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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Βασικές 'Εννοιες.
ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός
1. Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση κριτηρίων
και µηχανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο άνθρωπος, ως άτοµο και ως µέλος
του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας περιβάλλον, µέσα στο οποίο να προστατεύεται
η υγεία του και να ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Η προστασία του περιβάλλοντος,
θεµελιώδες και αναπόσπαστο µέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής,
υλοποιείται κύρια µέσα από το δηµοκρατικό προγραµµατισµό.
2. Ειδικότερα, βασικοί στόχοι του νόµου αυτού είναι οι ακόλουθοι:
α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη
όλων των αναγκαίων, για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.
β) Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες µορφές υποβάθµισης του περιβάλλοντος και ειδικότερα από την ρύπανση και τις οχλήσεις.
γ) Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των επιµέρους
γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και µέσα από την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.
δ) Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η ορθολογική αξιοποίηση των
µη ανανεώσιµων ή σπάνιων σε σχέση µε τις τωρινές και τις µελλοντικές ανάγκες και µε κριτήρια την
προστασία του περιβάλλοντος.
ε) Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστηµάτων και η διασφάλιση της
αναπαραγωγικής τους ικανότητας.
στ) Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
3. Αναλυτικότερα, µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου επιδιώκονται:
α) Η προστασία του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων µέτρων ώστε οι χρήσεις του να γίνονται
σύµφωνα µε τις φυσικές ιδιότητές του και την παραγωγική του ικανότητα.
β) Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων νερών θεωρούµενων ως φυσικών πόρων και ως
οικοσυστηµάτων.
γ) Η προστασία της ατµόσφαιρας.
δ) Η προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα περιοχών µε µεγάλη
βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωµορφολογική αξία.
ε) Η προστασία των ακτών των θαλασσών, των οχθών των ποταµών, των λιµνών, του βυθού
αυτών και των νησίδων ως φυσικών πόρων, ως στοιχείων οικοσυστηµάτων και ως στοιχείων του τοπίου.
στ) Ο καθορισµός της επιθυµητής και της επιτρεπόµενης ποιότητας των φυσικών αποδεκτών
καθώς και των κάθε 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 ανάπτυξης.
- την προϋπάρχουσα διαµόρφωση συλλογικής χρήσης µιας περιοχής.
- τα υφιστάµενα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια.
ζ) Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στα θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος
µέσα από την σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση.
ΑΡΘΡΟ 2
Ορισµοί
Κατά την έννοια του νόµου αυτού νοούνται ως:
1. Περιβάλλον: το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορ-ροπία, την ποιότητα της ζωής, την
υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.
2. Ρύπανση: η παρουσία στο περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων µορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που µπορούν να προκαλέσουν
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισµούς και στα οικοσυστήµατα ή υλικές ζηµιές
και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις επιθυµητές χρήσεις του.

3. Μόλυνση: η µορφή ρύπανσης που χαρακτηρίζεται από την παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών στο περιβάλλον ή δεικτών που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας τέτοιων µικροοργανισµών.
4. Υποβάθµιση: η πρόκληση από ανθρώπινες δραστηριότητες ρύπανσης ή οποιασδήποτε άλλης
µεταβολής στο περιβάλλον η οποία είναι πιθανόν να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική
ισορροπία, στην ποιότητα ζωής και στην υγεία των κατοίκων, στην ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά
και στις αισθητικές αξίες.
5. Προστασία του περιβάλλοντος: το σύνολο των ενεργειών, µέτρων και έργων που έχουν στόχο
την πρόληψη της υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωσή του.
6. Οικοσύστηµα: κάθε σύνολο βιοτικών και µη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του
περιβάλλοντος που δρουν σε ορισµένο χώρο και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους.
7. Φυσικός αποδέκτης: κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιµοποιείται για την τελική
διάθεση των αποβλήτων.
8. Υγεία: η κατάσταση πλήρους φυσικής, διανοητικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόµου ή του
συνόλου του πληθυσµού.
9. Οικολογική ισορροπία: η σχετικά σταθερή σχέση που διαµορφώνεται µε την πάροδο του
χρόνου ανάµεσα στους παράγοντες και τα στοιχεία του περιβάλλοντος ενός οικοσυστήµατος.
10. Φυσικοί πόροι : κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος που χρησιµοποιείται ή που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών του και αποτελεί αξία για το
κοινωνικό σύνολο.
11. Απόβλητα: κάθε ποσότητα ρύπων (ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων µορφών
ενέργειας) σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση ή αντικειµένων από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή
πρέπει ή υποχρεούται να απαλλαγεί, εφόσον είναι δυνατό να προκαλέσουν ρύπανση.
12. ∆ιαχείριση αποβλήτων: το σύνολο των δραστηριοτήτων συλλογής, διαλογής, µεταφοράς,
επεξεργασίας, επαναχρησιµοποίησης ή τελικής διάθεσης αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες µε στόχο
την προστασία του περιβάλλοντος.
13. Ουσίες: χηµικά στοιχεία και οι ενώσεις τους όπως παρουσιάζονται στη φυσική τους
κατάσταση ή όπως παράγονται δευτερογενώς.
14. Παρασκευάσµατα: µείγµατα ή διαλύµατα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες.
15. Επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσµατα: οι ουσίες ή τα παρασκευάσµα-τα που είναι τοξικές,
διαβρωτικές, ερεθιστικές, εκρηκτικές, εύφλεκτες, καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες, ραδιενεργές, ή άλλες
ουσίες που έχουν την ιδιότητα να επιταχύνουν την καύση, να αλλοιώνουν την φυσική κατάσταση του
νερού, του εδάφους ή του αέρα και να προσβάλλουν δυσµενώς τον άνθρωπο και όλα τα άλλα έµβια όντα
καθώς και το φυσικό περιβάλλον.
16. Τοπίο: κάθε δυναµικό σύνολο βιοτικών και µη βιοτικών παραγόντων και στοιχείων του
περιβάλλοντος, που µεµονωµένα ή αλληλεπιδρώντας σε συγκεκριµένο χώρο συνθέτουν µια οπτική
εµπειρία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΘΡΟ 3
Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων.
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που εκδίδεται
µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, τα δηµόσια ή ιδιωτικά έργα και
δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, και κάθε κατηγορία µπορεί να κατατάσσεται σε
υποκατηγορίες, καθώς και σε οµάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες, ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον. Κριτήρια για την κατάταξη αυτή είναι:
α) το είδος και το µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας,
β) το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέµπονται, καθώς και κάθε άλλη επίδραση στο
περιβάλλον,
γ) η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρµοζόµενη παραγωγική
διαδικασία και
δ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήµατος και η ανάγκη επιβολής περιορισµών για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Εάν ένα έργο ή δραστηριότητα δεν περιλαµβάνεται στην ανωτέρω απόφαση και η αδειοδοτούσα
αρχή θεωρεί ότι λόγω των επιπτώσεών του στο περιβάλλον θα έπρεπε να καταταγεί στην πρώτη (Α) ή

δεύτερη (Β) κατηγορία, διαβιβάζει την αίτηση του ενδιαφεροµένου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, προκειµένου να κριθεί αν για το συγκεκριµένο έργο ή δραστηριότητα
πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο νόµο αυτόν για την πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β)
κατηγορία. Σε καταφατική περίπτωση το εν λόγω έργο ή δραστηριότητα κατατάσσεται προσωρινά στην
κατηγορία πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, που εκδίδεται µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών
από την περιέλευση του αιτήµατος στο Υπουργείο. Για το έργο ή τη δραστηριότητα αυτή, το αρµόδιο
όργανο δεν εκδίδει τη προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων πριν συµπληρωθεί η κανονιστική απόφαση του εδαφ. α για την κατάταξη του έργου ή της
δραστηριότητας.
2. Η πρώτη (Α) κατηγορία περιλαµβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που λόγω της φύσης,
του µεγέθους ή της έκτασής τους είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στα
έργα και στις δραστηριότητες της κατηγορίες αυτής επιβάλλονται κατά περίπτωση, µε την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων που προβλέπεται στο επόµενο άρθρο, εκτός από τους γενικούς όρους και τις
προδιαγραφές, ειδικοί όροι και περιορισµοί για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η δεύτερη (Β) κατηγορία περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία, χωρίς να προκαλούν
σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος σε γενικές
προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που προβλέπονται από κανονιστικές διατάξεις.
Η τρίτη (Γ) κατηγορία περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν µικρές
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
3. Προκειµένου να προστατευθεί ιδιαίτερα το περιβάλλον, η κατάταξη των έργων και
δραστηριοτήτων µπορεί να διαφοροποιείται κατά περιοχή ή ανάλογα µε τον φυσικό αποδέκτη των ρύπων
και οχλήσεων, αφού ληφθούν υπόψη και τα εγκεκριµένα χωροταξικά ή ρυθµιστικά σχέδια, τα
προγράµµατα και τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια ή οι θεσµοθετηµένες ζώνες χρήσεων γης ή άλλες
κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
4. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και
Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζεται αντιστοιχία της κατάταξης σε κατηγορίες και υποκατηγορίες των
βιοµηχανικών και βιοτεχνικών έργων και δραστηριοτήτων µε τη διάκριση που αναφέρεται στις
πολεοδοµικές διατάξεις σε έργα ή δραστηριότητες υψηλής, µέσης και χαµηλής όχλησης. Με την ίδια
απόφαση µπορεί να εξειδικεύεται, για την εφαρµογή της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, η κατάταξη των
παραπάνω δραστηριοτήτων και έργων σε υψηλής, µέσης και χαµηλής όχλησης".
(Σ.Σ Το Αρθ-3 τίθεται ως αντικατεστάθη µε το Αρθ-1
Μεταβατικές διατάξεις τού ίδιου νόµου (3010/02) κατωτέρω)

του Ν-3010/02 ΦΕΚ 91Α, βλέπε και Αρθ-6

@ΣΧΕΤ-ΝΟΜ
Αποφ-69269/5387/90 ΦΕΚ-678/Β/25-10-90 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,
περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών
περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν-1650/86
Αποφ-ΗΠ.15393/2332/02 ΦΕΚ-1022/Β/5-8-02 Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Αρθ-3 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-1
του Ν-3010/02 "Εναρµόνιση του Ν-1650/86 µε τις οδηγίες ΕΕ-11/97 και ΕΕ-61/96 κα" (ΦΕΚ-91Α)
Αποφ-13727/724/03
ΦΕΚ-1087Β Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα
Αποφ-ΗΠ/37111/2021/03 ΦΕΚ-1391Β Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του
κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
Σύµφωνα µε το Αρθ-6 "Μεταβατικές διατάξεις" του Ν-3010/02 ΦΕΚ 91Α αναφέρονται τα εξής:
1. ∆ιαδικασίες για την προέγκριση χωροθέτησης ή την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που
εκκρεµούν µέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο Αρθ-3 και στην παρ.10α
του Αρθ-4 του Ν-1650/86, όπως αντικαθίστανται µε τα Αρθ-1 και Αρθ-2 του παρόντος νόµου, συνεχίζονται
και ολοκληρώνονται ως εξής:
α) ∆ιαδικασίες Προέγκρισης Χωροθέτησης:
Η Προέγκριση Χωροθέτησης συνιστά γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας κατά την έννοια
προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης της πρότασης του έργου ή δραστηριότητας που
προβλέπεται στην παρ.6α του Αρθ-4 του Ν-1650/86, όπως αντικαθίσταται µε το Αρθ-2 του νόµου αυτού.
β) ∆ιαδικασίες Έγκρισης Περιβαλλοντικών 'Ορων:
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων διέπεται από τις διατάξεις του Ν-1650/86, όπως ίσχυαν πριν την
αντικαστάστασή τους µε τον παρόντα νόµο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.9 του Αρθ-4 του Ν-

1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 του νόµου αυτού, οι οποίες εφαρµόζονται και για τις
διαδικασίες αυτές.
2. Εκκρεµείς υποθέσεις για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου θεωρούνται εκείνες για
τις οποίες έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο φορέα ή ιδώτη αίτηση, που συνοδεύεται από τα
απαιτούµενα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά, στην αρµόδια κάθε φορά υπηρεσία, είτε
για προέγκριση χωροθέτησης είτε για έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
3. 'Οπου στο Ν-1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλο νόµο αναφέρεται ο όρος
"προέγκριση χωροθέτησης" νοείται εφεξής προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση.
4. Στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των Αρθ-3, Αρθ-4 και Αρθ-5 του
Ν-1650/86, όπως αντικαθίστανται µε τα Αρθ-1, Αρθ-2 και Αρθ-3 του παρόντος νόµου, µπορεί να
περιλαµβάνονται µεταβατικές διατάξεις για την προσαρµογή του υφιστάµενου µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου συστήµατος προέγκρισης χωροθέτησης ή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έργων και
δραστηριοτήτων, στο προβλεπόµενο µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου σύστηµα προκαταρκτικής
περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης ή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έργων και δραστηριοτήτων
στο προβλεπόµενο µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου σύστηµα προκαταρκτικής περιβαλλοντικής
εκτίµησης και αξιολόγησης η έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Βλέπε επίσης Αποφ-ΗΠ.15393/2332/02 ΦΕΚ 1022Β Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Αρθ-3 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-1
του Ν-3010/02 "Εναρµόνιση του Ν-1650/86 µε τις οδηγίες ΕΕ-11/97 και ΕΕ-61/96 κα" (ΦΕΚ91Α) η οποία
αναφέρει τα εξής στο Αρθ-6:
1. Με την επιφύλαξη του Αρθ-6 του Ν-3010/02 από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργούνται οι διατάξεις των Αρθ-4 και Αρθ-5 της Αποφ-69269/5387/90 "Κατάταξη έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ" (ΦΕΚ-678/Β/90) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται
στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν.
2. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατατέθηκαν πριν
από την έναρξη ισχύος της παρούσας ολοκληρώνονται από την υπηρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ δεν Ισχύει είναι το παλαιό Αρθ-3
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων 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 λόγω 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 δραστηριότητες που, 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-1515/85, (ΦΕΚ-18) και µέσα στα όρια του ρυθµιστικού σχεδίου
της Θεσσαλονίκης ύστερα από εισήγηση του Οργανισµού Θεσσαλονίκης Ν-1561/85, (ΦΕΚ-148).
"4. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων καθορίζεται
αντιστοιχία της κατάταξης των βιοµηχανικών έργων και δραστηριοτήτων της ΚΥΑ-69269/5387/90 σε

έργα ή δραστηριότητες µεγάλου, µεσαίου ή µικρού κινδύνου µε την αναφερόµενη στις πολεοδοµικές
διατάξεις διάκριση σε έργα ή δραστηριότητες υψηλής, µέσης και χαµηλής όχλησης.
Με όµοια απόφαση µπορεί να εξειδικεύεται η κατάταξη των παραπάνω δραστηριοτήτων και
έργων σε υψηλής, µέσης και χαµηλής όχλησης".
(Σ.Σ. Η παρ.4 προσετέθη σύµφωνα µε το Αρθ-6 του Ν-2052/92 ΦΕΚ-94/Α/5-6-92).
ΣΤΕ-888/00 Τµήµα Ε (της 31-5-00)
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων
Αρθρον-3 παρ.1 Αρθρον-4 παρ.2β Ν-1650/86.
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων οι εξουσιοδοτήσεις που περιέχονται στα Αρθ-3 παρ.1 και Αρθ-4 παρ.2β του
Ν-1650/86 είναι ειδικές και ορισµένες αφού προσδιορίζεται σαφώς και µε τρόπο συγκεκριµένο το αντικείµενό τους/ το
αντικείµενο των εξουσιοδοτηµένων αυτών εξάλλου, συνιστά κατά το περιεχόµενό του µερικότερο ζήτηµα της
ουσιαστικής ρύθµισης που περιέχεται στο ίδιο το νόµο και συνεπώς, αποτελεί κατ' Αρθ-43 παρ.2 του Συντάγµατος,
ειδικότερο θέµα, για το οποίο επιτρέπεται να χορηγηθεί εξουσιοδότηση σε άλλο, πλην του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας,
όργανο της ∆ιοίκησης... … ...κατ' Αρθ-3 παρ.1 του Ν-1650/86 κατά την κατάταξη ορισµένου έργου ή δραστηριότητας
σε κάποια από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο αυτό δεν απαιτείται να εισάγεται διάκριση των σχετικών
επιχειρήσεων ή µονάδων που εκτελούν το έργο ή ασκούν την δραστηριότητα µε βάση το µέγεθος, την ισχύ, την
παραγωγική δυνατότητα ή άλλα χαρακτηριστικά, αν αυτά δεν συνεπάγονται διαφοροποίηση από την άποψη των
επιπτώσεων στο περιβάλλον σε βαθµό ώστε να επιβάλλεται η διάκριση / εξάλλου, η προσβαλλόµενη υπουργική
απόφαση, παρά το ότι συνεπάγεται την υπαγωγή µονάδων διαφορετικού µεγέθους στην ίδια κατηγορία, δεν έρχεται σε
αντίθεση προς την αρχή της ισότητας αφού, κατά την ανέλεγκτη από τον ακυρωτικό δικαστή εκτίµηση του
κανονιστικού νοµοθέτη, οι δυσµενείς επιπτώσεις, λόγω των οποίων κρίθηκε ότι επιβάλλεται η κατάταξη της
δραστηριότητας στην πρώτη κατηγορία, οφείλονται στο ίδιο το αντικείµενό της και δεν εξαρτούνται από το µέγεθος ή
άλλα στοιχεία των µονάδων που ασκούν τη δραστηριότητα αυτή σε βαθµό ώστε να δικαιολογείται διαφοροποίησή τους
ως προς την κατάταξη.

