΕΣ ΕΙΙ:ΠΟΝΗΙΗΣ MEΛfTΩN ΓΕΩΛΟΠΚΗΣ

ΚΑΤΑΜΗΛΟΤΗΤΑ! ΣτΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΛΕτΩΝ mt ΚΑΙ

ΣΧΟΟΑΠ (β1 ΦΑ1Η)

Ι. ΣΙCΟΟΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η πορούσο μελέιη txEl mconό τον ιι;οθορισμότης γεωλογικής καταλληλότηταςτων

περlOXων ΟΙ οποίες οπό την Α' Φόση της μελέτης mt - ΣΧΟΟΑΠ πρoτιivovτol: σ)

γιο OIΚIOTIιι:tς περιοχές (OΙKισμo!KOI όλλι:ι. OιιocmKoί υnoOOχός κοι

σuyKΕVΤρώc::ιεις). β) ως σuyKεντρώσo:; noρσΥωΥlκές ή μιγόλες ΕΎΚΟΤοστόοος 1(01

τεχνικό έργο, v) γιο άλλες θεσμοθσημένεςχρήσεις ή ειδικές ρuθμίσει<; (π·χ_

ΖΟΕ). δ) γιο γενικό δίιrn.ιo unoόoμής (μετοφορικήunoδoIJIi, ύδρtυση, onoxέTωoη

κ.λ.η), πρσκι.ψένou '0'0 διασφαλισθεί το δομημένο nφιβόλλoν οπό φuoιKOUς

κινδύνους ή κινδύνους προερχόμενους οοό ανθρώηrνες εnεμβόσεις κοι

6ρoστηρtότητEς

11. πεΡIΕΧΟΜΕΝΟ MfΛETHΣ

Αντικείμενο της μtλtτης είναι:

• Ο εντοπ,ιη.ιός 1(01 διαχωρισμός οπό οπόψΕως εδαφικών συνθηκών, των προς

δόμηση περιοχών ως κστάλληλων, οκοτόλληλων KOI κοτόλληλων υπό προΟποθωεlς

γιο δόμηση,

• Η σοφής περιγροφή των προΟποθέσεων ή KOI των OVOYI(Oiwv μέτρων βελτlωσης

των εδοφών ή όλλων μέτρων προστοσίος που οποιτούντοl ούτως ώστε στις

Ι(οτόλληλες υπό προΟποθέσεις περιοχές νο κοτοστεί δυνοτή η δόμηση Ι(οθώς επlσης

1(01 η ι(οτ' ορχήν εl(τlμηοη του Ι(άστους λήψης των τυχόν μέτρων προστοσlος σε

σχέση προς την l(λlμοl(ο του Ι(όθε έργου.

• Η υποβολή προτόσεων γιο το εlδος των περαιτέρω μελετών I(QI ερευνών που

οποιτούντοl γιο την οποοοφήνιση της γεωλογικής Ι(οτολληλότητος των προς δόμηση

περιοχών στο βαθμό παυ το στοιχείο της μελέτης γεωλογll(ής Ι(αταλληλότητος δεν

εnoριcoύν ή Ylo τον αrιoχοροl(τηρισμό QI(OTOλMAωv YIO δόjJηoη περιοχών.

• Γιο τις όλλες μεγόλες εγl(οτοστόσεJς ΚΟΙ ΥΙα το μεγόλο τεχνΊl(ό έργο ΓIOIJ

MΡOTtivOVTOI οπό τη μtλtτη ΓΠΙ - ΙΧΟΟΑΠ θσ γίνετοl, στην κλίμcικo της rιoρoίισoς

μελέτης, ατίμηση των επισφολειών κol των ονομενόμενων προβλημότων ΚΟΙ θσ

δίνοντοl οι σχετικές προτόσεις.

111. ε:::ετΑΖΟΜεΝΗ πεΡΙΟΧΗ

ο ορμόδιος φoρtoς oρισθετεl το χώlX) που θο ερwνηθεl ΚΟΙ που η έκτοση της

δεν rnrTpέπtTOI νο ε1VQI μικρότερη 011ό τις περιοχές rιou αναφέροντοl nolX)nόvw

στο σκοπό της μελέτης. ΟΙ επί τόπου t1OΡOΤηρήσεJς θα oφoρoιjν wρUτιρη ζώνη, η



έκτοση της οποίος εξαρτάτοl οπό τα βαθμό που ΟΙ γεωλογικέι; Ι;ΙUνθήιc.ες της ζώνης

αυτής επηρεόζου ... όμtσeι την προς μελέτη nεριoxή,

ΙΥ. EPΓλΣlEΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙΗ

Γιο την επίπ:υξη των στόχων της μελέτης οποιτούντοι κοτ' ελόxισro οι

noροκότω φyoσiες:

• ΣυyKtvτρωoη των πληροφοριών κοι σroιxεiων που οφορούν την περιοχή μελέτης

κοι την ευρύτερη περιοχή οπό κόθε είδους yEωλσyιιc:ές. υδρoyεωλoyιιtές..

σεισμολογικί:ς. εδoφoτεxνιιdς μελέτες κοι έρευνες oou έχουν εxnovηθεl οπό

διάφορους IδIωTIltoύς ή δημόσιους φορείς κοι εl1ιστημoνΙKtςδημοσιεύσειςοπό

την Ελληνική κοι διεθνή βlβλtOVΡοφίσ. Η O\r(ICmpωση και οξιολόγηση

αεροφωτογραφιώνγιο Τ1<; nφιoxtr; ενδιαφέροντος κοι την ωρύτφη περιοχή

κρίνεται σιioης onαρcιitητη.

• Αξιολόγηση των πoρanόνω στoιxεiων σνόλovο με τη συμβολή τους στους όμεoouς

σrόxoυς της μιλttης.

• Έρευνα πεδloυ KOI γεωλογική χαρτογράφηση της nρoς μελtrη ηεριoχfΚ.

• EπEξεpyoσiσ κοι aξιoλόγηση του συνόλου των δεδομένων κοι με βόοη συτή,

σύνταξη χόρτη γεωλογικής καταλληλότητας.

• Σίιντσξη της σχετικής τεχνικής έκθεσης.

ν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ τεΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕτΗΣ

Το τεύχος της μελέτης γεωλογικής κοτολληλότητος πρέπει νο περιλομβόνεl:

• Τεχνική Έκθεση

- Χόρτες

• ΣxtδlO - Φωτογρaφlες

ν.Ι Τφ,κογεωλογlκή έκθεση

Στην TtxνlKIι έκθεση θ<ι περιληφθούν όλο το στοιχείο ποο έΧει στη δ,όθwη του

ο μελετητής KOI l10IJ txouv σχέση με το oVTJKElμεyo της μελtτης. οφού τύχouν

κοτόλληλης σιεξεργσσiσς.

Aνoλuτικότφσ θα πφlλσμβόνΕΙ:

a. ΕIΣλΓΩΓΗ

• θα nε:ρiλoμβόvτι το ιστορικό ονόθεσης. το οντικείμενο KOI το σκοπό της

με:λέτης. τη μεθσδoλoγkι EKnόνησηζ της μελέτrις. τη ΥεωγΡοφlκή θέση της

ooaoης, περιγραφή 1η<; έκτοσης.
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• Θο ηεριλομβόναοl υποχρεωτικό σπόσf'1oσμa χάρτη μικρότερης κλίμακας στο

οποίο θο οπεικονψοl η θέση της προς μελέτη έκτασης τοποθετημένη στην

αιρVτερη περlOχή.

