Αριθ. 10537/93
Καθορισµός αντιστοιχίας της κατάταξης των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 69269/90 µε την αναφερόµενη στις πολεοδοµικές ή και
σε άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαµηλή µέση και υψηλή
όχληση.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 "Για
την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160Α/86), η οποία παράγραφος προσετέθη
µε την παρ. 24 του άρθρου 6 του Νόµου 2052/1992 (ΦΕΚ 94Α/92): "Μέτρα για την
αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α/85) "Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα" όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.
3. Τις γενικές και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις που αφορούν καθορισµό χρήσεων
γης και οι οποίες σε ότι αφορά την κατάταξη των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων αναφέρονται σε χαµηλή µέση και υψηλή όχληση.
4. Την ανάγκη καθορισµού αντιστοιχίας της κατάταξης των βιοµηχανικώνβιοτεχνικών δραστηριοτήτων, της ΚΥΑ 69269/90 µε την αναφεροµένη στις
πολεοδοµικές ή και σε άλλες διατάξεις διάκριση σε δραστηριότητες χαµηλής µέσης
και υψηλής όχλησης.
5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε αρ.Υ/195β/22.12.92
"Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη και το γεγονός ότι
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Καθορίζουµε την αντιστοιχία της κατάταξης των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 69269/90 µε την αναφερόµενη στις πολεοδοµικές ή και σε
άλλες διατάξεις διάκριση σε δραστηριότητες χαµηλής µέσης και υψηλής όχλησης, ως
ακολούθως:
1. Οι δραστηριότητες της υψηλής όχλησης αντιστοιχούν µε τις δραστηριότητες της
ΑΙ κατηγορίας της ΚΥΑ 69269/90.
2. Οι δραστηριότητες της µέσης όχλησης αντιστοιχούν µε τις δραστηριότητες της
ΑΙΙ κατηγορίας της ΚΥΑ 69269/90.
3. Οι δραστηριότητες της χαµηλής όχλησης αντιστοιχούν µε τις δραστηριότητες της
Β' κατηγορίας της ΚΥΑ 69269/90.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2545/1997 (Α 254) ορίζει ότι: "Ως
βιοµηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες υψηλής, µέσης ή χαµηλής όχλησης, κατά

την έννοια του παρόντος, νοούνται οι αναφερόµενες στο άρθρο 1 της
10537/18.2.1993 απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, χωροταξίας και
∆ηµόσιων Έργων και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 139 Β') σε συνδυασµό µε την κοινή
υπουργική απόφαση 69269/5387/25.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β'), όπως αυτές εκάστοτε
ισχύουν."
Άρθρο 2
Όπου στις πολεοδοµικές ή και σε άλλες διατάξεις αναφέρεται ο όρος µη οχλούσα
δραστηριότητα νοείται η δραστηριότητα χαµηλής όχλησης. Η απόφαση αυτή να
δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η δε ισχύς της αρχίζει από τη
δηµοσίευση της
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 1993
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