ΑΡΘΡΟ 4
'Εγκριση περιβαλλοντικών όρων.
1.α. Για την πραγαµτοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή τη µετεγκατάσταση υφισταµένων,
τα οποία έχουν καταταγεί στις κατηγορίες που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο, απαιτείται η
έγκριση όρων για την προστασία του περιβάλλοντος. 'Εγκριση όρων για την προστασία του
περιβάλλοντος απαιτείται επίσης για την επέκταση, την τροποποίηση ή και τον εκσυγχρονισµό
υφιστάµενων έργων ή δραστηριοτήτων, που έχουν καταταγεί στις παραπάνω κατηγορίες, εφόσον
επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
β. Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων η ∆ιοίκηση επιβάλλει προϋπο-θέσεις, όρους
και περιορισµούς και διαφοροποιήσεις για την πραγµατοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως
ως προς τη θέση, το µέγεθος, το είδος, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά
χαρακτηριστικά.
γ. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των
διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για την
πραγµατοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας.
δ. Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρέπει να τηρείται:
δα) η διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης του
προτεινόµενου έργου ή δραστηριότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ.6α και παρ.10α και η
δηµοσιοποίηση της θετικής γνωµοδότησης ή της αρνητικής απόφασης επί της προκαταρκτικής
περιβαλλοντικής εκτίµησης της αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του Αρθ-5.
δβ) η δαδικασία υποβολής και η αξιολόγηση Μελέτης Πειβαλλοντικών Επιπτώσεων ή
Περιβαλλοντικής 'Εκθεσης, κατά περίπτωση, καθώς και η διαδικασία δηµοσιοποίησης Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τα οριζόµενα στο Αρθ-5.
2. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες της
πρώτης (Α) κατηγορίας απαιτείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων και του συναρµόδιου Υπουργού. Ως συναρµόδιος θεωρείται ο
αρµόδιος Υπουργός για το έργο ή τη δραστηριότητα. Εάν από το έργο ή τη δραστηριότητα επέρχονται
επιπτώσεις σε αρχαιότητες ή σε δασικές εκτάσεις ή σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ή στην
παράκτια ή τη θαλάσσια ζώνη ή σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα αφορά στην εγκατάσταση
µονάδας επεξεργασίας αστικών λυµάτων ή στη δηµιουργία χώρου επεξεργασίας και διάθεσης
απορριµµάτων, τότε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων γίνεται αντίστοιχα και από τον

Υπουργό Πολιτισµού ή Γεωργίας ή Εµπορικής ναυτιλίας ή Υγείας και Πρόνοιας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου για
το έργο ή τη δραστηριότητα Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
επιτρέπεται η αρµοδιότητα έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή
δραστηριότητες της πρώτης (Α) κατηγορίας να µεταβιβάζεται στον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας.
(Σ.Σ βλέπε Αποφ-25535/3281/02 ΦΕΚ 1463Β 'Εγκριση περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Γραµµατέα
της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α κατηγορίας)

Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων γνωµοδοτούν:
α) κατά περίπτωση οι Οργανισµοί που έχουν συσταθεί κατ' εξουσιοδότηση του Αρθ-3 του Ν2508/97 (ΦΕΚ-124/Α/97), του Ν-1515/85 (ΦΕΚ-18/Α/85) και του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α/85) και
β) το οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο.
3. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης (Β) κατηγορίας, απαιτείται η υποβολή είτε
περιβαλλοντικής έκθεσης, µε την οποία τεκµηριώνεται η συµµόρφωση µε τις διατάξεις που αφορούν την
προστασία του περιβάλλοντος, είτε προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση που
προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση της περιπτ.Α' της παρ.10. Η έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής γίνεται µε απόφαση του Νοµάρχη,
εφόσον δεν καθορίζεται διαφορετικά στην κανονιστική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της
παρ.10α σε συνδυασµό µε τις παρ.5 και παρ.6β. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν η αρµοδιότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής να µεταβιβάζεται στον οικείο
∆ήµο, εφόσον αυτός διαθέτει περιβαλλοντική υπηρεσία.
(Σ.Σ βλέπε Αποφ-6412/03 ΦΕΚ 1626Β Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραµµατέα"
στον Προϊστάµενο της ∆νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, αποφάσεων αξιολόγησης και υπαγωγής έργων και
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 3 της Β κατηγορίας στη διαδικασία Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της
υποκατηγορίας 4 της Β κατηγορίας)

Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων στα έργα και στις δραστηριότητες που καθορίζονται µε
την κανονιστική απόφαση της παρ.10α γνωµοδοτούν οι Οργανισµοί που έχουν συσταθεί, κατ'
εξουσιοδότηση του Αρθ-3 του Ν-2508/97 ή του Ν-1515/85 ή του Ν-1561/85, µέσα σε προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών.
4. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της τρίτης (Γ) κατηγορίας απαιτείται η υποβολή
δικαιολογητικών που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις που αφορούν στην προστασία του
περιβάλλοντος. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του δηµάρχου ή του
προέδρου κοινότητας. Εφόσον πριν από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κρίνονται πιθανοί
ή διαπιστώνονται µετά τη λειτουργία του συγκεκριµένου έργου ή της δραστηριότητας κίνδυνοι και
οχλήσεις που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις που αφορούν την κατηγορία αυτή, ο δήµαρχος ή ο
πρόεδρος της κοινότητας παραπέµπει το θέµα στον οικείο νοµάρχη και για την έγκριση περιβαλλοντικών
όρων απαιτείται η υποβολή και αξιολόγηση περιβαλλοντικής έκθεσης.
5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παρ.2, παρ.3 και παρ.4:
α) για έργα ή δραστηριότητες τα οποία πραγµατοποιούνται από κεντρικές υπηρεσίες
Υπουργείων, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία
υπάγονται, χορηγείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών της παρ.2 και
β) για έργα ή δραστηριότητες τα οποία πραγµατοποιούνται από υπηρεσίες της Περιφέρειας,
εφόσον υπάγονται στη δεύτερη (Β) ή την τρίτη (Γ) κατηγορία, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων
γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας.
6.α. Για νέα έργα και δραστηριότητες ή τη µετεγκατάσταση, τον εκσυγχρονισµό, επέκταση ή
τροποποίηση των υφισταµένων, της πρώτης (Α) κατηγορίας, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, απαιτείται µαζί µε την αίτηση και η
υποβολή Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Επί της Προµελέτης αυτής η αρµόδια για έγκριση
περιβαλλοντικών όρων αρχή προβαίνει σε προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση της
πρότασης που συνίσταται σε γνωµοδότηση ως προς τη θέση, το µέγεθος, το είδος, την εφαρµοζόµενη
τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρήση των φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δράση
µε άλλα έργα, την παραγωγή αποβλήτων, τη ρύπανση και τις οχλήσεις, καθώς και τον κίνδυνο
ατυχηµάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας.
β. Για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη:
αα) Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, που προκύπτουν από
εγκεκριµένα χωροταξικά, ρυθµιστικά και πολεοδοµικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.

ββ) Η περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής, που ενδέχεται να θιγεί από το έργο ή τη
δραστηριότητα.
γγ) Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόµενων σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως το
µέγεθος, η πολυπλοκότητα, η ένταση και η έκτασή τους, ο διασυνοριακός χαρακτήρας τους, η διάρκεια,
η συχνότητα και η αναστρεψιµότητά τους.
δδ) Τα οφέλη για την εθνική οικονοµία, την εθνική ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία και η
εξυπηρέτηση άλλων λόγων δηµόσιου συµφέροντος.
εε) Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε µία ευρύτερη περιοχή
από εκείνη που επηρεάζεται άµεσα από το έργο ή τη δραστηριότητα.
γ. Μετά την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση της πρότασης:
αα) είτε καλείται ο ενδιαφερόµενος ιδιώτης ή αρµόδιος φορέας να υποβάλει Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για 'Εγκριση Περιβαλλοντικών 'Ορων, ώστε να ακολουθηθεί η
διαδικασία των παρ.1 και παρ.2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να απαιτηθούν
πρόσθετα στοιχεία και τεκµηριώσεις για επί µέρους περιβαλλοντικά µέσα ή παραµέτρους,
ββ) είτε του γνωστοποιείται ότι δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση του έργου ή της
δραστηριότητας όπως προτάθηκε.
δ. Προκαταρκτική εκτίµηση και αξιολόγηση απαιτείται και για τα έργα και τις δραστηριότητες
της δεύτερης (Β) κατηγορίας που καθορίζονται µε την κοινή απόφαση που προβλέπεται στην περιπτ.Α'
της παρ.10.
ε. Η ∆ιοίκηση, προκειµένου να εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους, µπορεί, κατά το στάδιο της
προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης οποιασδήποτε πρότασης έργου ή
δραστηριότητας, να απαιτήσει την υποβολή περιβαλλοντικής µελέτης ανώτερης κατηγορίας ή
υποκατηγορίας και να υπαγάγει το έργο ή τη δραστηριότητα στη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων ανώτερης κατηγορίας ή υποκατηγορίας από αυτήν που υπάγεται το έργο ή η δραστηριότητα, αν
εκτιµάται ότι θα προκύψουν σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον από την πραγµατοποίησή του.
Αρµόδια προς τούτο είναι η αρχή που αξιολογεί την Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
γνωµοδοτεί σχετικά.
στ. Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση δεν απαιτείται στις
θεσµοθετηµένες βιοµηχανικές περιοχές και ζώνες, στις βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, στις ναυπηγοεπισκευαστικές περιοχές, σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία, στις Περιοχές Οργανωµένης
Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ) του Αρθ-10 του Ν-2742/99 (ΦΕΚ-207/Α/99) και
στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση προβλέπεται από νόµο ή εγκεκριµένο χωροταξικό ή πολεοδοµικό ή
ρυθµιστικό σχέδιο, στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσµατα µεταλλευτικών ορυκτών, βιοµηχανικών
ορυκτών και µαρµάρων, σύµφωνα µε την περιπτ.Α της παρ.1 του Αρθ-12 του Ν-2837/00 (ΦΕΚ178/Α/00), καθώς και στις εκµεταλλευτικές και λατοµικές περιοχές που έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.
7. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων µπορεί να εκδίδεται για ορισµένο χρονικό
διάστηµα που καθορίζεται στην ίδια απόφαση, µετά την πάροδο του οποίου υπόκειται σε αναθεώρηση ή
ανανέωση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο, µόνον εφόσον επέρχονται ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
8. Αν δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν
επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί από τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή
από την περιβαλλοντική έκθεση, το αρµόδιο όργανο για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων µπορεί
να επιβάλλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να µεταβάλλει τους αρχικούς ανεξάρτητα από την
κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο ή η δραστηριότητα.
9. α. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες πρώτης
(Α) κατηγορίας του Αρθ-3 χορηγείται µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης,
εφόσον ο κατατεθείς φάκελος ήταν πλήρης και περιελάµβανε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Η
προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστηµα µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων ή του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας κατά
περίπτωση, αν λόγω της σοβαρότητας ή της δυσχέρειας του έργου ή της δραστηριότητας δικαιολογείται
η παράταση.
β. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης (Β)
και της τρίτης (Γ) κατηγορίας χορηγείται µέσα σε σαράντα (40) ηµέρες από την υποβολή της αίτησης,
εφόσον ο κατατεθείς φάκελος ήταν πλήρης και περιελάµβανε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

γ. Αν οι υπηρεσίες ή φορείς που γνωµοδοτούν, προκειµένου να εγκριθούν περιβαλλοντικοί
όροι, δεν απαντήσουν µέσα στις προθεσµίες που καθορίζονται από το νόµο ή που τάσσονται από την
αρµόδια υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων µπορεί να
χορηγηθεί και χωρίς τις γνωµοδοτήσεις αυτές, αµέσως µετά την παρέλευση της προθεσµίας.
10.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων και
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται:(βλ.ΣΗΜ.ΣΥΝΤ)
αα) τα έργα και οι δραστηριότητες της δεύτερης (Β) κατηγορίας για τα οποία απαιτείται
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση,
ββ) οι αρµόδιες υπηρεσίες και η διαδικασία για την προκαταρκτική περιβαλλοντική
εκτίµηση και αξιολόγηση, όταν απαιτείται, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία µε την
οποία οι αρµόδιες αρχές αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη βελτίωση ή τροποποίηση ή επέκταση ή εκσυγχρονισµό ενός έργου ή
µαις δραστηριότητας και κάθε άλλο σχετικό θέµα,
γγ) οι αρµόδιες υπηρεσίες και η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ο τύπος των
απαιτούµενων µελετών και στοιχείων, η προθεσµία υποβολής τους και έκφρασης γνώµης των αρµόδιων
αρχών, και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
β. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο των κάθε
τύπου Προµελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ), Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) και Περιβαλλοντικής 'Εκθεσης για κάθε οµάδα έργων ή δραστηριοτήτων, τα δικαιολογητικά που
πρέπει να τις συνοδεύουν, το περιεχόµενο των φακέλων µε βάση τους οποίους οι αρµόδιες αρχές
αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
από τον εκσυγχρονισµό, επέκταση, βελτίωση, τροποποίηση ή ανανέωση έργου ή δραστηριότητας καθώς
και ο συνδυασµός των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης της προαναφερόµενης απόφασης µε
τις διαδικασίες χορήγησης άλλων αδειών που απαιτούνται για τα έργα και τις δραστηριότητες που
προβλέπονται στο Αρθ-3.
(Σ.Σ Σύµφωνα µε την παρ.2 του Αρθ-14 Μεταβατικές ∆ιατάξεις της Αποφ-ΗΠ/11014/703/Φ104/03 ΦΕΚ332Β
αναφέρονται τα εξής:
2. α) Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παρ.10β του Αρθ-4 του Ν-1650/86 όπως τροποποιήθηκε µε το Αρθ-2
(παρ.ββ) του Ν-3010/02, καθώς και,
β) για µελέτες που ανατέθηκαν για εκπόνηση πριν την έκδοση των προαναφερόµενων αποφάσεων ισχύουν τα ακόλουθα:
i) η Μελέτη του Πίνακα 1 του Αρθ-16 της κοινής υπουργικής Αποφ-69269/5387/90 (ΦΕΚ-678Β) αποτελεί την Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Ι της παρούσας.
ii) η Μελέτη του Πίνακα 2 του Αρθ-16 της κοινής υπουργικής Αποφ-69269/5387/90 (ΦΕΚ-678/Β/90) αποτελεί την
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου II της παρούσας.
iii) η Μελέτη του Πίνακα 3 του Αρθ-16 της κοινής υπουργικής Αποφ-69269/5387/90 (ΦΕΚ-678Β) όπως τα περιεχόµενα
της έχουν εξειδικευθεί µε εγκυκλίους των αρµοδίων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε, αποτελεί την Προµελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Ι και τύπου II καθώς και της Περιβαλλοντικής Εκθεσης της παρούσας.
Η µεταβατική διάταξη της παρ.2β ανωτέρω, παύει να ισχύει ένα (1) έτος µετά την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης της
παρ.10β του Αρθ-4 του Ν-1650/86, όπως τροποποιήθηκε µε τοΑρθ-2 του Ν-3010/02, εφόσον η αντίστοιχη µελέτη δεν έχει
υποβληθεί για αξιολόγηση στις αρµόδιες Υπηρεσίες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα απόφαση.
3. ∆ιαδικασίες για ΠΠΕΑ και ΕΠΟ που εκκρεµούν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης συνεχίζονται
και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε το Αρθ-6 του Ν-3010/02.)

γ. Με τις κοινές αποφάσεις των ανωτέρω περιπτ.α και περιπτ.β µπορεί να παρέχεται
εξουσιοδότηση στους Γενικούς ∆ιευθυντές των ίδιων ως άνω Υπουργείων, να ρυθµίζουν µε κοινή τους
απόφαση, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, λεπτοµερειακά και τεχνικά ζητήµατα.
δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων
καθορίζονται οι αµοιβές για τις Προµελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τις Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.
ε. Για την περιβαλλοντική αξιολόγηση, δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ και την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων, έργων και δραστηριοτήτων του ιδιωτικού και φορέων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, καταβάλλονται ανταποδοτικά τέλη υπέρ του Ειδικού Ταµείου Εφαρµογής Ρυθµιστικών και
Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), ανάλογα µε την κατηγορία και υποκατηγορία που κατατάχθηκε το
έργο ή η δραστηριότητα και τον τύπο της ΜΠΕ που απαιτείται για την περιβαλλοντική αξιολόγησή του.
Τα ανωτέρω τέλη διατίθενται µέσω του ΕΤΕΡΠΣ για έργα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην
αναβάθµιση, την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Με αποφάσεις των Υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων, καθορίζονται το
ύφος, η διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω τελών, ο τρόπος απόδοσής τους στο ΕΤΕΡΠΣ και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.