• εφόσον διαπιστωθεί στο χάρτη ουτό ότι η προς μελέτη περlOχή βρίοκετοl οε

γειτονία ή διoσxίζετaι οπό UΔΣτoρέl-4Κ!τα τότε ση.ιΕ!ώνοντοl σε χάρτη «:oτόλλl)λης

κλίμακας το όριο των λεκανών οπορροής τους.

β. rEQMOPΦOΛOnA

• θα γίνεται κοτ' σρχήν γενική περιγραφή της γεωμορφολογioς της προς μελέτη

περιoxr}ς κοι η α,ίν6εοη της με γεωμορφολογικές δομές της αιρύτφης πεΡιοχής.

• θα περιγράφοντοl οι ενότητες του γεωμορφολογικού ανάγλυφου σnό ης οποία;

οπαΡτίζετοl η nεριoXΉ με noσoΤΙKό στοιχεία όπου είνοl δυνατόν (Eδαφ,ιd:ς

κλαις K.λn.).

• θα ηερlγρόφovτaι το χορσκτηριστlκό του υδρογραφικού δlκτίιοu ΚΟΙ οι

tεxνητtς τρoηonoι!'IσDς που έχει τιιχόν υποστεί.

• θα σνσλίιovτOI όλες εκείνες οι γεωμορφολογικές διεργoσlες nou καθορίζουν

την ίιnoρξη σταθερής ή διαχρονικό μετοβaλόμενηςτonΟΥροφlaς. Ιδιαίτερο θσ

εκτιμηθεί κατά πόσον η γεωμορφολογία της περιοχής υπόκειται σε μεταβολές οι

οηοίες οφείλοντοι σε γεωδυνομlκές διεργασίες κοι ονθρώπινες ηαρεμβάσεις ή σε

auνδυσσμό ουτών όπως έλλειψη ευστόθειας φικ;nKών ηρανών, ερηυσμοίις εδαφών,

κοτολισθήαεις κλιτΙίων, φαινόμενα oηOQόθρωσης - διάβρωσης (ε:nενέργειες της

θάλασοος κοι των χειμόρρων - ηοταμών), καρστικοηοίησης καθώς και ανθρώηινες

δρόσεις, όηως δανειοληψlες, λατομεlα, αηορρlψεις μηάζων, εηιχωματώσεις Κ.α.

γ. ΓEΩΛOΓlA

Γεωλογία της ευρΙίτερης ηεριαχής:

Αναφέρονται επιγραμματικό τα oτoιxεlσ γκι τη γεωλογίο της ευρίιτερης περιοχής

όπως txouν προκΙίψεl αηό την Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας

του ΓΠΙ • ΙΧΟΟΑΠ.

Ειδικότερο:

• θο αναφέρονται οι γεωλογικές ΣUνθήKες που επικρατούν στην αιρίιτερη περιαχή

κοι επηρεόζοι.ιν άμεσο την προς μελέτη περιοχή.

• θο ερωνότΟl η σχέση μετοξΙί των λειπομερέστερων τεχτονικών δομών

(σσuνtxειες, ρήγματα, μΙKρonΤUXές, κλπ.) που τυχόν συνοντώντοl στη στενή

περιοχή με τις μοκροδομές παυ εμφανίζοντοι στην ευρύτερη ηεριοχή (ρηξιγενιiς

ζώνες, μεγόλες πτuxώσEις 11'.6.)

Γεωλογίο της προς μελέτη περιοχήι:;:



• Θα προσδιορίζονται κοι θα ορlοθετούντοι στον οντίστοιχο χάρτη, ΟΙ

γεωλογικοί σχημαTlσμοί, που συναντώντοl επιφανειακό στην περιοχή.

• Θα εκτιμάτοι με βάση τις ΕΠιτόπου παρατηρήσεις 1(01 το άλλο υπάρχοντα

στοιχείο, η λιθολογlκή σύσταση μέχρι το βάθος των 20 μέτρων, όπου τούτο είναι

δυνατόν κοι όπως συνάγεται οπό τη γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής.

Ιδιοlτέρως θα εκτιμάτοl το βάθος του γεωλογικού υποβόθρου.

• Θα προσδιορίζονται το σπουδαιότερο τεl(τονll(ό χσρσl(τηριστlκό της περιοχής

κοι θα εκτιμάτοι ο βαθμός επίδρασης τους στη δόμηση.

• Θα εκτιμάτοι ο βσθμός εξΟλλοίωσης, δlογένεσης, σποσάθρωσης, διάρρηξης κοι

κερματισμού των διαφόρων λιθολογlκών σχηματισμών. Γενικότερο θα εl(τιμσΤQI η

φuσll(ή ι<στόστσση των επιφανΕιοκών βραχωδών κο, εδαφικών σχηματισμών και η

αναμενόμενη συμπεριφαρό τους για το ανTlκείμενο της μελέτης.

δ. ΥΔΡΟΛΟΠΑ - γΔΡΟΓΕΩΛΟΠΑ

Αναφέρονται επlγρομμαTlκό τα στοιχεία για την υδρολογία και υδρογεωλογία της

ευρύτερης περιοχής όπως έχουν προκύψει από την Προl(αταρl<τll(ή Μελέτη

Γεωλογll(ής καταλληλότητας του rnr - ΣΧΟΟΑΠ. Ειδll(ότερα, για τις προς μελέτη

περιοχές, τα στοιχεία αυτά θα συμπληρώνονται ως εξής:

• Θα εξετόζεταl σε γενll(ές γραμμές η δίαιτα των επιφανειαl(ών νερών όπως η

λεκόνη απορροής, η Ι(ατεύθυνση, η συγκέντρωση, απορρόφηση η εκβολή των

επιφανειαl(ών νερών Ι(αl θο Ι(αταγράφονταl πιθανές πηγές, Ι(υρίως σε πόδες ή

πλευρές προνών.

• Θσ yivovrol με βόση τα διαθέσιμα OΤOIXEio, κατ' αρχήν εκTlμήσεις για το

πλεόνασμα νερού το αποίο αναμένεταινα κατεισδύεl στο υπέδαφος Ι(αθώς KOI το

ποσοστό το οποίο θσ απορρέει επιφσνεισκό. Εφόσον υπόρχουν δlαθέσlμσ στοιχεία

από προηγούμενες μελέτες θσ δίνονται οι υδρσυλικές παρόμετροl, των

υδρολιθολογlκών ενοτήτων.

• Θσ yiVETOI εκτίμηση της υδροπεροτότητας των λιθολογlκών οχημαTlσμών της

υπό μελέτη περιοχής με βόση τις επιτόπου μσκροσκοπll(ές παρατηρήσεις I(QI τα

υπόρχοντα στοιχεία i(ol βlβλlογΡοφll(ό δεδομένα.

• θα εl(Τιμόταl το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα, με βόση OΤOIXEio σπό

γεωτρήσεις KOI φρέστα της περιοχής, σν υπόρχουν, Ι(αθώς KOI εκτίμηση των

πιθανών κατευθύνσεων της υπόγειας ροής όπου συτό είναι δυνατόν.

• θα δίνεται η εκτίμηση του υδότινου δυναμικού της περιοχής όσο και των

δυνατοτήτων υδροδότησης της καθώς I(QI προτάσεις '(ιQ την πληρέστερη δυνστή

εκμετόλλευση της υδροφορίσς της ευρύτερης περιοχής.