11. Οι αποφάσεις της προηγούµενης παραγράφου εκδίδονται µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη
ισχύος των διατάξεων του παρόντος αρθρου".
(Σ.Σ Το Αρθ-4 τίθεται ως αντικατεστάθη µε το Αρθ-2 του Ν-3010/02 ΦΕΚ-91Α, βλέπε και Αρθ-6
Μεταβατικές διατάξεις τού ίδιου νόµου (3010/02) κατωτέρω)

ΣΧΕΤ-ΝΟΜ
Αποφ-69269/5387/90 ΦΕΚ-678Β Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,περιεχόµενο
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών
µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν-1650/86
Αποφ-ΗΠ.15393/2332/02 ΦΕΚ-1022ΒΚατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σεκατηγορίες σύµφωνα µε το Αρθ-3 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκεµε το Αρθ-1 του
Ν-3010/02 "Εναρµόνιση του Ν-1650/86 µε τιςοδηγίες ΕΕ-11/97 και ΕΕ-61/96 κα" (ΦΕΚ-91/Α/02)
Αποφ-ΗΠ/11014/703/Φ104/03 ΦΕΚ-332Β ∆ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και 'Εγκρισης Περιβαλλοντικών 'Ορων ΕΠΟ
@ΣΗΜ-ΣΥΝΤ
Σύµφωνα µε το Αρθ-6 "Μεταβατικές διατάξεις" του Ν-3010/02 ΦΕΚ-91Α αναφέρονται τα εξής:
1. ∆ιαδικασίες για την προέγκριση χωροθέτησης ή την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που
εκκρεµούν µέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο Αρθ-3 και στην παρ.10α
του Αρθ-4 του Ν-1650/86, όπως αντικαθίστανται µε τα Αρθ-1 και Αρθ-2 του παρόντος νόµου, συνεχίζονται
και ολοκληρώνονται ως εξής:
α) ∆ιαδικασίες Προέγκρισης Χωροθέτησης:
Η Προέγκριση Χωροθέτησης συνιστά γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας κατά την έννοια
προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης της πρότασης του έργου ή δραστηριότητας που
προβλέπεται στην παρ.6α του Αρθ-4 του Ν-1650/86, όπως αντικαθίσταται µε το Αρθ-2 του νόµου αυτού.
β) ∆ιαδικασίες 'Εγκρισης Περιβαλλοντικών 'Ορων:
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων διέπεται από τις διατάξεις του Ν-1650/86, όπως ίσχυαν πριν την
αντικατάστασή τους µε τον παρόντα νόµο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.9 του Αρθ-4 του Ν1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-2 του νόµου αυτού, οι οποίες εφαρµόζονται και για τις
διαδικασίες αυτές.
2. Εκκρεµείς υποθέσεις για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου θεωρούνται εκείνες για
τις οποίες έχει υποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο φορέα ή ιδώτη αίτηση, που συνοδεύεται από τα
απαιτούµενα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά, στην αρµόδια κάθε φορά υπηρεσία, είτε
για προέγκριση χωροθέτησης είτε για έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
3. Όπου στο Ν-1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλο νόµο αναφέρεται ο όρος
"προέγκριση χωροθέτησης" νοείται εφεξής προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση.
4. Στις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των Αρθ-3, Αρθ-4 και Αρθ-5 του
Ν-1650/86, όπως αντικαθίστανται µε τα Αρθ-1, Αρθ-2 και Αρθ-3 του παρόντος νόµου, µπορεί να
περιλαµβάνονται µεταβατικές διατάξεις για την προσαρµογή του υφιστάµενου µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου συστήµατος προέγκρισης χωροθέτησης ή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έργων και
δραστηριοτήτων, στο προβλεπόµενο µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου σύστηµα προκαταρκτικής
περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης ή έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, έργων και δραστηριοτήτων
στο προβλεπόµενο µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου σύστηµα προκαταρκτικής περιβαλλοντικής
εκτίµησης και αξιολόγησης η έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
Βλέπε επίσης Αποφ. ΗΠ.15393/2332/02 ΦΕΚ-1022Β Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Αρθ-3 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-1
του Ν-3010/02 "Εναρµόνιση του Ν-1650/86 µε τις οδηγίες ΕΕ-11/97 και ΕΕ-61/96 κα" (ΦΕΚ-91/Α/02) η
οποία αναφέρει τα εξής στο Αρθ-6:
1. Με την επιφύλαξη του Αρθ-6 του Ν-3010/02 από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργούνται οι διατάξεις των Αρθ-4 και Αρθ-5 της Αποφ-69269/5387/90 "Κατάταξη έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ" (ΦΕΚ-678/Β/90) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν.
2. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατατέθηκαν πριν
από την έναρξη ισχύος της παρούσας ολοκληρώνονται από την υπηρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί.
( ΠΡΟΣΟΧΗ δεν Ισχύει είναι το παλαιό Αρθ-4 )
1. Για την πραγµατοποίηση νέων ή την επέκταση τον εκσυγχρονισµό ή την µετεγκατά-σταση
υφιστάµενων έργων ή δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες του προηγούµενου άρθρου,

απαιτείται η έγκριση όρων για την προστασία τoυ περιβάλλοντος, η οποία αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή πραγµατο-ποίησης της δραστηριότητας ή του
έργου.
2α. Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της πρώτης
κατηγορίας απαιτείται υποβολή µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
2β. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής
χορηγείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και των
κατά περίπτωση συναρµοδίων υπουργών. Με όµοια απόφαση είναι δυνατό η έγκριση περιβαλλοντικών
όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής να ανατίθενται στον Γενικό Γραµµατέα
Περιφέρειας ή στον νοµάρχη. Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ή ο νοµάρχης χορηγεί την έγκριση
ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας περιφερειακής ή νοµαρχιακής υπηρεσίας αντίστοιχα του Υπουργείου
ΠΕΧΩ∆Ε και της κατά περίπτωση άλλης συναρµόδιας περιφερειακής ή νοµαρχιακής υπηρεσίας και
γνώµη του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου.
(Σ.Σ. Το εδαφ.β και γ της παρ.2β τίθενται ως ετροποποιήθησαν

µε το Αρθ-6 του Ν-2242/94 (ΦΕΚ-162Α)

Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στα έργα και τις δραστηριότητες της περιοχής των
ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αρθ-11 του Ν-1515/85
και του Αρθ-11 του Ν-1561/85.
3. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης κατηγορίας, αρκεί η υποβολή
δικαιολογητικών που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις που αφορούν την προστασία του
περιβάλλοντος. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στις περιπτώσεις αυτές γίνεται µε απόφαση του
νοµάρχη. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής είναι δυνατό να επιβάλλονται κατά
την παραπάνω διαδικασία πρόσθετοι, κατά περίπτωση, ειδικοί όροι για την προστασία του
περιβάλλοντος, εφόσον πριν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων είναι πιθανοί ή διαπιστώνονται
µετά την λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας κίνδυνοι και οχλήσεις που δεν καλύπτονται από τις
γενικές διατάξεις που αφορούν την κατηγορία αυτή.
4. Για τα έργα και τις δραστηριότητες της τρίτης κατηγορίας αρκεί η υποβολή δικαιολογητικών
που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε
απόφαση του οικείου δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας. Εφόσον πριν από την έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων είναι πιθανοί ή διαπιστώνονται µετά την λειτουργία του συγκεκριµένου έργου ή
της δραστηριότητας κίνδυνοι και οχλήσεις που δεν καλύπτονται από τις γενικές διατάξεις που αφορούν
την κατηγορία αυτή, ο δήµαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας παραπέµπει το θέµα στον οικείο νοµάρχη
µε απόφαση του οποίου το έργο ή δραστηριότητα υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων της δεύτερης κατηγορίας.
5. Για τα έργα και τις δραστηριότητες των οποίων η ίδρυση, λειτουργία ή πραγµατο-ποίηση,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, εγκρίνεται από κεντρικές διανοµαρχιακές ή περιφερειακές
υπηρεσίες και εφόσον αυτά δεν ενταχθούν στην πρώτη κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του Αρθ-3,
η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων.
6. Για νέα έργα και δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας απαιτείται προέγκριση που αφορά τη
χωροθέτηση. Για τα έργα της δεύτερης κατηγορίας η προέγκριση αυτή είναι δυνητική.
Προέγκριση δεν απαιτείται στις βιοµηχανικές περιοχές Ν-4458/65, (ΦΕΚ-33), όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν-742/77, (ΦΕΚ-319) και στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση προβλέπεται από
εγκεκριµένο χωροταξικό ή πολεοδοµικό ή ρυθµιστικό σχέδιο ή από τις ζώνες που καθορίζονται στο Αρθ24 καθώς και στις βιοµηχανικές µεταλλευτικές και λατοµικές περιοχές που έχουν καθορισθεί σύµφωνα
µε την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία.
"Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απαιτούµενη µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου προέγκριση
χωροθέτησης πρέπει να εναρµονίζεται µε τις γενικές και τις ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής
πολιτικής που προκύπτουν από τυχόν εγκεκριµένα χωροταξικά σχέδια και προγράµµατα, καθώς και µε
τις χρήσεις και τις λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής που προβλέπονται από τα εγκεκριµένα ρυθµιστικά
και πολεοδοµικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.
Σε περίπτωση που δεν έχουν εγκριθεί τέτοια σχέδια και προγράµµατα και µέχρι της εγκρίσεως
αυτών, η προέγκριση χωροθέτησης γίνεται µετά από συνεκτίµηση στοιχείων χωροταξικού σχεδιασµού
της ευρύτερης περιοχής και ιδίως της συµβατότητας της αιτούµενης εγκατάστασης µε άλλες υφιστάµενες
ή προγραµµατιζόµενες χρήσεις και λειτουργίες, της προστασίας των ανανεώσιµων ή µη φυσικών πόρων,
των κατευθύνσεων των περιφερειακών και τοµεακών αναπτυξιακών προγραµµάτων και της ανάγκης

προστασίας της απασχόλησης, ούτως ώστε να τεκµηριώνεται η καταλληλότητα του τόπου εγκατάστασης
της αιτούµενης δραστηριότητας και να διασφαλίζεται η βιώσιµη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής."
(Σ.Σ. Το εντός "..." εδαφ. προσετέθη αρχικά µε το Αρθ-6
αντικατεστάθη εκ νέου µε το Αρθ-18 του Ν-2732/99 ΦΕΚ-154Α).

του Ν-2242/94 (ΦΕΚ-16Α) και τίθεται ως

(Σύµφωνα µε την απόφαση του ΣΤΕ-1724/00 Τµήµα Ε
Περιβάλλον προέγκριση χωροθετήσεως ναι µεν παρασχέθηκε µε το Αρθ-6 παρ.2 του Ν-2242/94, η
δυνατότητα, σε περίπτωση, που δεν έχουν εγκριθεί χωροταξικά σχέδια και προγράµµατα, να γίνεται η
απαιτούµενη από τον Ν-1650/86 προέγκριση χωροθετήσεως µετά από συνεκτίµηση, σε κάθε επί µέρους
περίπτωση, στοιχείων χωροταξικού σχεδιασµού της ευρύτερης περιοχής ώστε να διασφαλίζεται η βιώσιµη
ανάπτυξη της περιοχής αυτής, θεσπίστηκε όµως συνάµα ως ανώτατο χρονικό σηµείο χρήσεως της
ευχέρειας αυτής η τριετία από της ενάρξεως ισχύος του νόµου (δηλαδή η 3-10-97) περαιτέρω, ο χρονικός
αυτός περιορισµός απαλείφθηκε µεν για το µέλλον µε το Αρθ-18 του Ν-2732/99, ενώ εν συνεχεία ορίσθηκε
µε το Αρθ-18 του Ν-2742/99 ότι η απάλειψη αυτή ενεργεί και αναδροµικώς, από την έναρξη ισχύος του Ν2242/94, οι διατάξεις όµως αυτές, ανεξαρτήτως της συµφωνίας των προς το Σύνταγµα,δεν µπορούν πάντως
να εφαρµοσθούν σε διαδικασίες προεγκρίσεως χωροθετήσεως οι οποίες έλαβαν χώρα µετά την 3-10-97
και πριν από την έναρξη της ισχύος των, εφ' όσον πάντως δεν αποδεικνύεται κατά τρόπο ειδικό και
συγκεκριµένο ότι στις διαδικασίες αυτές ρητώς ελήφθησαν υπ' όψιν και συνεξετιµήθηκαν τα κατά το Αρθ-6
παρ.2 του Ν-2242/94 στοιχεία και κριτήρια).
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 περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων 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 κατηγορίας
του Αρθ-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 Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουργού, αν λόγω της
σοβαρότητας ή της δυσχέρειας του έργου δικαιολογείται η παράταση.
Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης και της
τρίτης κατηγορίας του Αρθ-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
προβλέπονται από τη σχετική µελέτη ή τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν εγκριθεί.
10. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται η διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προθεσµία υποβολής τους και ο συνδυασµός της έγκρισης αυτής µε
τις διαδικασίες χορήγησης άλλων αδειών που απαιτούνται για τα έργα και τις δραστηριότητες του Αρθ-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 ∆ηµόσιων 'Εργων
και τον κατά περίπτωση αρµόδιο υπουργό, καθορίζονται ο αναγκαίος χρόνος προσαρµογής 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.
ΣΤΕ-888/00 Τµήµα Ε (της 31-5-00)
'Εγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων Αρθρον-3 παρ.1 Αρθρον-4
παρ.2β Ν-1650/86.
'Εγκριση περιβαλλοντικών όρων οι εξουσιοδοτήσεις που περιέχονται στα Αρθ-3 παρ.1 και Αρθ-4
παρ.2β του Ν-1650/86 είναι ειδικές και ορισµένες αφού προσδιορίζεται σαφώς και µε τρόπο συγκεκριµένο
το αντικείµενό τους/ το αντικείµενο των εξουσιοδοτηµένων αυτών εξάλλου, συνιστά κατά το περιεχόµενό
του µερικότερο ζήτηµα της ουσιαστικής ρύθµισης που περιέχεται στο ίδιο το νόµο και συνεπώς, αποτελεί
κατ' Αρθ-43 παρ.2 του Συντάγµατος, ειδικότερο θέµα, για το οποίο επιτρέπεται να χορηγηθεί εξουσιοδότηση
σε άλλο, πλήν του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, όργανο της ∆ιοίκησης...
...κατ' Αρθ-3 παρ.1 του Ν1650/86 κατά την κατάταξη ορισµένου έργου ή δραστηριότητας σε κάποια από τις κατηγορίες που
προβλέπονται στο άρθρο αυτό δεν απαιτείται να εισάγεται διάκριση των σχετικών επιχειρήσεων ή µονάδων