• θα επισημσίνονταl εφόσον αναφέρονται σε διαθέσιμες μελέτες - έρευνες. οι

υδΡοχημlκές ιδιότητες των επιφανεlοκών KOI υπογείων υδάτων όπως ΡΗ,
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oλaτότητα, δlOI!ρωΤIΙCή ικονότητα Ι(,ό., ιι.σθώς κοι περιπτώσεις τυχόν μολύνσεως

KOI ρuMνotως των υδροφόρων οριζόντων οπό την εισδοχή ουσιών (λύματα·

χημικό) οτο υπόγειο νερό ή Onό τη θάλασσα στις nopόl(Tιtc; περιοχές λόγω

υπερovτλήσεων, 1(01 θο γίνοντοι προτάσεις γιο την διόθεοη των οποβλήτων με

uδρολιθολΟΥlJ(ό lφrτήρlO,

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ.Σ - ΕΔλΦII(ΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ εΠll<lΝΔΥΝοτtfTλΣ

λνoφtρovτol επιγραμμοτικό το στοιχείο γιο τη σοσμlκότητο της UΙPUrtpηc;

nιριoxι'Iς όπως έΧouν προκύψει από την ΠPOΙCOτσΡIΠ1Kή Μελέτη Γεωλογικής

ιιοrολληλότητος του ΓΠΙ - ΣΧΟΟΑΠ ••

Eηιπρόσθf;τo:

• θα εκτιμάτοl η εδαφική σειqιική εnικιvδυνότητo της περιοχής μελέτης με

βόση το στοιχώ των υιrτόnou μοκροσκοπικών παρατηρήσεων κοι άλλων διoθtσlμων

σχεnKών πληροφοριών ΚΟΙ θα γίνει κοταρχήν κατάταξη των εδοφών σύμφωνο με τις

κοτηγορίες του ισχύοντα ovτισεισμlKoύ ιισνOYlOμoύ.

• Είναι οπαραίτητο V1] αναφέροντοl στοιχείο σν υπάρχουν οπό τη συμntρIφoρό

των Kστoσιo:ΕUΏν οε προηγούμενουςσεισμούς.

στ. ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΠΚΗ ΙΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΤΩΝ ΓΈΩΛΟΠΚΩΝ ΣΧΗΜΑΠΙΜΩΝ

• θο εκτιμόταl η τεχνlκογεωλαΥική ouμπεριφορό των γεωλαγlκών οχημαΤΙO!Jών της

προς μελέτη περιαχής με βάοη τις [nITbnou μακροσκοπικές παρατηρήσεις, τtI

υπόρχοντα στοιχεία από προηγούμενες έρευνες στην περιοχή καθώς και τη σχετική

βιβλιογροφίο.

• Θο γίνεται συσχετιομός των τεχνlκογεωλογlκών ποραμέτρων των βραχωδών KOI

εδοφlκών οχημαΤΙO!Jών όπως βοθμού εξολλοίωσης KOI οποοόθρωοης, βοθμού

δlογένεοης, ουνεκτικότητος, κοιι;κομετρικής διοβόθμιοης. διαβρωοιμότητος,

βαθμού διόρρηξης ιι;οl ιι;ερμοτισμού, κορστlκοποίηοης ιι;.ό, με τη φυΟ1ιι;ομηχονlιι;ή

τους ouμπεριφορό. θα γίνει ομαδοποίηση των σχηματισμών αυτών οε σχέοη με το

ομοειδή τεχνll<ογεωλογιιι;ό χαραιι;τηριστιιι;ό που εμφανiζouν.

• θα γίνετοι εντοπισμός ιι;οl οριοθέτηση στο χάρτη γεωλογιιι;ών Ο\.Ινθηιι;ών, γιο

τμήματο της πρας μελέτη περιοχής στο οποίο βρίαιιοντοl οε εξέλιξη ή υnόΡXεl εν

δυνόμεl ιι;ίνδuνoς νο εμφανιστούν, φυΟ!κά ή οφειλόμενο οε ovθρωπογενείς

εnεμβCIσεις γεωλογιιι;ό KOταστρoψll<ά φαινόμενα όπως π.χ. αστοχία πρανών ιι;αl

ιι;oτoλlO6ήoεις. onοκολλήοε:ις ι<αl κατonτώοε:ις βραχωδών όγκων, ερπuoμai,

ιι;αθl(ήoεις λόγω ηαρouoiας χαλαρών εδαφών ή υπaγεiων 1<0Ρστ1l<ών tγιι;oίλων ή

άντλησης των υπογείων UΔΌτων. πλημμύρες οπό ocιuνήθεJς υψηλές βροχοπτώσεις σε

σuνδuooμό με την ηαρouoiα ρεμ6των ή οπό noλφροϊκό κύματα, διογκώσεις κοl

ρwoτoπoίηση ε6aφών ιι;.6.

• θα auσxεΠζανταl οι ΣVΝΘήιtες θεμελίωσης των κστασκευών με την

τεχνιιcoyεωλOYIKή ouμπεριφορό των γεωλ.ογιο(ών σχηματισμών ιι;οl θο αναλύοντοl οι

[ntnfώoεIζ των υπαρκτών ή ΔUVητιo(ών γεωλογικών '\ινδύνων 0(01 ouνoφών



καταστροφικών φαινομένων. Θα αναφέροντοl ΟΙ συνθήκες ΟΙ οποίες ευνοούν την

εμφάνιση κοι ονόπτuΕ,η των φαινομένων οιιτών καθώς κοι εκτψήσεις με βάση το

διαθέσιμο στοιχείο, γιο την ένταση κοι τη συχνότητα εμφάνισης τους.

• Θα επισημαίνονται ΚΟΤ' ορχήν ενδεχόμενο προβλήματα οστάθειας που μπορεί να

εμφανίζονται στο ορύγματα εκσκαφών σε συσχετισμό με το τεχνlκογεωλογlκ6

χαρακτηριστικό των γεωλογικών σχηματισμών κοι το βάθος του υδροφόρου

ορίζοντα.

• θο γίνεται Εκτίμηση των τυχόν αναμενόμενων ανεπιθύμητων αλλαγών του βάθους

του υδροφόρου ορίζοντα κοι θο γίνονται προτάσεις γιο την οποφυγή τους

ιδιοίτερα σε σχέση με πlθονές Εισροές νερού σε Εκσκαφές.

• Τέλος θα γίνεται καταγραφή κοι περιγραφή εκείνων των έργων, ανεξάρτητο

κλίμακος, των οποίων η σημερινή κατάστααη και συμπεριφορό στο παρελθόν

κρίνετοι ότι είναι ενδεικτική τυχόν δυσμενών τεχνικογεωλογικών συνθηκών που

επικρατούν στην περιοχή ή σε τμήμα της. (θο αναφέροντοι παραδείγματα).

ζ. ΓΕΩΛΟΠΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο χσροκτηρισμό των δισφόρων τμημότων

της πρας μελέτη περιοχής ως προς την γεωλογική τους κατσλληλότητα.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει νο γίνεται πλήρως οιτιολογημένη κοτόταξη των

τμημάτων της περιοχής ενδιοφέροντος αε τρεις (κατσρχήν) κατηγορίες

κστολληλότητας:

α) κοτόλληλων για δόμηση,

β) κστάλληλων για δόμηση υπό προΟποθέσεις (Π.χ. κστασκευή προτεινομένων

προστοτευτικών έργων ή λήψη όλλων μέτρων προστοσίος) και

γ) ακατόλληλων γισ δόμηαη πόντατε σύμφωνσ με τσ υπόρχαντσ στοιχεία.

Όταν λείπουν βααικό στοιχεία ώστε να μην μπορεί να γίνει ακριβής

χαρακτηριαμός ενός ή περισσοτέρων τμημάτων σπό πλευράς γεωλογικής

κατσλληλότητας, συτό θα επισημσίνεται στην Τεχνική έκθεση κσι τα τμήμστα συτά

θσ κστατόσσονται σε μίσ τέταρτη κατηγορίσ, της σμφίβολης κατσλληλότητσς για

δόμηση.

Για την κστόταξη μιος περιοχής στην κστηγορία σκατόλληλης για δόμηση, θσ

πρέπει νσ υπόρχουν ιδιαίτερο δυσμενείς συνθήκες θεμελίωσης (ανεπαρκής

ευστάθεισ ως προς πιθανές κατολισθήσεις ή μετακινήσεις εδαφικών ή βραχωδών

μαζών, υπερβολικό μεγάλες κσθιζήσεις κλπ.) που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν

ή που η αντιμετώπιση τους συνεπόγεται υπερβολικό μεγόλη δαπάνη,

στ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Οι προτάσεις θα πρέπε, νΟ είναι επαρκώς τεκμηριωμένες κσι διατυπωμένες με
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σαφήνεια ώστε να μπαρεί να γlνει όμεση αξιαπαlηση ταυς.

• Ιδιοίτερο για την περίπτωση των κατόλληλων υnό προϋποθέσεις ή αμφίβολης

κατολληλότητας περιοχών, θα πρέnEI να επισημαlνεταl τα είδος. η θέοη KOI

ενδεικτικό οι nσoότηπ:ς των προτεινομένων πρόσθετων ερευνών κοι μελετών, ή

των έργων και μέτρων πρoστooioς που onoITo(rVTOI στη συνέχεlO ώστε νο

καθίσταται κόβε noρ6μοιο nερlO)[ή σοφσλής ΚΟΙ να χαροκτηρ!ζεται aαν κατάλληλη

γιο δόμηση.

• Οι προτόσεις γιο τις noρonόνω εξEIδ!KΕUΜΈΝες μελέτες - έρευνες και επί

~έργο και μέτρο nρoστaoiot θα λαμβάνουν υπόψη το dδoς της οικιστικής

χρήσης (Π.χ. Α ή β' κατοικία, βΙΠΑ κ.λπ) και τη onoυδαιότητα των προς

ανέγερση δομημάτων (π.χ. πολυόροφες ή δlόpσφες οικοδομές βιομηχανικές lJOνόδες

avriστCH}(O κ.λπ.) σε ΣUVάρτηαι πόντοτε με ης ΤΕΧΝικογεωλσγικές ovvθήKες που

εtΊIKΡOΤσύν κοτό περίπτωση.

η. ΠΗΓΕΣ • βΙβΛΙΟΓΡΑΦIΑ

θα oνoφtρoντoι το βοηθήματα που χρησιμonOlήθηκσν γlO τη ώντοξη της μελέτης

ΚΟΙ auYI(.EJ(PIμtyO:

• Οι YEwAOYIf(QI xόpτtς, α εκδότης τους. ο ΣUVΤΌKτης τους και ΟΙ χρονολογίες

σύντοξης κοι έκδοσης.

• ΟΙ οεροφωτογροφίες, η προέλευαη τους η κλίμακα κοι η χρονολογία

αεΡσφωτογρόφησης.

• Οι μελέτες κοι έρευνες, οι σuvτόιι:τες τους, οι φορείς που είχον την ευθύνη

εκπόνησης τους κοι αι χρονολογίες κοτό τις οποίες υποβλήθηκον.

• Το επιστημονικό σuγγpόμμστO κοι όρθρο, οι συγγροφείς κοι οι εκδότες τους

κοι η χρονολογlο έκδασης τους.

θ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στα παρόρτημο θα ΠOpouσJόζoVΤOΙ σχέδια, γεωλογικές τομές σε κλίμοκα ανόλογη

με την κλlμακο του γεωλογικού χάρτη, (JI(αριφήματα, τεκτονικό διογρόμμοτο,

φωτoγρoφiες κοι κόθε όλλη σχετική πληροφορία ή στοιχεία nou κρίνοντοl

onoραίτητα οπό το μελετητή να επlOUναφθούνστη μελέτη γιο την πληρέστερη

τεκμηρίωση της.

Onωoδήπατ(θα πιριλαμβόνovτοlστο noρόρτημσ 1(01 φωτoyρoφiες στις onoiEς θα

nαρoυαtόζετol ΣUνOπτικό το σύνολο κατό το δυνοτόν της προς μελέτη tιeτoσης.

V.2 Χόρτες

Όλα το στοιχώ των nαρστηρήoι:ων της επrτόπoυ μακροσκοπικής έρευνος της

αξιολόγησης των προγενεστέρων εργοσιών και της σχεηκής β:βλ,oyρoφiσς που

ε:iναι δυνοτόν νο onorunωθoύv θα ΟΠΕΙκovίζοντοl σε χάρτες της ΠΡοι; μελtτη



περιοχής, ΟΙ 011010' θο είνοl:

• χόρτης πληροφόρησης

θα περιλομβόνει τις Btoεις nσρoτηρήσεων ~&lIoίι ενδlOφέροντος. τυχόν

όειyμστGληψloς ή επιτόnot,ι μετρήσεων, γεwτρl'pεων. φωΤΟΥΡόφησης κοι μύ.ετών.

φωνών ή στοιχείων που χρησιμonoιήθηl(ον γιο την ειιnόνl)ση τrκ μελtτης. Επίσης

θα cιnειιι:oνiζOνTO' ΟΙ βtσεις κοι το ειόος των προτεινομένων ερευνών κοι

μελετών ή tpyων.

• Χόρτης γεωλογικών συνθηκών κοι τεχνll(ογεωλσΥικών στοιχείων

θο πφλσμβόνει την oριζόVΤια εξόπλωση των γεωλογικών σxl'\lJOπoμών, τα

τεκτονικό ΤOuς Xσρσιι:τηρκmκό. το UΔpoyεωλoγΙKά στοιχείο της περιοχή<;. την

oριoθtτηoη τμημότων ή τη σημείωση θέσεων με ιδlOίτερσ ttχvlKoyεωλoγΙKό

xαρoκτηριστlΚό ή Εμφάνιση γεωλΟΥΙκών κο, άλλων σuνoφων κινδύνων κο, την

OΠ[lιι;όνιση των στοιχείων του υόροΥροφικού δ,lmJou κοι την οριοθέτηση με την

μεyoAUτqH1 ΔUΝστή οκρίβεια των τμημότων ή των θέσεων ΟΙ οποίες ήouν υnooτεί

ΤqΎητ!ς ολλοιώσεις ή έχουν εηιχωματωθεί.

• Χόρτης γεωλογικής ΚΟΤΟλληλότητσς

θο οριοθετούντοl με την μεγαλύτερη δυνατή οφiβεlO το τμήματα της προς

μελέτη περιοχής το οποίο κοτστόσσοντοl σε Ι(όθε μiσ οπό τις l(οτηΥορίες που

ονοφέροντοl στο οντίστοιχο Ι(εφόλο.ο της μελέτης. Εόν υπάρχουν περιοοότερο οπό

ένα τμήμοτο τα οποίο χοροl(τηρίζοντα. κατόλληλο υπό πραΟποθέσεlς. ομφιβόλου

Ι(οταλληλότητος ή οl(οτόλληλο Υ'Ο οll(ιστll(ή ονόπτυξη, θα προσδlορ!ζονταl, εl(τός

οπό το βοσll(ό οχετll(ό σύμβολο Ι(αl με ούξοντα αριθμό ο οποίος θα αντιστοιχεl

στους διαφορετll(ούς λόΥους χαραl(τηρισμού του Ι(όθε τμήματος από πλευρός

ΥεωλΟΥll(ής Ι(αταλληλότητος.