που εκτελούν το έργο ή ασκούν την δραστηριότητα µε βάση το µέγεθος, την ισχύ, την παραγωγική
δυνατότητα ή άλλα χαρακτηριστικά, αν αυτά δεν συνεπάγονται διαφοροποίηση από την άποψη των
επιπτώσεων στο περιβάλλον σε βαθµό ώστε να επιβάλλεται η διάκριση / εξάλλου, η προσβαλλόµενη
υπουργική απόφαση, παρά το ότι συνεπάγεται την υπαγωγή µονάδων διαφορετικού µεγέθους στην ίδια
κατηγορία, δεν έρχεται σε αντίθεση προς την αρχή της ισότητας αφού, κατά την ανέλεγκτη από τον
ακυρωτικό δικαστή εκτίµηση του κανονιστικού νοµοθέτη, οι δυσµενείς επιπτώσεις, λόγω των οποίων
κρίθηκε ότι επιβάλλεται η κατάταξη της δραστηριότητας στην πρώτη κατηγορία, οφείλονται στο ίδιο το
αντικείµενό της και δεν εξαρτούνται από το µέγεθος ή άλλα στοιχεία των µονάδων που ασκούν τη
δραστηριότητα αυτή σε βαθµό ώστε να δικαιολογείται διαφοροποίησή τους ως προς την κατάταξη.
ΑΡΘΡΟ 5
Περιεχόµενο και δηµοσιότητα µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
1. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) Περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας µε πληροφορίες για το χώρο εγκατάστασης, το
σχεδιασµό και το µέγεθός του.
β) Περιγραφή των στοιχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σηµαντικά από το
προτεινόµενο έργο ή τη δραστηριότητα.
γ) Εντοπισµό και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.
δ) Περιγραφή των µέτρων για την πρόληψη, µείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον.
ε) Σύνοψη των κύριων εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής της
προετεινόµενης λύσης.
στ) Απλή (µη τεχνική) περίληψη του συνόλου της µελέτης.
ζ) Σύντοµη αναφορά των ενδεχόµενων δυσκολιών που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της
µελέτης.
Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
καθορίζονται µε τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ.10β του
προηγούµενου άρθρου (αρθ-4).
2. Η αρµόδια αρχή πριν από τη χορήγηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ξεκινά τη
διαδικασία δηµοσιοποίησης µε τη διαβίβαση στο οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο φακέλου µε τη ΜΠΕ και
τα απαιτούµενα συνοδευτικά της στοιχεία, καθώς και τη γνωµοδότηση της ∆ιοίκησης για την
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση επί της Προµελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΠΠΕ) που υποβλήθηκε, όπου απαιτείται.
Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο, πριν γνωµοδοτήσει επί του περιεχοµένου του φακέλου της ΜΠΕ,
υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του κοινού και των φορέων εκπροσώπησής του το φάκελο για να
εκφράσουν τη γνώµη τους.
Η διαδικασία και ο τρόπος ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Με την ανωτέρω απόφαση µπορεί να καθορίζεται και άλλο όργανο ή υπηρεσία, το οποίο θέτει
στη διάθεση του κοινού και των φορέων εκπροσώπησής του το φάκελο για να εκφράσουν τη γνώµη τους.
3. Οι αποφάσεις που αφορούν στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για έργα πρώτης και
δεύτερης κατηγορίας, καθώς και οι γνωµοδοτήσεις της ∆ιοίκησης για την προκαταρκτική
περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση επί των υποβαλλόµενων ΠΠΕ, διαβιβάζονται στο οικείο ή στα
οικεία νοµαρχιακά συµβούλια προκειµένου να λάβουν γνώση και να ενηµερώσουν τους πολίτες και τους
φορείς εκπροσώπησής τους. Η διαδικασία ενηµέρωσης των πολιτών καθορίζεται µε την απόφαση της
προηγούµενης παραγράφου".
(Σ.Σ Το Αρθ-5 τίθεται ως αντικατεστάθη µε το Αρθ-3 του Ν-3010/02 ΦΕΚ-91Α, βλέπε και Αρθ-6
Μεταβατικές διατάξεις τού ίδιου νόµου (3010/02) κατωτέρω)

@ΣΧΕΤ-ΝΟΜ
Αποφ-69269/5387/90 ΦΕΚ-678Β Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών
µελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν-1650/86
Αποφ-75308/5512/90 ΦΕΚ-691Β Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης των πολιτών και φορέων
εκπροσώπησής τους για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των 'Εργων και
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παρ.2 Αρθ-5
ΣΤΕ-2759/94 (επταµ.) Αιτηση Ακυρώσεως Γενικές αρχές Ακυρωτικού ελέγχου.
Ενδικοφανής διαδικασία
Αποφ-ΗΠ.15393/2332/02 ΦΕΚ-1022Β Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Αρθ-3 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκεµε το Αρθ-1
του Ν-3010/02 "Εναρµόνιση του Ν-1650/86 µε τις οδηγίες ΕΕ-11/97 και ΕΕ-61/96 κα" (ΦΕΚ-91/Α/02)
Αποφ-ΗΠ/37111/2021/03 ΦΕΚ-1391Β Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του
κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
Βλέπε επίσης Αποφ-ΗΠ.15393/2332/02 ΦΕΚ-1022Β Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Αρθ-3 του Ν-1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Αρθ-1
του Ν-3010/02 "Εναρµόνιση του Ν-1650/86 µε τις οδηγίες ΕΕ-11/97 και ΕΕ-61/96 κα" (ΦΕΚ-91/Α/02) η
οποία αναφέρει τα εξής στο Αρθ-6:
1. Με την επιφύλαξη του Αρθ-6 του Ν-3010/02 από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργούνται οι διατάξεις των Αρθ-4 και Αρθ-5 της Αποφ-69269/5387/90 "Κατάταξη έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ" (ΦΕΚ-678/Β/90) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις
διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτήν.
2. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων που κατατέθηκαν πριν
από την έναρξη ισχύος της παρούσας ολοκληρώνονται από την υπηρεσία στην οποία έχουν κατατεθεί.
(ΠΡΟΣΟΧΗ δεν Ισχύει είναι το παλαιό Αρθ-5
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζεται το περιεχόµενο της µελέτης περιβαλλοντικών
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 Αρθ-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
επιπτώσεων στο περιβάλλον,
δ) εξέταση εναλλακτικών λύσεων και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής της
προτεινόµενης λύσης,
ε) απλή περίληψη του συνόλου της µελέτης.
2. Το οικείο νοµαρχιακό συµβούλιο λαµβάνει γνώση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
και πριν από την έγκρισή της ενηµερώνει κάθε πολίτη και τους φορείς εκπροσώπησής του, για να
εκφράσουν τη γνώµη τους. Ο τρόπος ενηµέρωσης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων.
ΑΡΘΡΟ 6
'Ελεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων. Ανταποδοτικά τέλη.
1. Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ανήκει στα όργανα της υπηρεσίας που
είναι αρµόδια, κατά τις οικείες διατάξεις, να εγκρίνουν την ίδρυση, λειτουργία ή πραγµατοποίηση έργου
ή δραστηριότητας. 'Οπου, κατά την κείµενη νοµοθεσία, ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών
όρων γίνεται από διανοµαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι και την
αρµοδιότητα για την έγκριση της ίδρυσης, λειτουργίας ή πραγµατοποίησης του αντίστοιχου έργου ή της
δραστηριότητας, οι υπηρεσίες αυτές διατηρούν την παραπάνω αρµοδιότητα ελέγχου.

2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων µπορεί αυτοτελώς να
διενεργεί ελέγχους για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε ολόκληρη τη
χώρα.
3. Ελέγχους για τη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων διενεργούν και τα κατά το Αρθ. 26
Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.
4. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων 'Εργων και άλλου κατά περίπτωση αρµοδίου 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 Αρθ-3, προκειµένου να καλυφθούν τα
έξοδα κατασκευής και λειτουργίας συγκεκριµένων έργων και προγραµµάτων προστασίας του περιβάλλοντος που προβλέπονται από τους περιβαλλοντικούς όρους σύµφωνα µε τις διατάξεις των Αρθ-3, 4
και 5. Τα πιό πάνω έργα ή προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος εκτελούνται από τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ή άλλους φορείς.Τα τέλη αυτά καθορίζονται ανάλογαµε το
µέγεθος, το ρυπαντικό φορτίο και την ποσότητα των αποβλήτων του έργου ή της δραστηριότητας και δεν
µπορούν να υπερβαίνουν τα πιο πάνω έξοδα.
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης των τελών και απόδοσής
τους στον 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
ΑΡΘΡΟ 7
Ποιότητα ατµόσφαιρας και δίκτυο παρακολούθησης.
1. "Με κοινή απόφαση" των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων καθορίζονται οι κατευθυντήριες ή και οριακές τιµές
παραµέτρων ποιότητας της ατµόσφαιρας, οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσής τους, η συχνότητα
δειγµατοληψίας, χρονοδιάγραµµα για την επίτευξη των στόχων αυτών και οποιαδήποτε άλλη
λεπτοµέρεια σχετική µε τον καθορισµό της ποιότητας του αέρα.
(Σ.Σ Η φράση "Με πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση" αντικαθίσταται απο τη φράση
"Με κοινή απόφαση" σύµφωνα µε την παρ.25α Αρθ-1 του Ν-3065/02 ΦΕΚ-251Α)

2. Με όµοια "απόφαση" µπορεί να καθορίζονται οριακές τιµές παραµέτρων ποιότητας της
ατµόσφαιρας σε µια περιοχή αυστηρότερες από εκείνες που ορίζονται στην "απόφαση" της
προηγούµενης παραγράφου, ανάλογα µε την ευαισθησία των οικοσυστηµάτων της περιοχής ή την
ύπαρξη πολιτιστικών στοιχείων. Η παραπάνω "απόφαση" είναι δυνατόν να εκδίδεται σε εφαρµογή
περιφερειακού ή νοµαρχιακού χωροταξικού σχεδίου ή γενικού πολεοδοµικού σχεδίου ή ζώνης οικιστικού
ελέγχου βάσει του Ν-1337/83 (ΦΕΚ-33) ή τοµεακών µελετών προστασίας του περιβάλλοντος.
(Σ.Σ η λέξη "πράξη" αντικαθίσταται από την λέξη "απόφαση" σύµφωνα µε την παρ.25β Αρθ-1 του Ν3065/02 ΦΕΚ-251Α)
(Σ.Σ βλέπε ΠΥΣ-34/02 ΦΕΚ-125Α Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε
διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου)

3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων εγκαθιστά σε αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικό δίκτυο σταθµών για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας,
σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στην πράξη της παρ.1 και παρακολουθεί την λειτουργία τους.
4. Υφιστάµενοι σταθµοί παρακολούθησης της ποιότητας της ατµόσφαιρας είτε του δηµόσιου
τοµέα είτε άλλου φορέα που ελέγχεται από το ∆ηµόσιο εντάσσονται στο εθνικό δίκτυο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στην πράξη της παρ.1.
Οι φορείς αυτοί έχουν υποχρέωση να ενηµερώνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων Έργων για τις µετρήσεις τους καθώς και να συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις του που
αφορούν τη λειτουργία του δικτύου.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί να παρέχει επιχορήγηση
στους πιο πάνω φορείς για την λειτουργία τους.
5. Νέοι σταθµοί για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατµόσφαιρας τους οποίους
εγκαθιστούν µε το εθνικό δίκτυο του Υπουργείου Περιβάλλοντος προδιαγραφές λειτουργίας µε το εθνικό
δίκτυο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και εντάσσονται σ' αυτό, µε
τις υποχρεώσεις της παρ.4.

6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ενεργεί διαβαθµονοµήσεις
(ενιαίο συντονισµό οργάνων) του εθνικού δικτύου και αποφασίζει για την καταλληλότητα, τις ανάγκες
των σταθµών του εθνικού δικτύου και τις υποχρεώσεις των φορέων λειτουργίας του.
ΑΡΘΡΟ 8
Μέτρα για την προστασία της ατµόσφαιρας.
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και των
κατά περίπτωση αρµόδιων υπουργών επιβάλλονται σε υφιστάµενα και σε νέα έργα και δραστηριότητες,
όπως ορίζονται στο Αρθ-3, καθώς και σε κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι πιθανό, να υποβαθµίσει την
ατµόσφαιρα, περιορισµοί και µέτρα κατά κατηγορία και περιοχή για την προστασία της. Οι περιορισµοί
και τα µέτρα αυτά µπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των έργων ή δραστηριοτήτων, τη σηµασία τους για την εθνική οικονοµία και µε το αν αφορούν νέα ή υφιστάµενα έργα και
δραστηριότητες.
2. Οι περιορισµοί και τα µέτρα της προηγούµενης παραγράφου περιλαµβάνουν ιδίως:
α) Όταν πρόκειται για βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, λατοµικές, µεταλλευτικές, γεωργοκτηνοτροφικές, εµπορικές και τουριστικές 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 χρησιµοποιουµένων
καυσίµων, πρώτων και βοηθητικών υλών, και αέριων αποβλήτων, µεθόδους καταπολέµησης οσµών,
καθορισµό ύψους καµινάδων και πρότυπων παραγωγικών διαδικασιών.
β) Όταν πρόκειται για οχήµατα ή µηχανήµατα: οριακές τιµές αερίων αποβλήτων τεχνικές
προδιαγραφές κατασκευής των οχηµάτων ή µηχανηµάτων που εισάγονται ή κατασκευάζονται στην
µείωση των εκποµπών καυσαερίων, υποχρεώσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης σχετικές µε τον
εξοπλισµό που χρησιµοποιούν και τα προσόντα του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά, χρήση
υγραερίου ή βελτιωµένων καυσίµων και περιορισµούς κυκλοφορίας.
γ) Όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις και µέσα διακίνησης, αποθήκευσης, διανοµής και
εµπορίας καυσίµων ή εκρηκτικών υλών, εφαρµογή συστηµάτων για τη µείωση των αερίων αποβλήτων,
αποστάσεις και µέσα ασφαλείας.
δ) Όταν πρόκειται για κεντρικές θερµάνσεις: οριακές τιµές αερίων αποβλήτων, συντήρηση ρύθµιση των συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης, χρήση συγκεκριµένων καυσίµων, µόνωση λεβήτων και
σωληνώσεων, εφαρµογής αυτόµατων συστηµάτων ρύθµισης της λειτουργίας, καθορισµό ύψους και
κατασκευαστικών λεπτοµερειών καπνοδόχων, χρήση ή κατάργηση καπνοσυλλεκτών και υποχρεώσεις
και προσόντα επαγγελµατιών για τη συντήρηση - ρύθµιση των συστηµάτων κεντρικής θέρµανσης.
3. Οι οριακές τιµές αερίων αποβλήτων της παρ.2 καθορίζονται µε κριτήριο την εφαρµογή της κατά
το δυνατό καλύτερης και οικονοµικότερης τεχνολογίας και είναι δυνατό να αφορούν οποιοδήποτε ρύπο,
είτε έχουν καθορισθεί είτε όχι οριακές τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας γι' αυτόν.
ΣΧΕΤ-ΝΟΜ
Αποφ-58751/2370/93 ΦΕΚ-264Β Καθορισµός µέτρων και όρων για τον περιορισµό της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης(εναρµόνιση µε τις
διατάξεις της οδηγίας 609/88 ΕΟΚ)
Αποφ-11294/93 ΦΕΚ-264Β'Οροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων
αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που λειτουργούν µε
καύσιµο µαζούτ,ντήζελ ή αέριο
Αποφ-21475/4707/98 ΦΕΚ-880Β Κανονισµός ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης ενέργειας
(κοχεε) Περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα,µε τον καθορισµό µέτρων και όρων για τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ΕΞ.
Βλέπε Αποφ-10315/93 ΦΕΚ-369Β Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία σταθερών εστιών
καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού

ΑΡΘΡΟΝ-9.
Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολούθησης.
1. "Με κοινή απόφαση" των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
καθορίζονται οι κατευθυντήριες ή και οριακές τιµές των οργανοληπτικών και φυσικών, χηµικών
µικροβιολογικών, ραδιολογικών ή άλλων χαρακτηριστικών παραµέτρων ποιότητας νερών ή και
στοιχείων υδατικού οικοσυστήµατος, οι µέθοδοι δειγµατοληψίας και ανάλυσης των παραµέτρων, οι
συχνότητες δειγµατοληψίας, χρονοδιάγραµµα για την επίτευξη των στόχων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
λεπτοµέρεια σχετική µε τον καθορισµό της ποιότητα των νερών.
(Σ.Σ Η φράση "Με πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου ύστερα από εισήγηση" αντικαθίσταται απο τη φράση
"Με κοινή απόφαση" σύµφωνα µε την παρ.26α Αρθ-1 του Ν-3065/02 ΦΕΚ-251Α)

2. Η ρύθµιση των θεµάτων της παρ.1 µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε το είδος του
φυσικού αποδέκτη που πρέπει να προστατευθεί τις επιθυµητές χρήσεις του, τις χρήσεις γης της περιοχής
όπου βρίσκεται το είδος την επικινδυνότητα της ρύπανσης.
3. Με όµοια "απόφαση" είναι δυνατό να καθορίζονται οριακές τιµές ποιότητας νερών
αυστηρότερες από εκείνες που ορίζονται στην "απόφαση" της παρ.1 µε κριτήριο την ευαισθησία των
οικοσυστηµάτων της περιοχής.
Η παραπάνω "απόφαση" είναι δυνατό να εκδίδεται σε εφαρµογή είτε περιφερειακού ή
νοµαρχιακού χωροταξικού σχεδίου είτε γενικού πολεοδοµικού σχεδίου ή ζώνης οικιστικού ελέγχου βάσει
του Ν-1337/83 είτε τέλος µε εφαρµογή τοµεακών µελετών προστασίας του περιβάλλοντος.
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων σχεδιάζει και εγκαθιστά σε
αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικό δίκτυο σταθµών µέτρησης των παραµέτρων της ποιότητας των νερών,
όπως καθορίζεται στην "απόφαση" της παρ.1 και παρακολουθεί την λειτουργία τους σε συνδυασµό µε
άλλους σταθµούς µέτρησης άλλων παραµέτρων του νερού.
(Σ.Σ η λέξη "πράξη" απο τις παρ.3 & παρ.4 αντικαθίσταται απο την λέξη "απόφαση" σύµφωνα µε την
παρ.26β Αρθ-1 του Ν-3065/02 ΦΕΚ 251Α)