Η σύνταξη των ποραπάνω χαρτών θα Υίνεταl σε Ι(λίμοl(α 1:5000. Η λεπτομέρεlο

Ι(αl η οl<plβεlα των παρουσιαζόμενωνστοιχείων θα πρέπει νο είναι οντίστοlχη

της l(λlμαl(Qς noρουσlασηςτους. Για τη σύνταξη των χαρτών θα χρηαιμοποιούνταl

σον υπόβοθρα τοnoΥροφlκόδlαΥρόμματααντίστοιχηςΙ(λίμακας.

Γ.ο τους ouμβολισμούςτων χαρτών ισχύουν όσο οχετιl(ό ορ!ζονταl στο Ποράρτημα

Ι της υπ" αριθμ. 16374/3696 υπουργικήςαπόφασης (ΦΕΚ 7238/1998).

Η onόφοση ουτή να i'.Iημoσιευθείστην Eφιu.ιε:ρiδσ της Κυβερνήσεως.

Α8ήνα, 12 Σεnτεμβpioυ 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π"ΥΡΟΣ Κλ/ΟΠΑΝΝΗΣ
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ΘΕΜΑ: Σχεflκό με τη διαδlκασΙα σύνταξης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που

tmOVOtJV10I στα πλαlσια των ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Σχετικά με το θέμα και σε απάντηση των ερωτημάτων που τίθενται από υπηρεσιακούς

παράγοντες και από μελετητές σχετικά για ης μελέτες που ήταν σε εξtλlξη (εΙχαν προκυρηχθεΙ)

πριν την 14~/09/07, σας ενημερώνουμε όη σύμφωνα με τη (δ) Ο)(ετ. Απόφαση Υφυπουργού

ΥΠΕΧΩΔΕ:

Σχετ.: σ) Το με σρ. πρωτ. 702/29-04-08 (σρ. πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ 19818112-05-08) έγγραφο της Γεν.

Δ/ντριας γΠΕΧΩΔΕ

β)Το με αρ. πρωτ. 14214/01·04-08 έγγραφο μας προς Γεν. ΔJτρlα ΠολεοδομΙας

γ) Το με αρ. πρωτ. 51912124-12-07 έγγραφό μας προς Δήμο Αχlλ/εΙων

δ) Η απόφαση ΥΑ 27691/14-09·07 (ΦΕΚ 19021BJ07), ωΠερl εγκρΙσεως προδιαγραφών για την

εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαΙσια των

μελετών ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ.

Η προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας εκπονεΙταl υποχρεωτικά, παράλληλα με

τη μελέτη ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ. Οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας συντάσσονται για όλες τις

μελέτες Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο,ΟΑΠ., συμπεριλαμβανομένων και όσων οι δlαδlκασΙες ανάθεσης της

μελέτης ήταν σε εξέλιξη (εΙχαν προκυρηχθεΙ) πριν από την 14
η

/Ο9/07, γιατ! αποτελούν

απαΡσΙτητο στοιχε/ο τεKμηρfωσης της μελέτης Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Από ιη διάταξη αυτή

εξαιρούνται μόνο οι περιmώσεις για τις οποΙες έχει ολοκληρωθεΙ η έγκριση της προκαταρκτικής

μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και έχει εκδοθεΙ γνωμάτευση για την καταλληλόιητα της

περιοχής.

Για τις μελέτες που έχουν ήδη ανατεθει, ο εργοδότης αποφασlζεl εάν θα συνταχθεί μελέτη

γεωλογιιι:ής καταλληλότητας στην 81 φάση.

Η διαδικασία για ιη συνταξη των μελετών αυτών μπορεί να εΙναι ενιaγμένη στη δlαδlιι:ασΙa

ανάθεσης ιης Μελέτης Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.ο.ο.Α.Π. ή ανεξάρτητη. Δηλαδή η συνταξη των μελΗών

αυτών μπορεΙ να προχωρήσει, εάν απαιτεΙταl, με ξεχωριστή διαδικασία ανάθεσης. ΕΙναl

προφανές όμως ότι, σε κάθε περιmωση, για την ολοιι:ληρωμένη εξέταση των θεμάτων της

μελέτης, πρέπει να υπάρχει συνεχής συνεργασΙα μεταξίι των μελετητών (Γεωλόγου και

Xωρoτάιcτη).

ΟΙ Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας υποβάλλονται για έλεγχο και θεωροίινταl από την

ΥπηρεσΙα ή το Φορέα που ε/ναι αρμόδιοι για την έγκριqη των αντιστοιχων πολεοδομικών

σχεδίων. ΣΤις πεΡlmώσεlς που δεν υπάρχουν γεωλόγοι στις υπηρεσίες, οι μελέτες αωές

διαβιβάζονται σε άλλες υπηρεσίες (που διαθέτουν το κατάλληλο προαωπlκό) γιο θεώρηση.

Όταν αρμόδιες εΙναl οι κεντρικές υπηρεσiες του ΥΠΕ.ΧΩΔΕ τότε οι γεωλογικές μελέtες

θεωρούνται από τη Δlvση Ο.Κ.Κ του ΥπεχΩΔΕ.

Σχετικό με τα αναφερόμενα στο εδόφιο ε της παρ. 2, το οποίο προβλέπει την έγκριση της

μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας με την lδιο πράξη με την οποία εγκρlνεταl το Γ.Π.Σ. -

ΕΞ εΠΕIΓΟΝ

Αθήνα 05-06-08
Αριθ. npω1. : 19818

Προς Ως Πίνακας Αποδειnών

Καιν. 1) Γρ. Υφυπουργού
κ. Σι. Καλογιάννη

2) Γρ. Γεν. Γραμμσrέα

Κ. Ευάγ. Μπαλιά

3) Γεν. ΔJvτριa Πολεοδομlaς

"'. Β. Aγγtλlδoυ
4} Υπηρεσlσ Δ1αχείρισης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα .ΠΕρlβάλλον»

3" Kolνoηιcό ΠλσΙ010 Στήριξης

Ευρυτανlας & lτέος 2
11523 Αθήvo

5) ΔJνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε.

ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜIΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ο.κ.κ.
ΤΜΗΜΑ: (Γ)

ΤΑX.ΔJνση:Tρlιι:όλων 36 & Μεσογείων

TElEFAX: 210 6926426
Πληροφορlες: Α. Βολσδάκη

Τηλέφωvo: 210 6980333
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Σ.Χ.ο.ο.Α,Π., δlευκρlνΙζεται ότι προοπόθεση για να εγκριθεί το ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ., είναι 110

υπάρχει έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, η οποlα μπορεΙ να έχει προηγηθεΙ,

οπότε θα αναφέρεται στα «έχοντας υπόψη» της Απόφασης έγκρισης του ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ. ΜαζΙ

με την έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής εκδΙδεταl και γνωμάτευση για την καταλληλότητα για

δόμηση της προς πολεοδόμηση περιοχής.

ΔιευκρινΙζεταl ακόμη ότι, '(1α τις περιπτώσεις που οι δlαδlκασΙες ανάθεσης της μελέτης Γ.Π.Σ. 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. εΙχαν προχωρήσει πριν από την 14

η

/09/07 και ειδικά για τις μελέτες όπου έχει ήδη

ολοκληρωθεΙ η Α' Φάση της Μελέτης και έχουν δοθεΙ οι ΟδηγΙες για την 81 Φάση, εάν

προκύψουν ζητήματα γεωλογικής καταλληλότητας διαφορετικά από τις παραδοχές του

πολεοδόμου, τότε δεν τΙθεταl θέμα τροποποΙησης του σxεδloυ Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.ο.ο.Α.Π., αλλά η

αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας μπορεΙ να γ/νει στα πλαΙσια της Μελέτης

Γεωλογικής Καταλληλότητας που θα συνταχθεΙ υποχρεωτικά, σύμφωνο με τις Προδιαγραφές

της γ.Α. 16374/3696/18·06·1998 (ΦΕΚ 72318/98) ΥπεΧΩΔΕ, για την υποστήριξη της Μελέτης

Πολεοδόμησης.

Από τσ παραπάνω προκύπτει ότι η διαδlκασΙα ανόθεσης κσl εκπόνησης των γεωλογικών

μελετών δεν θέτει εμπόδια στην εξέλιξη των μελετών τα ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ που ξεκΙνησαν πριν από

την 14
η
/09/07. Οι μελέτες αυτές προχωρούν oπpόOKOma, καθόσον η δισδικασΙα σύνταξης των

γεωλογικών μελετών εξελΙσσετοl πσράλληλα.

ΓεVΙKά, για τις μελέτες που ήταν σε εξέλιξη την 14
η

lO9/07, ισχύουν οι εξής μεταβατικές διατάξεις:

1. Στις μελέτες Γ.Π.Σ. - Σ.χ.ο.ο.Α.Π που ήταν σε εξέλιξη και στη σύνθεση της μελετητικής

ομάδας δεν έχει περιληφθεί μελεΤηΥής ή γραφεΙο μελετών Kατηγoρfας 20, πρέπtJ, με βάση

τις ισχύουσες διατάξεις, εΙτε να συμπληρωθεl η μελετητική ομάδα, εΙΤε να γΙνει ξεχωριστή

δlαδlκοσlα ανάθεσης με το γεωλογικό αντικεΙμενο.

2. Γισ όσες μελέτες Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.ΟΑΠ που ήταν σε εξέλιξη, στη σΟνθεση της μελετητικής

ομάδας έχει περιληφθεΙ μελετητής ή γραφεΙο μελετών, κατηγορΙας 20 και το γεωλογικό

σντικεlμενο εκπονεΙταl με βάση τις προδισγραφές του γΑ 9572/1845/00 (ΦΕΚ 209/ΔΠ-4·

2000), lσχΟουν οι (δ) σχετ. προδιαγραφές για την προκαταρκτική μελέτη.

3. Οι μελέτες Γ.Π.Σ. - Σ.Χ.Ο.ΟΑΠ που ήταν σε εξέλιξη, στη σύνθεση της μελετητικής ομάδας

έχει περιληφθεΙ μελετητής ή γραφεΙο μελετών με muxio κατηγορΙας 20 και το γεωλογικό

αντικεfμενο εκπονεlταl με βάση τις προδιαγραφές γΑ 16374/3696/18-6-98 (ΦΕΚ

723/8198), συνεχΙζουν ως έχουν.

Για την εφαρμογή των μεταβατικών διωάξεων, Ο Εργοδότης πρέπει αφενός μεν να πρoβλtψεl

για την εξασφόλιση του ποσού, εάν προκΟψει οικονομική διαφορά, και αφετέρου, σύμφωνα με την

lσχΟουσα νομοθεσΙα, να προχωρήσει άμεσα σε μια από τις παρακάτω δlαδlκασΙες:

α) Συμπλι'ιρωση της σίιμβασης ανάθεσης με βάση το Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42JAl05).
β) Με βάση το άρθρο 10 «Διαδlκασfα ανάθεσης με διαπραγματεύσεις», του Ν. 331612005 (ΦΕΚ

42/AJ05), εφόσον η ανάθεση «κρινεταl απολύτως απαραlτητη και υφίσταται κατεπείγουσα

ανάγκη».

γ) Με απ' ευθεΙας ανάθεση (για ποσόν μέχρι το 30% του ανώτατου οΡΙου αμοιβής του muxfou
Α' τάξης στην κατηγορΙα 20), με βάση το άρθρο 209, «Προμήθειες - Υπηρεσίες - Μελέτες»

του Κώδικα Δήμων κσl Κοινοτήτων.

δ) Προκήρυξη με βάοη το Ν. 331612005 (ΦΕΚ 421Α105).

Επειδή τΙθενταl πολλά ερωτήματα σχετικό με τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής των

γεωλογικών εργασιών στη 81 φάση, δlευκρlνΙζεται ότι οι περιοχές που θα προταθούν για

πολεοδόμηση και για ης οποίες πρέπει να συνταχθεί μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στη 81
Φάση, αφοροΟν ιcoτ' ελάχιστον στους οικισμούς με πληθυσμό έως 2000 κατοΙκους (χωριά),

καθόσον η οικισηκή οργάνωση των οικισμών αυτών πραγματοποιε!ται με την ένταξη τους σε

Σ.Χ.Ο.Ο.ΟΑ.Π, Άρα, οι εκτάσεις αυτών των περιοχών μποροΟν να εΙναl η βάση γισ τον

υπολογισμό των αμοιβών της 81 Φάσης, καθόσον αφορούν στην ελάχιστη έκταση όπου θα

διατυπωθούν πολεοδομικές ρυθμΙσεις. ΕναλλαΚΤικά, διευκρινΙζεται όη οι (δ) σχετ. Προδιαγραφές

δεν αποκλεlουν τα ενδεχόμενα το γεωλογικό αVΤIKεΙμενO να ανστεθεΙ τμηματικά, σύμφωνα με την
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ισχύουσα νομοθεοΙα περί αναθέσεων μελετών.

Εlμαστε στη διόθεσή σας για κόθε συμπληρωματική διευκρΙνιση.

Τέλος, το παρόν έγγραφο κοινοποlεlταl και προς τον Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων και

Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), σε απόντηση της από 17/04/06 επιστολής του για το θέμα, καθως και προς

το Σύνδεσμο Γεωλόγων Μελετητών και παρακαλούμε για την ενημtρωση των μελών τους.

3

12 Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας

7. ΔΙΠΕΧΩ Περιφέρεια Θεασαλlας

(υπ' όψη κ. Γ. Εφρσιμίδη)

Σωκράτους 111
413 36 Λάρισα

11. Περιφέρεια Πελοποννήσου

(υπ' όψη κ. Α. Πσπαδημητρίου)

Τ. Ερυθρού Σταυρού

221 00 Τρίπολη

9. Περιφέρεια Nonou Αιγαίου

Επτανήσου 35
841 00 Ερμούπολη Σύρου

10. ΠεριφέρεlO Νοτίου Αιγα10υ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΧΩ ΔΩΔιΣΟΥ

Πλ. Ελευθερίας

(υπ' όψη κ. Α. Σκιαδόπουλου)

85100 Ρόδος

8. Περιφέρεια Βορείου Αlγαlου

Κουντουριώτου 77
811 00 Μυτιλήνη

... .~ .~.

. / Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΗΗ ΤΗΣ ΔJNΣHΣ

Ι(\Α.\.

-
/ \

../ ΑΨΡ"~'f~~~~~~=~ΟΛΕΟΔΟΜΟΣ
~....;.;.