5. Οι διατάξεις των παρ.4, 5 και 6 του Αρθ-7 εφαρµόζονται αναλόγως και για την
παρακολούθηση της ποιότητας των νερών.
ΑΡΘΡΟ 10
Μέτρα για την προστασία των νερών.
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και των κατά περίπτωση αρµοδίων υπουργών
επιβάλλονται σε υφιστάµενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο Αρθ-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 ασφάλειας, εφαρµογή τεχνολογίας αντιρρύπανσης, χρήση συγκεκριµένων πρώτων και
βοηθητικών υλών ή και καυσίµων, οριακές τιµές υγρών αποβλήτων, χρησιµοποιούµενων νερών, ωράρια
λειτουργίας, εγκατάσταση οργάνων ελέγχου της ποιότητας των υγρών αποβλήτων, καυσίµων, νερών,
πρώτων και βοηθητικών υλών, καθορισµό µεθόδων, συνθηκών και συχνοτήτων δειγµατοληψιών και
αναλύσεων παραµέτρων που σχετίζονται µε την ποιότητα και ποσότητα των χρησιµοποιουµένων
καυσίµων, νερών, πρώτων και βοηθητικών 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 παρ.3 του Αρθ-8 εφαρµόζεται αναλόγως και για την προστασία της ποιότητας των νερών.
Αποφ-26857/553/88 ΦΕΚ 196Β Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπόγειων νερών απο
απορρίψεις ορισµένωνεπικίνδυνων ουσιών(συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδήγιας 68/80 ΕΟΚ).
Εγκ-28934/860/6-4-97 Aρµοδιότητες Νοµαρχών και αρµοδιότητες Υπηρεσιών ή Οργάνων των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων
Αποφ-103326/1281/96 ΦΕΚ-1126Β Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα και στους
Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆/νσεων και Τµηµάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε πλην Γενικής Γραµµατείας
∆ηµοσίων Έργων
Αποφ-7724/01 ΦΕΚ-1583Β Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα και στους Προϊσταµένους των
Γενικών ∆ιευθύνσεων,∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων του ΥΠΕΧΩ∆Ε πλην Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων

ΑΡΘΡΟ 11
Μέτρα για την προστασία του εδάφους.
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ΠΕΧΩ∆Ε 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 την διατήρηση και αύξηση της παραγωγικότητάς τους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΠΕΧΩ∆Ε και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από εισήγηση του Υπουργείου
ΠΕΧΩ∆Ε και γνώµη των ΟΤΑ καθορίζονται κατά περίπτωση οι χώροι όπου επιτρέπεται η τελική
διάθεση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και ιλύος. Με απόφαση του οικείου νοµάρχη,ύστερα από
γνώµη των ΟΤΑ,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 ΠΕΧΩ∆Ε µπορεί να επιβάλλονται,κατά περίπτωση, η χρήση φυσικών λιπαντικών ουσιών ή µέσων για την προστασία ζώων και φυτών από ασθένειες
και περιορισµοί ή απαγορεύσεις στην παραγωγή, εισαγωγή και εµπορία φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων
που δηµιουργούν κίνδυνο ρύπανσης. Με όµοια απόφαση είναι δυνατό να καθορίζονται µέθοδοι, όροι και
περιορισµοί για τη διάθεση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία αποβλήτων.
Βλέπε Αποφ-ΗΠ/29407/3508/02 ΦΕΚ-1572Β Μέτρα και όροι για την υγιειονοµική ταφή των
αποβλήτων.
ΑΡΘΡΟ 12
Στερεά απόβλητα.
1. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνεται µε τρόπο ώστε:
α) να µην 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 επαναχρησιµοποίησή τους.
2. Υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι οι ΟΤΑ που µπορούν όµως να
µη δέχονται τη διαχείριση στερεών αποβλήτων που λόγω της σύνθεσης, του 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 να 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 ∆ηµόσιων 'Εργων και των
συναρµόδιων Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Γεωργίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας αυτής.
Προκειµένου για µεταλλευτικούς ή λατοµικούς χώρους, υπόχρεοι διαχείρισης είναι αυτοί που έχουν το
δικαίωµα εκµετάλλευσης του ορυκτού στους χώρους αυτούς, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
(Σ.Σ βλέπε Αποφ-69728/824/96 ΦΕΚ-358ΒΜέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων)
(Σ.Σ βλέπε Αποφ-19396/1546/97 ΦΕΚ-604ΒΜέτρα και όροι για τη διαχείρηση επικινδύνων αποβλήτων)
(Σ.Σ βλέπε Αποφ-113944/97 ΦΕΚ-1016ΒΕθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές
κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)
(Σ.Σ βλέπε Αποφ-114218/97 ΦΕΚ-1016Β Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικώνπρογραµµάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων)
(Σ.Σ βλέπε Αποφ-14312/1302/00 ΦΕΚ-723ΒΣυµπλήρωση και εξειδίκευση της κοινής υπουργικής
Αποφ-113944/1944/97 µε θέµα: "Εθνικός Σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων)
(Σ.Σ ΠΡΟΣΟΧΗ Αποφ-ΗΠ/50910/2727/03 ΦΕΚ-1909Β Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών
Αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης)

3. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο γίνεται βάσει
σχεδιασµού που αποσκοπεί στη µελέτη και τον καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης καθώς και στη

χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διάθεσης των στερεών αποβλήτων. Κατά το σχεδιασµό λαµβάνονται
υπόψη οι κοινωνικές οικονοµικές τεχνικές περιβαλλοντικές και εν γένει οι ειδικές συνθήκες της περιοχής.
Με την ίδια απόφαση της παρ.2 καθορίζονται οι αρµόδιοι φορείς για την εκπόνηση του
σχεδιασµού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, οι όροι και η διαδικασία εκπόνησης και εφαρµογής του
σε εθνικό και ΄΄ή περιφερειακό΄΄ επίπεδο.
(Σ.Σ Σύµφωνα µε την παρ.10β Αρθ-33 του Ν-3164/03 ΦΕΚ-176Α, στο τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του Αρθ12 αντί "και περιφερειακό" τίθεται "ή περιφερειακό")

4. Οι υπόχρεοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων φορείς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ.2 συντάσσουν σχέδιο για τον τρόπο λήψης κατάλληλων µέτρων για τον περιορισµό των στερεών
αποβλήτων, την εφαρµογή µεθόδων για την ανακύκλωση και την επεξεργασία τους, τη λήψη από αυτά
πρώτων υλών και ενέργειας και για κάθε άλλη µέθοδο επαναχρησιµοποίησής τους. Με την ίδια απόφαση
της παρ.2 καθορίζεται και το περιεχόµενο του εν λόγω σχεδίου.
5. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων εντός ή εκτός αστικών περιοχών
και σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. Ο κάτοχος στερεών αποβλήτων τα παραδίδει στον υπόχρεο
διαχείρισης σύµφωνα µε την παρ.2.
6. Σε οποιονδήποτε παράγει ή κατέχει ή και διαχειρίζεται στερεά απόβλητα που λόγω του είδους
της σύνθεσης ή της ποιότητας και ποσότητάς τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για την υγεία και το
περιβάλλον επιβάλλεται η τήρηση σχετικού βιβλίου.
7. Παλαιά µέσα µεταφοράς και µηχανήµατα ή τµήµατά τους που έχουν εγκαταλειφθεί, θεωρούνται
στερεά απόβλητα και περιέχονται στην κυριότητα του οικείου δήµου ή κοινότητας. Η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις χαρακτηρισµού τους ως στερεών αποβλήτων καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. Με την επιφύλαξη των Αρθ-146 και
Αρθ-197 έως Αρθ-201 του Κώδικα ∆ηµόσιου Ναυτικού ∆ικαίου Ν∆-187/73, (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.
(Σ.Σ βλέπε Αποφ-69728/824/96 ΦΕΚ-358Β Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων)

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων 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 φόρτισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων ή της ρύπανσης των νερών.
ΑΡΘΡΟ 13
Συσκευασία προϊόντων - Επιβάρυνση προϊόντων - Απόβλητα από µέσα µεταφοράς.
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, µπορεί να απαγορευθεί ή να περιοριστεί η χρήση ορισµένων τύπων
συσκευασίας προϊόντων, εφόσον λόγω του υλικού κατασκευής, του όγκου ή της ποσότητάς τους είναι
αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής ή δαπανηρή η εφαρµογή των γενικών αρχών και περιορισµών της παρ.1
του Αρθ-12 και ιδίως η ανακύκλωσή τους.
Με όµοια απόφαση µπορεί να επιβάλλεται απαγόρευση της διαφήµισης τέτοιων προϊόντων ή να
τίθενται περιορισµοί για το υλικό και τα λοιπά χαρακτηριστικά της συσκευασίας καθώς επίσης και
προθεσµία συµµόρφωσης.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, είναι δυνατό να
επιβαρυνθούν 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 ΟΤΑ. Το τέλος αυτό καθορίζεται ανάλογα µε το µέγεθος,
το ρυπαντικό φορτίο, και την ποσότητα των αποβλήτων του έργου ή της δραστηριότητας και περιέρχεται
στους ΟΤΑ για µελέτες και έργα διάθεσης ειδικών στερεών αποβλήτων. Η διαδικασία είσπραξης του
τέλους αυτού και απόδοσή τους στον ΟΤΑ καθορίζεται µε το πιο πάνω προεδρικό διάταγµα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
'Εργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού ρυθµίζονται οι τρόποι διαχείρισης στερεών
αποβλήτων από τα µέσα συγκοινωνιών και µεταφοράς.

ΑΡΘΡΟ 14
Προστασία από το θόρυβο
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, καθορίζονται οι
οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων στους χώρους κατοικίας ή συνάθροισης κοινού και τα όρια
φόρτου θορύβου σε αντιθορυβικές ζώνες µε κριτήριο τον περιορισµό της ενόχλησης και κατ' επέκταση
την προστασία της υγείας, καθώς και οι τρόποι µέτρησής τους.
2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται περιορισµοί στην παραγωγή, εισαγωγή, εµπορία και
χρήση κάθε είδους οχηµάτων µηχανηµάτων ή οργάνων που κατά τη λειτουργία τους προκαλούν ηχητική
ενόχληση ή που έχουν προορισµό την παραγωγή του ήχου. Με τις αποφάσεις αυτές µπορεί να ορίζονται
ιδίως οι οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων, οι τρόποι µέτρησής τους, η διαδικασία έγκρισης
οι όροι ή και η πλήρης απαγόρευση παραγωγής εισαγωγής, εµπορίας και χρήσης ή λειτουργίας.
(Σ.Σ βλέπε Αποφ-37393/2028/03 ΦΕΚ-1418Β Μέτρα και όροι για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από
εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους)

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 ∆ηµόσιων 'Εργων και του
Υπουργού Εµπορίου µπορεί να επιβάλλονται προδιαγραφές ποιότητας για την παραγωγή, εισαγωγή και
εµπορία υλικών και εξαρτηµάτων που προορίζονται για την καταπολέµηση του θορύβου ή των δονήσεων
και να απαγορευθεί η κυκλοφορία τους, αν δεν τηρούνται οι παραπάνω προδιαγραφές.
4. 'Εργα και δραστηριότητες που προκαλούν θόρυβο είναι ιδίως: βιοµηχανικές και βιοτεχνικές,
λατοµικές ή µεταλλευτικές δραστηριότητες, εργοτάξια, εργαστήρια, κάθε είδους µηχανολογικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί χώροι, κέντρα διασκέδασης, θέατρα, κινηµατογράφοι και χώροι ψυχαγωγίας. Τα
υφιστάµενα ή νέα έργα και οι δραστηριότητες της παραγράφου αυτής κατατάσσονται σε κατηγορίες
σύµφωνα µε το Αρθ-3.
5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού µπορεί να επιβάλλονται περιορισµοί και µέτρα προστασίας στα
έργα και στις δραστηριότητες της προηγούµενης παραγράφου, που περιλαµβάνουν ιδίως: οριακή τιµή
στάθµης θορύβου στο περιβάλλον που επηρεάζεται από τα έργα ή τις δραστηριότητες, τρόπο µέτρησής
του, τεχνικά µέτρα µείωσης ήχου και δονήσεων, µεθόδους µέτρησης της απόδοσής τους, ωράρια
λειτουργίας, εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης της στάθµης θορύβου και ελάχιστες αποστάσεις
από κατοικίες ή χώρους συνάθροισης κοινού.
(Σ.Σ βλ. Αποφ-7034/1298/00 ΦΕΚ-368Β Ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων)

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, ύστερα από εισήγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της αρµόδιας
υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και γνώµη του
νοµαρχιακού συµβουλίου, είναι δυνατό να ορίζονται αντιθορυβικές ζώνες γύρω από υφιστάµενες ή νέες
περιοχές βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, γύρω ή κατά µήκος χώρων όπου κινούνται µέσα µεταφοράς,
ιδίως δρόµων, λιµανιών, αεροδροµίων, γύρω από αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς χώρους και τοπία
ή γύρω από χώρους κατοικίας, ανάπαυσης, νοσηλείας, εκπαίδευσης και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η παρούσα 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 ανάπτυξης άλλων δραστηριοτήτων µέσα στην αντιθορυβική ζώνη και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που έχει σχέση µε τον προορισµό
της ζώνης.
Η απόφαση αυτή βασίζεται σε ειδική µελέτη, της οποίας οι προδιαγραφές καθορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. Η εκπόνηση της µελέτης
γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων ή άλλο φορέα του
δηµόσιου τοµέα ή από τον οικείο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 15
Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα.
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Οικονοµικών, ΠΕΧΩ∆Ε 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 ΠΕΧΩ∆Ε, και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού
καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος από τη χρήση, µεταφορά,
αποθήκευση, εισαγωγή, παραγωγή, συσκευασία, επισήµανση και εµπορία των επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασµάτων. Με όµοια απόφαση µπορεί να απαγορευθεί η παραγωγή, εισαγωγή, εµπορία,
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, ΠΕΧΩ∆Ε
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 επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσµατα, τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν
ατυχήµατα 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 την χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή πραγµατοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας.
δ) το περιεχόµενο των σχεδίων για την αντιµετώπιση ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης, η διαδικασία
συσχετισµού τους µε ανάλογα σχέδια έκτασης ανάγκης κρατικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένης και της
κατάλληλης πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων, καθώς και οι υπόχρεοι για την σύνταξη, το συσχετισµό
και την εφαρµογή τους. Τα σχέδια αυτά αποτελούν επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση
άδειας εγκατάστασης ή πραγµατοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας.
ε) ο αναγκαίος χρόνος προσαρµογής των υφιστάµενων ή ευρισκόµενων στο στάδιο κατασκευής
βιοµηχανικών, βιοτεχνικών ή άλλων δραστηριοτήτων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
στ) η πραγµατοποίηση ελέγχων για την τήρηση των όρων αυτών σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Οικονοµικών, ΠΕΧΩ∆Ε, Βιοµηχανίας,Ενέργειας και Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργού µπορεί να καθορίζονται ειδικά προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα προστασίας της υγείας και
του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες της παρ.3
ΑΡΘΡΟ 16
Παρακολούθηση των φυσικών αποδεκτών.
Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων.
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων συντονίζει τη λειτουργία
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 και των δηµοσίων φορέων.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, και του
κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού ορίζονται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εναρµόνισης
των χρησιµοποιούµενων εργαστηριακών µεθόδων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική λειτουργία
των εργαστηρίων στον τοµέα των περιβαλλοντικών αναλύσεων και η δυνατότητα σύγκρισης των
αναλύσεων και ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια.Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων 'Εργων µεριµνά για τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης των φυσικών
αποδεκτών.
2. 'Εργα και δραστηριότητες που εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία του Αρθ-3 και διαθέτουν
κάθε είδους απόβλητα ύστερα από επεξεργασία υποχρεούνται να απασχολούν κατάλληλο και επαρκές
τεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Έργα και δραστηριότητες που εντάσσονται στην δεύτερη κατηγορία του Αρθ-3 και διαθέτουν κάθε
είδους απόβλητα ύστερα από επεξεργασία µπορούν κατά την κρίση της αρµόδιας για την έγκριση των

περιβαλλοντικών όρων αρχής να υποχρεώνονται να απασχολούν κατάλληλο και επαρκές τεχνικό
προσωπικό για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την πρώτη και δεύτερη κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Αρθ-4, περιλαµβάνει τον καθορισµό του κατάλληλου και
επαρκούς κατά περίπτωση τεχνικού προσωπικού για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και του
κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζονται τα απαιτούµενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του
προσωπικού αυτού, ανάλογα µε τις κατηγορίες εγκαταστάσεων.
ΑΡΘΡΟ 17
Μέτρα προστασίας από τη ραδιενέργεια.
1. 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 ∆ηµόσιων ‘Εργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, ύστερα από γνώµη του Εθνικού
Κέντρου ‘Ερευνας Φυσικών Επιστηµών “ ∆ηµόκριτος “.
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 ΠΕΧΩ∆Ε ύστερα από εισήγηση του
Εθνικού Κέντρου Ερευνας Φυσικών Επιστηµών “ ∆ηµόκριτος “.
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 ακτινοβολίας που εκπέµπεται
απ’αυτές σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΠΕΧΩ∆Ε ύστερα από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστηµών “ ∆ηµόκριτος “ .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 18.
Αντικείµενα προστασίας και διατήρησης.
1. 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 αποτελούν αντικείµενο 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 χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Αρθ-19, ως:
- Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης.
- Περιοχές προστασίας της φύσης.
- Εθνικά πάρκα.
- Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί, προστατευόµενα τοπία και στοιχεία του τοπίου.
- Περιοχές οικοανάπτυξης.
4. Αν, 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 ευρύτερης
περιοχής, στην οποία τα αναγκαία µέτρα προστασίας κλιµακώνονται κατά ζώνες.
"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 προστατευόµενων αντικειµένων και εξειδικεύονται οι γενικοί όροι και περιορισµοί
άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων, που καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα που
προβλέπεται στις παρ.1 και παρ.2 του Αρθ-21. Οι ανωτέρω κανονισµοί καταρτίζονται εντός έτους από τη
δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στις παρ.1 και παρ.2 του Αρθ-21 και