6. Περιφέρεια Ηπείρου

Β. Ηπείρου 20
453 33 Ιωόν/ινα

5. Περιφέρrια Δυιικής Μακεδονίας

Πνευματικό ΚΙνφο Κοζάνης

501 00 Κοζάνη

2.0ΡΣΑ

Πανόρμου 2
11523 Αθηνα

3. Περιφέρεια Ανατολικής ΜακεδονΙας

Θράκης

r. Κακουλίδου 1& Ν. Zωiδη 41
691 00 Κομοτηνή

Πlνακας AΠOδεKτWν:

1.ΔΠΣιΥΠΕΧΩΔΕ

~

Συνημμ. ΤΟ (γ) σχιτ. έγΥράφο ~

Ε.Δ.

1. Δ.Ο.κ.κ.

2. Τμήμαγ

3. Ο. Mouτζαλιά

4. Α. θαλαδάκη - Πλέσσο

5. Θ. Δερμινrζόπoυλoς

6. Κ. Φριτζαλός

Επίσης, παρακαλούμε τις Περιφερειακές ΥπηρεσΙες, να δώσουν την σπαραlτητη προσοχή για

την ταχύτερη εξέλιξη των παραπόνω διαδικασιών κοι προκειμένου να παρακολουθήσουμε

καλύτερα την πορεΙσ των έργων, να μας ενημερώσουν εάν διαθέτουν υπόλληλο αvτIστoιχης

ειδικότητας για την επfβλεψη, τον έλΙ.γχο και τη θεώρηση των γεωλογικών μελετών. Στο βαθμό που

ΟΙ μελέτες πρόκεlΙαl να ελεγχθούν από υπόλληλο της υπηρεσΙας μας, παρακαλούμε να μας

ενημερώσετε όμεσα, προκειμένου να ξεκινήσει έγκαιρα η παρακολούθηση των μελετών αυτών.

Για την επΙσπευση των διαδικασιών, το παρόν έγγραφο αποστέλλεται στις Περιφερειακές

ΥπηρεσΙες, που ε(ναι εmφΟΡτισμένες με τον έλεγχο και τη θεώρηση των Μελετών Γεωλογικής

Καταλληλότητας σι οποΙες εκπονούνται στα πλαlσlα των ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ και σε όλους τους

Δήμους των περιοχών που EKnOVOuvraa μελέτες ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ στα πλαΙσια των έργων του

Μέτρου 7.1 του ΕΠΠΕΡ,

4. ΠεριφέΡΕια Κεντρικής Μακεδονlας

(υπ' όψη κ. Δ. Ριγόνη)

Τ. Οlκοvoμίδη & Καθ. Ρωσlδου 11
540 08 ΘεσΜκη
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Υψηλόντη 1
351 00 Λαμlσ

13. Περιφtρεια Κρήτης

Π. Κουντουριι.i.nη

712 02 Ηρόκλειο

14. Πιριφtρεlσ Amxής

Θl\ρος60

112 52 Aθfrια

15. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

(υπ' όψη κ. Ν. Δεπ06ντη)

Ν. Εθν. Οδός Αθηνών - Πατρών 28

26441 ΠΙΠρα

16. Περιφέρεια lovIων Νήσων

Αλυκές Ποτσμού

491 00 ΚΙρκυρα

17. ΚΕΔΚΕ

λκσδημlσς 65 & rεναδloυ 8
10678 Αθήvo

18. κ. Δήμαρχο

Δήμος Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τ.Κ.70100

19. Κ. Δήμαρχο

Δήμος ΑΡΧΑΝΟΝ

Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τ.Κ.701ΟΟ

20. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΕΠΙΙΚΟΠΗΣ

Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τ.Κ.7ΟΟ08

21. Κ. Δήμαρχο

Δήμος ΚΕΡΑΠΙΝΙΟΥ

Ελ. Βενιζέλου 200 & Μ. ΑαΙας

Ν.ΑΠΙΚΗΣ

τ.κ 18756

22. Κ. Δήμαρχο

Δήμος ΑΣΟΠΟΥ

ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΟΝΙΑΣ

Τ.1<.23056

23. κ. Δήμαρχο

Δημος APlΔAlAΣ λ/ΜΟΠΙΑΣ Ν. ΕΔΕΙΣΗΙ

Τ.Κ.584ΟΟ

24. Κ. Δήμcιρxo

Δήμος ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΛΜΟΠΙΑΣ Ν. ΕΔΕΙΣΗΣ

Τ.1<.58004

25. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΜΟΝΕΜΒΑΣIΑΙΝΟΜΟΥΛΑΚΩΝΙΑ!

Τ.Ι<.23070

26. It. Δήμαρχο

Δήμος ΜΕΙΣΗΝΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝIΑΣ

Τ.Ι<.242ΟΟ

27. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΚΑΒΑΜΣ

Τ.Κ.64200

28. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΤΥΡΟΥ (ΠΡΟΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟλ/ΟΝΟΣ) Ν.

ΑΡΚΑΔΙΑΙ

Τ.I<.223ΟΟ

29. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΠΕΡΔΙΚΑΣ Ν. θΕΣΠΡΟΤIΑΣ

Τ.Κ.46100

30. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΟIΤΥΛΟΥ Ν. ΛΑΚΩΝIΑΣ

Τ.1<.23062

31. Κ. Δήμαρχο

Δήμος Δ. ΙΤΑΝΟΥ Ν. λ/ΙΗθIΟΥ

τ.κ. 72059

32. κ. Δήμαρχο

Δήμος Af. ΚΗΡΥΚΟΥΝΟΜΟΥΣΑΜΟΥ
Τ.Κ.833ΟΟ

33. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΕΥΔΗΛΟΥ ΝΗΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ. ΝΟΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ

τ.κ. 83302

34. Κ. Δήμαρχο

Δήμος ΡΑΧΟΝ ΝΗΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ. ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

Τ.Κ.83301

35. Κ. Δήμαρχο

Δήμος ΖΑΛΟΓΓΟΥ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Τ.κ. 48100

36. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΛΕΥΚΤΡΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

τ.κ. 24024

37. Κ. Δήμαρχο

Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ

Μοιζώνος 108
τ.κ 26221

38. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Χαρ. Τρικούπη 10
Τ.Κ.3Ο1ΟΟ

39. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΝΑΟΥΣΑΙ Ν. ΗΜΑθlΑΣ

Πλ. Δημαρχίας 30
Τ.Κ.592ΟΟ

40. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΘΕΡΜΗΣ

Α. ΠαπάΥου 1
τ.κ. 57001

41. κ.Δήμαρχο

Δήμος ΚΙΛΚΙΣ
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Γ. Κσπέ,ο 15
Τ.Κ.61100

-42. κ. ΔιΊμαρχο

ΔιΊμος Δ. ΔΙΡΦΥΟΝ (Ν. ΕΎΒΟΙΑΣ)

Τ.I<.34014

-43. κ. Δήμαρχο

Δήμος nAPoy Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

τ.κ. 8«00

44. IL Δήμαρχο

ΔήμοςΚΟΡΥΔΜΛΟΥΝ. ΑΠΙΚΗΣ

Γρ. λομπρόχη231
τ.κ. 18122

45. IL Δι'ιμαρχο

Δήμος AlnEIAΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝIΑΣ

Τ.Κ.24()()4

-46. ι.. Δήμαρχο

ΔιΊμος ΚΟΡΟΝΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝιΑΣ

Τ.K.240Q.4

47. Κ. Δήμαρχο

Δήμος ΠΕΤΜΙΔΙΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝIΑΣ

Τ.Ι<.24005

48. Κ. Δήμαρχο

Δήμος ΚΟΡΩΝΕIΑΣ (Ν.ΘΕΣΣΜΟΝΙΚΗΣ)

ΓεροκοροίιΤ.Κ 57012

49. κ, Δήμαρχο

Δήμος ΓΑΡΓΜΙΑΝΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Β. ΓιωΡΥίου 37
τ.κ. 24400

50. ι. Δ~μαρxo

Δ~μoς ΚΑΒΜΑΣ

Κύπρου 10
Τ.Κ.65403

51. κ. Δ~μαρχo

Δήμος ΑΡΜΕΝΩΝ (Ν.ΧΑΝΙΩΝ)

Τ,Κ. 73003

52. ΙC. Δήμαρχο

Δ~μoς ΜΜΠΗΣ (Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ)

Τ.Ι<.74053

53. ΙC. Δήμαρχο

Δ~μoς ΖΑΡΟΥ (Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Τ.Κ.7ΟΟΟ2

54. 1:. Δ~μαρxo

Δ~μoς ΜΕΛΠΗΣ NOMQY ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τ.Κ.531ΟΟ

55. «. Δ!Ίμαρχο
Δ~μoς ΣΕΡΡΩΝ

ΜεραρΧίος 1
Τ.Κ 62122

56. ι. Δ~μαρxo

Δήμος ΑηΟΜΟΝIΑΣ (Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ)

τ-Κ. 57015

57. κ. Δήμαρχο

ΔιΊμος ΑΥΛΙΔΑΣ Ν.ΕΎΒΟΙΑΣ

Φόρου 21
Τ.Κ.341ΟΟ

58. Κ. Δήμαρχο

ΔιΊμος ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕλευθερΙας 7
τ.κ 46100

59. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αριστομένους 28
τ.κ. 24100

60. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Πλaτdσ Δημαρχ[lου

Τ.Κ.60100

61. κ. Δήμαρχο

Δήμος ΑΓ.ΑθΑΝΑΣIΟΥΝ.ΘΕΣΣΜΟΝΙΚΗΣ

Ρ. Φιρcιfou 58
Τ.Κ.570Ο3

62. κ. ΔιΊμαρχο

ΔιΊμος ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

Τ.Κ.81-401

63. κ. Δ~μαρxo

Δ~μoς ΕΧΕΔΩΡΟΥ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ν. Πλαστ~ρo 13
Τ.Κ.57400

64. κ. Δήμαρχο

Δ~μoς ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Αιτωλού Κ.

Τ,Κ. 32009

65. κ. Δ~μαρxo

Δ~μoς MOVPEΣIOY

ΤΣΑΓΓΑΡΑΔΑ. ΜΑΓΝΗΙIΑΣ

Τ,Κ, 37012

66. ΣεποΧ

Γαμβlπα 6
5.... όροφος
106 78 Aθ~νσ

61. Σuιιδεομος Γεωλόγων Mtλnητών
3'" ΣmτεμβρIoυ 112
Αθήνο 104 34

67. Ενημερωπκό A(Atlo ΤΕΕ (για δημoσTεuση)

Καρ. Σιρβιaς 4
10248 Αθήνα

69. Γεωtεxvιl6 Επιμύ.ητ~ρlO Ελλόδας (για

δημoσiεuση)

Btν1ζtλou 64, Τ.Κ. 546 31
Θεσσαλονίιη
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θΕΜΑ:- Απδντηση εγγρ6φou· σχεnKό ·μe-τοv-uπολογισμό_fης -ΠΡΟEXJΊμωuενης._ομοIΒήc. ιης.

μελέτης γεωλογικι'ις κσταλληλότη,ας στα πλαΙσlα της εκπόνησης ΓΠΣ· ΣΧΟΟΑΠ.

Ιχετ. : α) Η με σρ. πρωτ. 5473111-12-07 (αρ. πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ 51912113-12-07) επιστολή

,ων ενδlαφερομένων.

β) Η 37691112-09-07 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ 1902JBI07) «ΈγκρlOη

Προδιαγραφών γιο την εκπόνηση Μελετων Γεωλoγιιcής Καταλληλότητας που

σuντόσσσνται στα πλαi010 των μελετών ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ.•
γ) Η ΔΜΕΟ/Α/Ο/1257/09-Ό8-Ό5Απόφαση Υπουργαύ ΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ 116216105)

c:Έγκριση Κανονισμού nροεΚΤιμωμένων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιων κατά τη

διαδικασΙα της παρ. 7 του όρθρου 4 του Ν.331612005»
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Ο.ΜΟΥΤΖΜΙΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

Η αναπληρώτρια Πρofσταμένη της ΔJνσης

Π~ς: Δ~μo Αχιλλεlων

Xρuσlδα, KtΡKupa 49084
Νομός Κέρκυρας

Καν. ΔJνση NoμoθετrKoO Εργου

ΥΠΕΧΩΔΕ

Αθήνα 24-12-07
Αριθ. πρwτ. : 51912

-<: ... : "or::--r';".s<J.." ... .".-'"
- '":~ ι :X~<!I. ;"~U!JστιLcς

a G

Ελ/ΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε

ΓΕΝ. ΔιΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Q.K.K.
ΤΜΗΜΑ: (Γ)

Ταχ.ΔΛrση:ΤPΙKάλων 36 & ΜεσογεΙων

TElEFAX: 210 6918088
Πληροφορlες Α. Βαλαδόκη

Τηλtφωνo: 210 6980333

Σε απάντηση του (α) σχετ. εγγράφου:

1. Για το πρώτο ερώτημά σας, σας γνωρΙζουμε ότι οι αμοιβές των γεωλογικών μελετων

και εργασιών που εκπονούνται σύμφωνα με τις (γ) σχετ. προδιαγραφές, έχουν

αναθεωρηθεl και υπολογίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη (γ) σχετ_ γ.Α. Συνεπώς,

και για τις αμοιβές των γεωλογικων μελετών και εργασιών που εκπονούνται στα

πλαlσια της 81 Φόσης των rnI - ΣΧΟΟΑΠ, εφαρμόζεται η (γ) οχετ.γ.Α. περΙ

κΈγιφlσης Κανονισμού Προεκτψωμένων Αμοιβών μελετών κοι υπηρεσιών~

2. Για το δεύτερο ερώτημά σας, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 (γ) της (β)

σχετ. γ.Α, <ιγια τις αμοιβές των γεωλογικών μελετών και εργασιών εφαρμόζονται όσο

ορΙζονται στη ΔΜΕΟ/Α10/1257/09-08·05 Απόφαση Υπουργού πεΧΩΔΕ, (ΦΕΚ

116218/05)>>, ενώ στην lδια παρόγραφο αναφέρεται ότι για τη σύνταξη του Χάρτη Κατ'

Αρχήν Γεωλογικής Καταλληλότητας, εφαρμόζεται το άρθρο ΓΛΕ.4. Σύμφωνα με αυτό το

όρθρο «η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε ειδικό ή βοηθητικό θεματικό χάρτη

καθορlζεται σε ποσοστό 30% ε·πl της αμοιβής του αντlστοιχου γεωλογικού χάρτη».

Σuvmώς, οπαντώνταςστο ερώτημά σας, διευιφινΙζεται ότι η αμοιβή για το Χάρτη Κατ'

Αρχήν Γεωλογικής Κατολληλότητας, που συντάσσεται στα πλαΙσια των γεωλογικών

μελετών που εκπονούνταισuμφωνα με την (β) οχετ. γΑ, κaθορlζεΤQΙσε ποσοστό 30%
επi της αμοιβής του αντΙστοlχου γεωλσγlκοu χάρτη.

Ε.Δ.

1. Δ.σκ.κ.

2. Τμήμα γ

3. Κ. θαλαδόκη

4. Θ. Δερμεντζόπουλος

5. Κ. Φριτζαλός
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