εγκρίνονται µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και
των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β. Με τις ίδιες ή όµοιες υπουργικές αποφάσεις εγκρίνονται επίσης πενταετή Σχέδια ∆ιαχείρισης
των προστατευόµενων αντικειµένων της παρ. 3. Με τα Σχέδια ∆ιαχείρισης προσδιορίζονται, στο πλαίσιο
των γενικότερων όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στα προεδρικά διατάγµατα των παρ.1 και παρ.2
του Αρθ-21, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρµογή των έργων, δράσεων και µέτρων
που απαιτούνται για την αποτελεσµατική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόµενων αντικειµένων. Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης συνοδεύονται από προγράµµατα δράσης στα οποία
εξειδικεύονται τα αναγκαία µέτρα, δράσεις, έργα και προγράµµατα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι
φορείς χρηµατοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρµογής
τους. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρµόζονται αναλόγως και για την κατάρτιση Σχεδίων
∆ιαχείρισης για τα προστατευόµενα είδη της χλωρίδας και πανίδας που αναφέρονται στο Αρθ-20, καθώς
και για τους οικοτόπους που ορίζονται στην κοινή υπουργική Αποφ-33318/3028/28-12-98 (ΦΕΚ1289/Β/28-12-98)."
(Σ.Σ Η παρ.5 τίθεται ως αντικατεστάθη µε το Αρθ-16 παρ.1 του Ν-2742/99 ΦΕΚ-207/Α/7-10-99)

(ΠΡΟΣΟΧΗ δεν Ισχύει είναι η παλαιά παρ.5. ΄΄Τα αντικείµενα προστασίας και διατήρησης της
παρ.3 µε τις τυχόν ζώνες τους διέπονται από εκδιδόµενους κατά το Αρθ-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 παρ.1, αποτελούν επίσης τα είδη
της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας.
ΑΡΘΡΟ 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 πάντων ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της
αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στον 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 χαρακτηριστικών τους, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός
βαθµός προστασίας.
2. Ως περιοχές προστασίας της φύσης χαρακτηρίζονται εκτάσεις µεγάλης οικολογικής ή
βιολογικής αξίας. Στις περιοχές 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 παραδοσιακών,
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 εθνικά 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.
'Οταν 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 οικολογικής ισορροπίας ευρύτερων περιοχών της χώρας µε παράλληλη παροχή στο
κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων. Για την
εκπλήρωση των σκοπών αυτών λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, ώστε οι περιοχές αυτές να
προστατεύονται 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

ειδικότερα 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 στη διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα,
συστάδες δέντρων και θάµνων, προστατευτική βλάστηση, παρόχθια και παράκτια βλάστηση, φυσικοί
φράχτες, καταρράχτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι, απολιθωµένα δάση, δέντρα ή
τµήµατά τους, παλαιοντολογικά ευρήµατα, κοραλλιογενείς και γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί.
Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί που έχουν µνηµειακό χαρακτήρα χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως
διατηρητέα µνηµεία της φύσης. Ως προστατευόµενα τοπία χαρακτηρίζονται περιοχές µεγάλης
αισθητικής ή πολιτιστικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή
συµβάλλουν στην προστασία 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 συστατικά
στοιχεία του τοπίου που έχουν ιδιαίτερη αισθητική ή πολιτιστική αξία ή συµβάλλουν στην προστασία ή
αποδοτικότητα φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους,
όπως αλσύλια, παραδοσιακές καλλιέργειες, αγροικίες, µονοπάτια, πέτρινοι φράκτες 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 πολιτιστικών 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 στην τοπική αρχιτεκτονική. Ιδιαίτερα ενθαρρύνεται η
ανάπτυξη του αγροτουρισµού µε χρησιµοποίηση αγροτικών κατοικιών, ξενώνων, κάµπινγκ και άλλων
κατασκευών. Βιοµηχανικές δραστηριότητες είναι δυνατό να επιτρέπονται, εφόσον 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 σκοποί πραγµατοποιούνται µε βάση
ειδικά σχέδια ανάπτυξης και διαχείρισης. Οι περιοχές οικοανάπτυξης είναι δυνατό να περιλαµβάνουν
περιοχές των παρ.1 και 2.
ΑΡΘΡΟ 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 την 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, χωρίς να διατρέχει άµεσο κίνδυνο εξαφάνισης, εµφανίζει τάση µείωσης λόγω υποβάθµισης των βιότοπων του είδους ή υπερεκµετάλλευσής τους,
καθώς και είδη που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, επιστηµονική, γενετική, παραδοσιακή ή οικονοµική
αξία.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, ΠΕΧΩ∆Ε, και του κατά περίπτωση αρµόδιου
υπουργού, η οποία εκδίδεται µέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
καταρτίζονται κατάλογοι των ιδιαίτερα προστατευόµενων ειδών κατά κατηγορία προστασίας και
καθορίζονται περιορισµοί, 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 φορέων και κάθε άλλη

αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορεί να τροποποιούνται ή να συµπληρώνονται οι
παραπάνω κατάλογοι, περιορισµοί, απαγορεύσεις και όροι.
3. Η άσκηση της γεωργίας, της δασοπονίας, της θήρας και της αλιείας καθώς επίσης η
φυτοπροστασία και η υγειονοµική προστασία των ζώων εναρµονίζονται µε τις ανάγκες προστασίας της
αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, ΠΕΧΩ∆Ε και
του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργούκαθορίζονται οι αναγκαίοι προς τούτο όροι και προϋποθέσεις
και κάθε άλλη συναφής µε τα θέµατα αυτά λεπτοµέρεια.
ΑΡΘΡΟ 21
Χαρακτηρισµός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου.
1. Ο χαρακτηρισµός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, σύµφωνα µε τα
Αρθ-18 και 19 και ο καθορισµός των ορίων τους και των τυχόν ζωνών προστασίας τους γίνονται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας, ΠΕΧΩ∆Ε Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού ύστερα από γνώµη του
νοµαρχιακού συµβουλίου, σε εφαρµογή περιφερειακού ή νοµαρχιακού ή ειδικού χωροταξικού σχεδίου
ή γενικού πολεοδοµικού σχεδίου ή ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης. Σε κάθε περίπτωση η σύνταξη
ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης είναι απαραίτητη για την τεκµηρίωση της σηµασίας του προστατευτέου
αντικειµένου και τη σκοπιµότητα των προτεινόµενων µέτρων προστασίας. Με απόφαση του Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και
έγκρισης των ειδικών αυτών περιβαλλοντικών µελετών και το περιεχόµενό τους.
(βλέπε Αποφ-69269/5387/90 ΦΕΚ-678Β)

Ειδικά ο χαρακτηρισµός και ο καθορισµός των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας περιοχών,
στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, που περιλαµβάνονται σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου
(ΖΟΕ), γίνεται µε την πράξη καθορισµού της ΖΟΕ και µε τη διαδικασία του Αρθ-29 του Ν-1337/83,
όπως ισχύει.
«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 προβλεέπται η υποχρέωση σύνταξης µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη
κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του Αρθ-3 του παρόντος νόµου.»
(Σ.Σ Η παρ.2 τίθεται ως αντικατεστάθη µε το Αρθ-16 παρ.2 του Ν-2742/99 ΦΕΚ-20Α)

(ΠΡΟΣΟΧΗ δεν Ισχύει είναι η παλαιά παρ.2 Με το παραπάνω προεδρικό διάταγµα
καθορίζονται οι αναγκαίοι για την προστασία του συγκεκριµένου αντικειµένου γενικοί όροι, απαγορεύσεις
και περι-ορισµοί, ρυθµίζονται τα σχετικά µε την αρµοδιότητα και τη διαδικασία έκδοσης και το περιεχόµενο
των κατά το Αρθ-18 παρ.5 κανονισµών ή ειδικών σχεδίων ανάπτυξης και διαχείρισης και καθορίζονται οι
κατά περίπτωση αρµόδιες για την εφαρµογή τους υπηρεσίες. Με το ίδιο ή όµοιο προεδρικό διάταγµα
µπορούν να συνιστώνται ειδικές υπηρεσίες που έχουν την έδρα τους κοντά στα προστατευόµενα αντικείµενα µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη προστασία και διατήρησή τους και να προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στην πρώτη κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του Αρθ-3.)
3. Τα σχέδια των προεδρικών διαταγµάτων που προβλέπονται στις παρ.1 και 2 ανακοινώνονται
πριν από την οριστική διατύπωσή τους στους ενδιαφερόµενους. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε
καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία της ανακοίνωσης των σχεδίων και της υποβολής των προτάσεων
ή αντιρρήσεων των ενδιαφεροµένων και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
«4.α. Τα προεδρικά διατάγµατα των παρ.1 και παρ.2, καθώς και οι Κανονισµοί ∆ιοίκησης και
Λειτουργίας και τα Σχέδια ∆ιαχείρισης των προστατευόµενων αντικειµένων αναθεωρούνται ανά
πενταετία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην επόµενη περίπτωση. Στο χρονικό αυτό διάστηµα, επιτρέπεται
κατ’ εξαίρεση η τροποποίησή τους, µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση του Φορέα ∆ιαχείρισης, εφόσον
έχει συσταθεί, ή των υπηρεσιών ή νοµικών προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η σχετική αρµοδιότητα:
α) για την 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 παρ.1 και παρ.2, καθώς και των Κανονισµών ∆ιοίκησης και Λειτουργίας και των Σχεδίων
∆ιαχείρισης της παρ.5 του Αρθ-18, γίνεται είτε από τον οικείο Φορέα ∆ιαχείρισης, εφόσον έχει συσταθεί,
είτε από τις υπηρεσίες ή νοµικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η σχετική αρµοδιότητα. Για το σκοπό
αυτόν, τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου συντάσσουν ετήσια έκθεση αξιολόγησης που
κοινοποιειται µε µέριµνά τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων και
στο Υπουργείο Γεωργίας, καθώς και σε άλλα Υπουργεία των οποίων οι αρµοδιότητες εµπίπτουν στην
περιοχή του προστατευόµενου κατά περίπτωση αντικειµένου. Η έκθεση αυτή µπορεί να 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.
(Σ.Σ Η παρ.4 τίθεται ως αντικατεστάθη µε το Αρθ-16 παρ.3 του Ν-2742/99 ΦΕΚ-207Α)

(ΠΡΟΣΟΧΗ δεν ισχύει είναι η παλαιά παρ.4 Οι αρµόδιες υπηρεσίες καταρτίζουν κάθε πενταετία
µελέτη αξιολόγησης του αντικειµένου που χαρακτηρίστηκε κατά την παρ.1 σε συνδυασµό µε τα µέτρα
προστασίας που εφαρµόστηκαν. Με βάση την αξιολόγηση αυτή και εφόσον 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
µεταβάλλονται.)
5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
Γεωργίας, ΠΕΧΩ∆Ε και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού µπορεί να µεταβιβάζεται στον οικείο
νοµάρχη η αρµοδιότητα χαρακτηρισµού σύµφωνα µε την παρ.1 συγκεκριµένου αντικειµένου και
καθορισµού των ορίων και των τυχόν ζωνών προστασίας του, καθώς και η αρµοδιότητα καθορισµού, για το αντικείµενο αυτό, των θεµάτων που αναφέρονται στην παρ.2.
6. Για περιοχές στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία έχει αρχίσει η
διαδικασία χαρακτηρισµού τους, έως ότου εκδοθεί, το προεδρικό διάταγµα, που προβλέπεται στην παρ.1,
µπορεί να καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών, Γεωργίας, ΠΕΧΩ∆Ε, και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, απαγορεύσεις, όροι και περιορισµοί για επεµβάσεις και δραστηριότητες που
είναι δυνατό να έχουν βλαπτικά αποτελέσµατα για τις παραπάνω περιοχές, στοιχεία ή σύνολα. Η ισχύς
της υπουργικής αυτής απόφασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί
λόγοι, η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται, µε όµοια υπουργική απόφαση, για ένα ακόµα έτος.
«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 χαρακτηρισθεί κατά τις διατάξεις του Αρθ-78 του Ν∆86/69, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Αρθ-3 του Ν∆-996/71.»
(Σ.Σ. Η παρ.7 προσετέθη µε το Αρθ-16 παρ.4 του Ν-2742/99 ΦΕΚ-207Α)

ΑΡΘΡΟ 22.
Οικονοµικές ρυθµίσεις.
1. Αν οι επιβαλλόµενοι κατά τα προηγούµενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου όροι, περιορισµοί
και απαγορεύσεις είναι εξαιρετικά επαχθείς, µε αποτέλεσµα να παρακωλύεται υπέρµετρα η άσκηση των
εξουσιών που απορρέουν από την κυριότητα, ενόψει του χαρακτήρα και του περιορισµού της
ιδιοκτησίας, το ∆ηµόσιο ύστερα από αίτηση των θιγοµένων, µπορεί, κατά το µέτρο του δυνατού, να
αποδεχθεί είτε την ανταλλαγή, των ιδιωτικών εκτάσεων µε εκτάσεις του ∆ηµοσίου είτε την παραχώρηση
κατά 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
λαµβάνεται υπόψη η υφιστάµενη χρήση της ιδιωτικής έκτασης, είτε τη µεταφορά συντελεστή δόµησης σε
άλλη ιδιοκτησία, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν-880/79 (ΦΕΚ-58).
2.Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων υπέρ του ∆ηµοσίου, εφόσον
είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού των Αρθ-18, 19 και 20, ο οποίος αναγνωρίζεται
ως σκοπός δηµόσιας ωφέλειας. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών, Γεωργίας, και ΠΕΧΩ∆Ε, ύστερα από εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων
Γεωργίας και ΠΕΧΩ∆Ε, η οποία συνοδεύεται από µελέτη αναγκαιότητας 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. Για υλικές ζηµιές που προκαλούνται σε γεωργικές, κτηνοτροφικές ή άλλες αγροτικές εκµεταλλεύσεις ή εγκαταστάσεις ή σε αλιευτικά εργαλεία, από είδη της άγριας πανίδας που έχουν χαρακτηρισθεί,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρθ.20, ως σπάνια ή απειλούµενα µε εξαφάνιση, µπορούν να χορηγούνται,
µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, αποζηµιώσεις, επιδοτήσεις ή άλλες κατά περίπτωση παροχές. Η
εκτίµηση των ζηµιών γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου εωργίας και η καταβολή των
αποζηµιώσεων από το Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών του ίδιου Υπουργείου ή
από άλλες πηγές χρηµατοδότησης.
4. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Γεωργίας και
ΠΕΧΩ∆Ε, 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 παρ.1 και 3.
5. Με απόφαση του Υπουργού Π, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη έκθεση της αρµόδιας
κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου, µπορεί να ορίζονται, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα 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 άλλων κυρώσεων που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. Στις
πιο πάνω περιοχές για κάθε χρήση ή αλλαγή 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 οικείαςστυνοµικής 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 Αρθ-178 του ποινικού κώδικα.
8.Με απόφαση των Υπουργών ∆ηµόσιας Τάξης και ΠΕΧΩ∆Ε, καθορίζονται ο τρόπος και η
διαδικασία διαπίστωσης της παράβασης, ο τρόπος και η διαδικασία σφράγισης του κτίσµατος, η
τυχόν υποβολή ενστάσεων κατά της απόφασης σφράγισης ή εκδίκασή τους, τα όργανα κρίσεως και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.
ΖΩΝΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 23
Ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων.
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας, Οικονοµικών και ΠΕΧΩ∆Ε, 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 τιµές των παραµέτρων
ποιότητας των Αρθ-7 παρ.1 και 9 παρ.1 . Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα γίνεται η οριοθέτηση των
περιοχών αυτών και καθορίζονται ειδικοί περιορισµοί χρήσεων γής και συντονισµένο πρόγραµµα µέτρων
για την προστασία του περιβάλλοντος και πέρα από τους 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 ΠΕΧΩ∆Ε 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 και προτείνει τους ενδεικνυόµενους ειδικούς περιορισµούς και µέτρα
για την αναβάθµιση του περιβάλλοντος της συγκεκριµένης περιοχής.
2. Με το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παραγράφου είναι δυνατό να προβλέπεται η
παροχή οικονοµικών κινήτρων ή η επιβολή ανταποδοτικών τελών στα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που
υπόκεινται στους παραπάνω ειδικούς περιορισµούς και µέτρα, να καθορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις

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.1 ανήκει στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε. Προκειµένου για την περιοχή των
ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η παρακολούθηση αυτή ανήκει ειδικότερα στον
Οργανισµό Αθήνας, και τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης.
ΑΡΘΡΟΝ-24
Ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων.
"1. Ως περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.∆.)
χαρακτηρίζονται θαλάσσιες εκτάσεις, καθώς και χερσαίες περιοχές, που είναι πρόσφορες, σύµφωνα µε
τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού, για την ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τοµέα, καθώς και δραστηριοτήτων ή
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών πειραµατικού χαρακτήρα.
Οι περιοχές αυτές µπορεί να εξειδικεύονται κατά κλάδο δραστηριότητας ή τοµέα παραγωγής ή
είδος και προορισµό λειτουργίας και να διακρίνονται σε περιοχές αποκλειστικής χρήσης, στις οποίες
απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός από εκείνη στην οποία αποβλέπει ο χαρακτηρισµός τους
σε περιοχές κύριας χρήσης, όπου επιτρέπονται και άλλες δραστηριότητες υπό 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 δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
οριοθετείται µε την παρ.1 του Αρθ-14 του Ν-2190/94, καθώς και ενώσεις, σύνδεσµοι ή κοινοπραξίες των
ανωτέρω σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η εδαφική έκταση των προς ανάπτυξη περιοχών
της παρ.1 πρέπει να ανήκει στην κυριότητα του συνιστώµενου κατά την παρούσα παράγραφο φορέα ή να
έχει παραχωρηθεί σε αυτόν κατά χρήση µε µακροχρόνια µίσθωση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
χαρακτηρισµού και οριοθέτησης της εκτάσεως σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο.
Ειδικά για τη δηµιουργία περιοχών ανάπτυξης µονάδων υδατοκαλλιεργειών, η προβλεπόµενη από
τις οικείες διατάξεις εκµίσθωση ή παραχώρηση χερσαίων εκτάσεων και υδάτινων επιφανειών επιτρέπεται
να γίνεται και µετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της επόµενης παραγράφου. Στις περιπτώσεις
αυτές, την αίτηση χαρακτηρισµού και οριοθέτησης της ΠΟΑΠ∆ προσυπογράφει επιπλέον και ο κύριος
της έκτασης, ο οποίος δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται να παραχωρήσει ή να εκµισθώσει την έκταση σε
αποκλειστική προθεσµία έξι µηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της επόµενης παραγράφου.
Εάν παρέλθη άπρακτη η προθεσµία αυτή, η εγκριτική απόφαση της ΠΟΑΠ∆ ανακαλείται.
(Σ.Σ βλέπε Αποφ-ΗΠ/17239/02 ΦΕΚ-1175Β Καθορισµός δικαιολογητικών, διαδικασίας και προϋποθέσεων
χωροθέτησης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ))

3.α. Ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση εκτάσεων, ως ΠΟΑΠ∆ γίνεται, σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις εγκεκριµένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης. 'Εως την έγκριση των προαναφερόµενων πλαισίων, ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση των
περιοχών της παρ.1 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 το χαρακτηρισµό και οριοθέτηση εκτάσεων ως ΠΟΑΠ∆ υποβάλλεται στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων αίτηση από το φορέα της παρ.2. Με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων 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 εφαρµογή αυτής της παραγράφου. Εάν για τη δηµιουργία
ΠΟΑΠ∆ 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 ΠΟΑΠ∆ γίνονται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, ύστερα από γνώµη του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου και του Κεντρικού Συµβουλίου
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ). Ειδικά για τη σύνταξη ΠΟΑΠ∆ στις περιοχές των
ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντί για το ΚΣΧΟΠ γνωµοδοτεί η Εκτελεστική
Επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις λειτουργίας των
οργανισµών του Αρθ-3 του Ν-2508/77, γνωµοδοτούν αντί για το ΚΣΧΟΠ 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 τη γνώµη του
νοµαρχιακού συµβουλίου. Η παραπάνω εγκριτική απόφαση αποτελεί και προέγκριση χωροθέτησης τόσο
γις τις ΠΟΑΠ∆ όσο και για την εγκατάσταση ή επέκταση σε αυτές παραγωγικών και επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.
γ. Με την παραπάνω απόφαση, καθορίζεται ειδικότερα:
 η θέση, η έκταση και τα όρια της ΠΟΑΠ∆,
 οι κατηγορίες παραγωγικών ή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να
εγκατασταθούν στην ΠΟΑΠ∆,
 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 στη εν γένει εγκατάσταση και άκσηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών και
 οι ειδικότεροι όροι και τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και
λειτουργία της ΠΟΑΠ∆.
Η µεταβολή της έκτασης και των ορίων της ΠΟΑΠ∆ 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 ΠΟΑΠ∆.
4. Για ΠΟΑΠ∆ που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν-1337/83 ή του Ν-2508/97 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 τις
ειδικότερες χρήσεις που προσδιορίζονται σε αυτά. Ρυθµίσεις Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), που
προβλέπονται για τις περιοχές της παρ.1, µπορεί να τροποποιούνται µε την απόφαση της παρ.3 του
άρθρου αυτού, µε εξαίρεση τις περιοχές που προστατεύονται µε τις ρυθµίσεις της ΖΟΕ λόγω του ειδικού
χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαογραφικού
ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή παραποτάµιες ζώνες, βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους,
δάση και δασικές εκτάσεις.
5.α. Οι χερσαίες εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως ΠΟΑΠ∆ µπορούν να πολεοδοµούνται για τους
σκοπούς της παρ.1. Η πολεοδοµική µελέτη εκπονείται µε πρωτοβουλία του φορέα της παρ.2 και
αποτελείται από:
 το πολεοδοµικό σχέδιο που συντάσσεται µε βάση οριζοντιογραφικό και υψοµετρικό
τοπογραφικό διάγραµµα,
 τον πολεοδοµικό κανονισµό και
 έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόµενες από τη µελέτη ρυθµίσεις.
Η πολεοδοµική µελέτη συντάσσεται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα ορισθούν µε την
απόφαση της παρούσας παραγράφου, και περιέχει ιδίως τις χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες
απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, τα διαγράµµατα των δικτύων υποδοµής, τους ειδικούς και γενικούς όρους
δόµησης και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό
τουλάχιστον 40% της συνολικής έκτασης της ΠΟΑΠ∆.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης της
πολεοδοµικής µελέτης των ΠΟΑΠ∆ και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
β. Ο συντελεστής δόµησης που ορίζεται για τις περιοχές που προορίζονται για βιοµηχανίες και εν
γένει επιχειρηµατικές δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1,6 για τις
περιοχές όπου ασκούται δραστηριότητες χονδρικού εµπορίου το 1,2 και για τις υπόλοιπες περιοχές
δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα το 0,6 αντίστοιχα.
γ. Η πολεοδοµική µελέτη εγκρίνεται και τροποποιείται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά
από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, µετά από γνώµη του
Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος και γνώµη του οικείου οργανισµού
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθµίδας, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο σε προθεσµία δύο (2)
µηνών από τότε που περιέρχεται στον οργανισµό αυτόν η σχετική µελέτη. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσµία αυτή, η πολεοδοµική µελέτη µπορεί να εγκρίνεται χωρίς τη γνώµη του παραπάνω
οργανισµού. Η πολεοδοµική µελέτη έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του
Ν∆/17-7/16-8-23. Από την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης οι κοινόχρηστοι χώροι περιέρχονται σε
κοινή χρήση, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση του φορέα που προβλέπεται στην παρ.2 από την
κυριότητα, νοµή και κατοχή τους.

δ. Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε πρωτοβουλία και ευθύνη των φορέων της
παρ.2 του άρθρου αυτού και ελέγχεται από την αρµόδια πολεοδοµική 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 πολεοδοµική
µελέτη. ∆ιατάξεις 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 παρ.2."
(Σ.Σ Το Αρθ-24 τίθεται ως αντικατεστάθη µε το Αρθ-10 παρ.1 του Ν-2742/99 ΦΕΚ-207Α)

@ΣΗΜ-ΣΥΝΤ
Σύµφωνα µε το Αρθ-18 παρ.2 του ν-2742/99, το Αρθ-24 του Ν-1650/86, όπως αυτό
αντικαθίσταται µε την παρ.1 του Αρθ-10 του ν-2742/99, έχει εφαρµογή και στα Γενικά Πολεοδοµικά
Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, που εγκρίνονται κατά τις
διατάξεις των Αρθ-4 και Αρθ-5 του Ν-2508/97.
(ΠΡΟΣΟΧΗ δεν Ισχύει είναι το παλαιό Αρθ-24
1. Ως ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων χαρακτηρίζονται περιοχές ή εκτάσεις
πρόσφορες για την ανάπτυξη βιοµηχανικών, µεταλλευτικών, λατοµικών, τουριστικών δραστηριοτήτων ή
"χονδρεµπορικών δραστηριοτήτων" ή για αγροτική εκµετάλλευση. Οι ζώνες αυτές είναι δυνατό να
εξειδικεύονται κατά κλάδο βιοµηχανικής ή µεταλλευτικής ή λατοµικής ή τουριστικής δραστηριότητας ή
"χονδρεµπορικής δραστηριότητας" και γεωργικής εκµετάλλευσης και να διακρίνονται σε ζώνες
αποκλειστικής χρήσης στις οποίες απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότητα, εκτός από εκείνη στην οποία
αποβλέπει ο χαρακτηρισµός τους και σε ζώνες κύριας χρήσης, όπου επιτρέπονται και άλλες
δραστηριότητες υπό όρους.
(Σ.Σ. Τα εντός "..." της παρ.1 τίθενται ως προσετέθησαν µε το Αρθ-23 παρ.1 του Ν-2300/95 (ΦΕΚ-69Α).

2. Οι ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων που προορίζονται για τουριστικές ή
βιοµηχανικές δραστηριότητες και βρίσκονται εκτός των ορίων γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, δύναται
να πολεοδοµούνται. "Ο συντελεστής δόµησης για τις βιοµηχανικές δραστηριότητες δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 1,6, για τις χονδρεµπορικές δραστηριότητες το 1,2 και για τις τουριστικές δραστηριότητες
το 0,6 (Σ∆.).
(Σ.Σ. Το εδαφ.β όπως αυτό είχε, αντικατεστάθη µε το Ν-1892/90 (Αρθ-98, παρ.15) (ΦΕΚ-101Α), τίθεται
όπως ετροποποιήθη µε το Αρθ-23 παρ.1 του Ν-2300/95 (ΦΕΚ-69Α).

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων 'Εργων, καθορίζονται οι εισφορές σε γη και σε χρήµα που µπορεί να είναι διαφορετικές
από τις προβλεπόµενες στα Αρθ-8 και 9 του Ν-1337/83, 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 εγκατάσταση 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 ∆ηµόσιων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, σε
εφαρµογή περιφερειακού ή νοµαρχιακού χωροταξικού σχεδίου 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 σχετική λεπτοµέρεια.
Για τις περιοχές που περιλαµβάνονται σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) ο χαρακτηρισµός και
η οριοθέτηση ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων γίνεται µε την πράξη καθορισµού της
ΖΟΕ και µε την διαδικασία του Αρθ-20 του Ν-1337/83, όπως ισχύει.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 25
Ενιαίος Φορέας Περιβάλλοντος.
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση τωνΥπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων, ιδρύεται νοµικό
πρόσωπο δηµόσιου δικαίου µε την επωνυµία “Ενιαίος Φορέας Περιβάλλοντος” (ΕΦΟΠ).
2. Ο ΕΦΟΠ εδρεύει στην Αθήνα, έχει πλήρη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και
εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων.

3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων,
µπορούν να συνιστώνται περιφερειακά παραρτήµατα του ΕΦΟΠ, διανοµαρχιακού ή νοµαρχιακού
επιπέδου. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται για το συνιστώµενο περιφερειακό παράρτηµα τα
θέµατα που αναφέρονται στην παρ.15.
4. Σκοποί του ΕΦΟΠ είναι ιδίως:
α) Ο καθορισµός σε εθνικό επίπεδο, οριακών τιµών παραµέτρων ποιότητας περιβάλλοντος,
οριακών τιµών αποβλήτων, προτύπων για παραγωγικές διαδικασίες και κανονισµών καθώς και η
παρακολούθηση της εφαρµογής τους.
β) Η εγκατάσταση εθνικών δικτύων µέτρησης και ανάλυσης των περιβαλλοντικών παραµέτρων.
γ) Ο συντονισµός, η συλλογή και η διανοµή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πληροφοριών,
σχετικών µε το περιβάλλον.
δ) Η προώθηση της έρευνας για το περιβάλλον.
Ειδικότερα ο ΕΦΟΠ:
α) Εισηγείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων την έκδοση και
το περιεχόµενο νοµοθετηµάτων και κανονιστικών πράξεων γενικού περιεχοµένου που αφορούν θέµατα
προστασίας του περιβάλλοντος και γνωµοδοτεί για το περιεχόµενο νοµοθετηµάτων και κανονιστικών
πράξεων ειδικού περιεχοµένου, για την πρόταση ή την έκδοση των οποίων είναι αρµόδιος ή συναρµόδιος
ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων.
β) Εκπονεί µελέτες, σχέδια και προγράµµατα προστασίας του περιβάλλοντος σε εθνικό,
περιφερειακό, και νοµαρχιακό επίπεδο, ετήσιας ή πενταετούς ισχύος, καθώς και µελέτες, σχέδια και
προγράµµατα για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών.
γ) Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρµόδιων φορέων στον τοµέα της εφαρµογής σχεδίων
και προγραµµάτων προστασίας περιβάλλοντος και παρέχει τη συνδροµή του, όταν απαιτείται.
δ) Ιδρύει, οργανώνει και εξοπλίζει εθνικά δίκτυα παρακολούθησης της ποιότητας του
περιβάλλοντος και µεριµνά για τη λειτουργία τους.
ε) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων προγράµµατα
επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, προκειµένου να γίνει η σχετική χρηµατοδότηση από
το ∆ηµόσιο ή διεθνείς οργανισµούς.
στ) Συντάσσει ετήσια έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος της Χώρας, τους στόχους, τις
κατευθύνσεις και τα µέτρα της περιβαλλοντικής πολιτικής.
ζ) Υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων ετήσια έκθεση
πεπραγµένων και αξιολόγησης της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος σε εθνικό, περιφερειακό ή
νοµαρχιακό επίπεδο.
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 Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων ‘Εργων γενικών προγραµµάτων, σχεδίων και µέτρων που προτείνονται από άλλους φορείςγια
την προστασία του περιβάλλοντος.
ι) Γνωµοδοτεί σχετικά µε την έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων ‘Εργων ή το νοµάρχη κατά περίπτωση, περιβαλλοντικών όρων για την άσκηση
δραστηριοτήτων µε σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή για οποιοδήποτε άλλο θέµα προστασίας
του περιβάλλοντος, που παραπέµπεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
‘Εργων ή το νοµάρχη.
ια) Συνεργάζεται µε ξένες χώρες και διεθνείς οργανισµούς για την εφαρµογή κοινών
προγραµµάτων προστασίας 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 ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, για την εκπαίδευση
στελεχών της διοίκησης σε τοµείς σχετικούς 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 ΕΦΟΠ ασκούν το έργο της παρ.4, κατά τα οριζόµενα
σύµφωνα µε την παρ.15, µε την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
‘Εργων ή του οικείου νοµάρχη, όταν πρόκειται για παράρτηµα νοµαρχιακού επιπέδου.
6. ‘Εως ότου ιδρυθεί ο ΕΦΟΠ οι αρµοδιότητες της παρ.4, ασκούνται από τον Οργανισµό Αθήνας
για την περιοχή Αττικής, από τον Οργανισµό Θεσσαλονίκης για την περιοχή Θεσσαλονίκης και από τις
κεντρικές περιφερειακές ή νοµαρχιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων ‘Εργων για την υπόλοιπη Ελλάδα.
7. Με το προεδρικό διάταγµα της παρ.1 καθορίζονται τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα
διοίκησης του ΕΦΟΠ στα οποία εκπροσωπούνται κρατικοί και µη κρατικοί φορείς, καθώς και οι
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα όργανα αυτά ανατίθεται αφ’ ενός η ευθύνη εισήγησης της
περιβαλλοντικής πολιτικής στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων και αφ’
ετέρου η ευθύνη για την εφαρµογή των στόχων του ΕΦΟΠ. Με το ίδιο ή όµοιο Π.∆/γµα καθορίζονται οι
αρµοδιότητες των οργάνων διοίκησης του ΕΦΟΠ, 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
∆ηµόσιων ‘Εργων καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των µελών των οργάνων διοίκησης του ΕΦΟΠ
σύµφωνα µε το Αρθ-18 του Ν-1505/84 (ΦΕΚ-194).

9. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων ‘Εργων ρυθµίζονται τα θέµατα που αναφέρονται στη συγκρότηση και λειτουργία των
οργάνων διοίκησης του ΕΦΟΠ και ιδίως τα σχετικά µε την απαρτία, την απαιτούµενη πλειοψηφία για τη
λήψη των αποφάσεων, τον τρόπο πρόσκλησης και την αναπλήρωση των µελών, τον τρόπο τήρησης των
πρακτικών, την ηµερήσια διάταξη, την γραµµατειακή εξυπηρέτηση και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
10. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων ‘Εργων µπορούν να µεταφέρονται στον ΕΦΟΠ αρµοδιότητες που ασκούνται
από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων.
11. Πόροι του ΕΦΟΠ είναι:
α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση που εγγράφεται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων και αποδίδεται στο φορέα µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων, όπως ειδικότερα ορίζεται σε αυτή.
β) ‘Εκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό δηµοσίων 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
(ΕΤΕΡΠΣ).
ε) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία.
12. Οι πόροι του φορέα διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη µερική ή ολική
χρηµατοδότηση µελετών, προγραµµάτων, έργων και δραστηριοτήτων δηµοσίων ή ιδιωτικών φορέων, ή
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε αποκλειστικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.
13. Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του ΕΦΟΠ πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον
οικονοµικό κανονισµό του, ο οποίος καταρτίζεται από τον ΕΦΟΠ και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών, Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων. Κατά την
έγκριση αυτή επιτρέπονται τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ύστερα από γνώµη του ΕΦΟΠ.

14. Ο ΕΦΟΠ έχει στα δικαστήρια και στις διοικητικές αρχές τα δικονοµικά προνόµια του
∆ηµοσίου. Τα προνόµια του ∆ηµοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα που
αφορούν την κατάταξη σε πλειστηριασµό ή πτώχευση.
15. Ο Οργανισµός του ΕΦΟΠ εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
‘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.
16. Οι θέσεις του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του ΕΦΟΠ
καλύπτονται µε µεταφορά προσωπικού και υπηρεσιών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµόσιων ‘Εργων και από άλλα υπουργεία ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου.
17. Στον ΕΦΟΠ συνιστάται µία θέση υπαλλήλου των ειδικών θέσεων µε 2ο βαθµό. Ο διοριζόµενος
στη θέση αυτήν έχει τον τίτλο του προϊσταµένου του οργανισµού και προίσταται σε όλες τις υπηρεσίες
του. Ως προϊστάµενος διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
‘Εργων πρόσωπο που έχει τουλάχιστον 10ετή πείρα και εξειδικευµένες γνώσεις για τα θέµατα που
εµπίπτουν στους σκοπούς και τις αρµοδιότητες του ΕΦΟΠ. Η πείρα και οι γνώσεις αποδεικνύονται από
τους τίτλους σπουδών και τη συνάφειά τους µε τα παραπάνω θέµατα.
18. Τα καθήκοντα προϊσταµένου του ΕΦΟΠ µπορούν να ανατεθούν µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων και σε υπάλληλο του δηµόσιου τοµέα που έχει τα
παραπάνω προσόντα. Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταµένου θεωρείται για κάθε συνέπεια ως
χρόνος υπηρεσίας στην τακτική 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 παρ.16, γίνεται µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Εργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού. Με τη µεταφορά του
προσωπικού 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 ενδιαφεροµένων υπαλλήλων. Με τη µεταφορά του προσωπικού µεταφέρονται και οι
σχετικές πιστώσεις του τρέχοντος έτους. Για τα επόµενα έτη οι πιστώσεις αυτές περιλαµβάνονται στην
ετήσια τακτική επιχορήγηση. Οι µεταφερόµενοι υπάλληλοι διατηρούν το ασφαλιστικό καθεστώς για
επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθηµα που είχαν πριν από τη µεταφορά και παρέχεται σε αυτούς και
τα µέλη της οικογένειάς τους η υγειονοµική περίθαλψη των µόνιµων υπαλλήλων.
ΑΡΘΡΟ 26.
Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.
1. Με απόφαση του νοµάρχη συγκροτούνται Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος
(ΚΕΠΠΕ) από το προσωπικό της νοµαρχίας. Στη σύνθεση των κλιµακίων αυτών περιλαµβάνονται
πάντοτε υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων
‘Εργων. Τα κλιµάκια ελέγχουν την τήρηση των περιβαλλοντικών 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 Θεσσαλονίκης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αρθ-11 παρ.12 του Ν1515/85 και του Αρθ-11 παρ.12 του Ν-1561/85.
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 ελέγχων που προβλέπονται στις παρ.1 και 2 τα κλιµάκια έχουν το
δικαίωµα να εισέρχονται σε κάθε είδους εγκαταστάσεις οποτεδήποτε, τηρώντας τους όρους ασφάλειας,
που ισχύουν για κάθε εγκατάσταση, είτε αυτές βρίσκονται σε λειτουργία είτε όχι, ακόµη και αν δεν
παρευρίσκονται ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος λειτουργός και συνοδεύονται, εφόσον 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 έλεγχο.

4. Οι αρµόδιες αρχές ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών διατάξεων δηµοσιεύουν κατά
περιόδους πληροφορίες καιστοιχεία σχετικά µε τους διενεργούµενους ελέγχους και τις επιβαλλόµενες
κυρώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
ΑΡΘΡΟ 27.
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο νοµάρχη.
Αρµοδιότητες, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου ασκούνται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων 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 Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας και του Οργανισµού Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΑΡΘΡΟ 28.
Ποινικές κυρώσεις.
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 αντιβαίνει στις διατάξεις του νόµου
αυτού ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων 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 της άδειας ή έγκρισης που του έχει
χορηγηθεί και υποβαθµίζει το περιβάλλον.
2.Σε περίπτωση τέλεσης των εγκληµάτων της παρ.1 από αµέλεια επιβάλλεται φυλάκιση µέχρι ένα
έτος.
3.Ειδικότερα όσον αφορά στα εγκλήµατα της παρ.1, 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 φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή. Αν
επήλθε βαριά σωµατική βλάβη ή θάνατος ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν η βαριά
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 ολόκληρον 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 δηµοσίου 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 παρ.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 παρ.1 του άρθρου αυτού οικειοθελώς
και πριν εξεταστεί για την πράξη του από την αρχή περιορίσει ουσιωδώς την 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 επιβάλλει ποινή µειωµένη, σύµφωνα
µε το Αρθ-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 ∆ηµόσιο, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των οποίων τελέσθηκε 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. ‘Εγγραφη προδικασία δεν
απαιτείται.
8. ‘Οποιος παραβιάζει τα µέτρα, τις απαγoρεύσεις, τους όρους και τους περιορισµούς που
επιβάλλονται δυνάµει των Αρθ-18 έως Αρθ-21 ή των διαταγµάτων ή υπουργικών ή νoµαρχιακών
αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή τους, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ένα 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 Αρθ-20, συλλαµβανόµενα, φονευόµενα, τραυµατιζόµενα ή
συλλεγόµενα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας κατάσχονται είτε βρίσκονται στην κατοχή του
παραβάτη είτε τρίτου. Επίσης κατάσχονται τα εργαλεία ή µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την παράνοµη
σύλληψη, θανάτωση, τραυµατισµό ή συλλογή των προστατευόµενων ειδών. Τα κατασχόµενα
δηµεύονται, σύµφωνα µε το Αρθ-76 παρ.1 του ποινικού κώδικα και παραδίδονται σε µουσεία φυσικής
ιστορίας ή σε άλλα κατά περίπτωση ιδρύµατα ή φυσικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, για σκοπούς
εκπαιδευτικούς ή άλλους. ∆ιατάσσεται 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 κυρώσεις και οι λοιπές ρυθµίσεις των παρ.1, 2, 3, 4, 5 και 6 εφαρµόζονται και στις
περιπτώσεις παραβάσεων των όρων και των µέτρων που καθορίζονται µε τις διοικητικές πράξεις που
προβλέπονται στα Αρθ-11 και 12 του Ν-1515/85 και στα επίσης Αρθ-11 και 12 του Ν-1561/85.
ΑΡΘΡΟ 29
Αστική ευθύνη.
Οποιοσδήποτε, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του
περιβάλλοντος ευθύνεται σε αποζηµίωση, εκτός άν αποδείξει ότι η ζηµιά οφείλεται σε ανώτερη βία ή ότι
προήλθε από υπαίτια ενέργεια τρίτου που ενήργησε δολίως.
ΑΡΘΡΟ 30
∆ιοικητικές κυρώσεις
"1. Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του
περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του νόµου αυτού ή των κατ' εξουσιοδότηση του εκδιδόµενων
διαταγµάτων ή υπουργικών ή περιφερειακών ή νοµαρχιακών αποφάσεων, καθώς και στους παραβάτες
των όρων και των µέτρων που καθορίζονται µε τις διοικητικές πράξεις, που προβλέπονται στα Αρθ-11
και Αρθ-12 των Ν-1515/85 (ΦΕΚ-18Α) και Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148Α), ανεξάρτητα από την αστική ή
ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιµο, από πενήντα (50) µέχρι πεντακόσιες
χιλιάδες (5000000) ευρώ, ύστερα από εισήγηση είτε κατά των Αρθ-6 Υπηρεσιών είτε κατά το Αρθ-26
των κλιµακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη
συχνότητα, την υποτροπή, το ύφος υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων εκποµπών και την παραβίαση
των περιβαλλοντικών όρων ως εξής:
α. από τον οικείο Νοµάρχη, εφόσον το πρόστιµο που προτείνεται ανέρχεται έως εξήντα χιλιάδες
(60000) ευρώ,
β. από το Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, εφόσον το πρόστιµο που προτείνεται κυµαίνεται από
εξήντα χιλιάδες (60000) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150000) ευρώ,
γ. από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων, εφόσον το πρόστιµο που
προτείνεται υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150000) ευρώ".
(Σ.Σ Η παρ.1 τίθεται ως αντικατεστάθη µε την παρ.1 Αρθ-4 του Ν-3010/02 ΦΕΚ-91Α)

2. Αν µια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του
περιβάλλοντος, επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση 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, άν 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 εξαιρετικοί λόγοι, 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 οικολογικής διατάραξης
ή καταστροφής, ενόψει και της σπουδαιότητας της επιχείρησης ή δραστηριότητας, ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε
από κοινού µε τον τυχόν συναρµόδιο υπουργό δικαιούται να επιβάλλει τις παραπάνω κυρώσεις. Με την
πράξη επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας µπορεί να προβλέπεται και πρόστιµο από δέκα χιλιάδες
(10000) έως ένα εκατοµµύριο (1000000) δρχ.για κάθε ηµέρα παράβασης της απαγόρευσης.
Η παράβαση διαπιστώνεται µε πράξη του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση µε την οποία και
καταλογίζεται το πρόστιµο.
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.

(βλέπε ΣΗΜ .ΣΥΝΤ. Στρογγυλοποίηση χρηµατικών ποσών από ∆ραχµές σε Ευρώ, για το καθορισµό του
ύψους των κυρώσεων σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος)

"Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων και
Οικονοµίας και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να
αναπροσαρµόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών προστίµων που προβλέπονται στην
παρούσα και την προηγούµενη παράγραφο µε κριτήρια τη µεταβολή των οικονοµικών ή
περιβαλλοντικών συνθηκών".
(Σ.Σ Το εντός "..." εδάφιο στο τέλος της παρ.2 προσετέθη σύµφωνα µε την παρ.2 Αρθ-4 του Ν-3010/02 ΦΕΚ91Α)

"3. Τα πρόστιµα, που επιβάλλονται κατά τις προηγούµενες παραγράφους, περιέρχονται στο
ΕΤΕΡΠΣ, τηρούνται σε ειδικό λογαριασµό που ονοµάζεται "Πράσινο Ταµείο" εισπράττονται κατά τις
διατάξεις για την είσπραξη δηµοσίων εσόδων και αποδίδονται στο ΕΤΕΡΠΣ. Τα παραπάνω πρόστιµα
διατίθενται, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων, στους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης "Α και Β βαθµού" στην περιοχή των οποίων προκλήθηκε η ρύπανση
και χρησιµοποιούνται αποκλειστικώς για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων αποκατάστασης,
αναβάθµισης και προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, που καταρτίζονται από τους ως
άνω ΟΤΑ ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων. Οι παραπάνω
διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ικονοµίας όπως εκάστοτε ισχύουν".
(Σ.Σ. Η παρ.3 τίθεται ως αντικατεστάθη µε το Αρθ-3 του Ν-2242/94. Σηµειώνουµε ότι µε το Αρθ-98 του Ν1892/90 προβλέπεται κατά της απόφασης των προστίµων της παραγράφου αυτής προσφυγή στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια µέσα σε 45 ηµέρες και οι παραπάνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής
∆ικονοµίας)
(Σ.Σ. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο "Πράσινο Ταµείο" και λογαριασµό του ΕΤΕΡΠΣ περιέχονται και τα
πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε το Αρθ-13 του Ν-1515/85 (ΦΕΚ-18Α) και το Αρθ-13 του Ν-1561/86 (ΦΕΚ148Α) όπως τροποποιήθηκαν µε το Αρθ-31 του Ν-1650/86, βλέπε και Αποφ-377/96/95 ΦΕΚ-18/Β/16-1-95

Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων απο πρόστιµα
που προβλέπονται απο τις διατάξεις των παρ.7, παρ.8 & παρ.9 του Αρθ-3 του Ν-2242/94)
(Σ.Σ Η εντός "..." φράση στο δεύτερο εδάφιο της παρ.3 προσετέθη σύµφωνα µε την παρ.4 Αρθ-4
του Ν-3010/02 ΦΕΚ-91Α)
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 υποβάλλει 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. 'Οπου, 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 (10000000) δραχµές είτε ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο είτε
ύστερα από εισήγηση µιας από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδαφ.α, της παρ.1. Για την επιβολή
διοικητικού προστίµου πάνω από δέκα εκατοµµύρια (10000000) και µέχρι εκατό εκατοµµύρια
(100000000) δρχ. οι παραπάνω διανοµαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες παραπέµπουν την υπόθεση
στον ιεραρχικά προϊστάµενό τους υπουργό, ο οποίος από κοινού µε τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε και τον
τυχόν άλλο συναρµόδιο υπουργό, επιβάλλει το παραπάνω πρόστιµο.
(βλέπε ΣΗΜ.ΣΥΝΤ. Στρογγυλοποίηση χρηµατικών ποσών από ∆ραχµές σε Ευρώ, για το καθορισµό του ύψους
των κυρώσεων σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος.)

'Οπου, 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 αυτεπάγγελτο έλεγχο είτε
ύστερα από εισήγηση µιας από τις προαναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής
υπηρεσίες.
"6. Προκειµένου για εγκαταστάσεις κατά την έννοια του Αρθ-1 περιπτ.στ του Ν-743/77, όπως
κωδικοποιήθηκε µε το Π∆-155/98 (ΦΕΚ-58/Α/98), που ρυπαίνουν τη θάλασσα, η επιβολή προστίµου που
υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του Αρθ-13 παρ.1 κατηγορία β περιπτ.i του ίδιου παραπάνω νόµου όπως
αυτά εκάστοτε ισχύουν και µέχρι εκατόν είκοσι χιλιάδες (120000) ευρώ γίνεται από τον οικείο
Νοµάρχη".
Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθµισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από
τις ως άνω εγκαταστάσεις και ιδίως σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την
έκταση και τη σηµασία της υποβάθµισης του θαλασσίου περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή

βαριάς σωµατικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής ο νοµάρχης παραπέµπει την
υπόθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων έργων, ο οποίος από κοινού µε τον
Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας επιβάλλει πρόστιµο µέχρι διακόσια πενήντα εκατοµµύρια (250000000)*
δραχµές".
(Σ.Σ Η παρ.6 αντικατεστάθει αρχικά µε το Αρθ-30 του Ν-2508/97 ΦΕΚ-124Α, ήδη το πρώτο
εδάφιο της ίδιας παρ.6 τίθεται ως αντικατεστάθη µε την παρ.3 Αρθ-4 του Ν-3010/02 ΦΕΚ-91Α)
*(βλέπε ΣΗΜ.ΣΥΝΤ. Στρογγυλοποίηση χρηµατικών ποσών από ∆ραχµές σε Ευρώ, για το καθορισµό του
ύψους των κυρώσεων σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος.)

7. Με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις εξουσιοδοτήσεις του νόµου
αυτού, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων 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.
(Σ.Σ βλ. αποφ-59388/3363/88 κατωτέρω)

@ΣΧΕΤ-ΝΟΜ
Αποφ-59388/3363/88 (ΦΕΚ-638Β) Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των
διοικητικών προστίµων του Αρθρον-30 του Ν-1650/86.
'Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Αρθ-30 παρ.3, παρ.4 και παρ.7 του Ν-1650/86 "Για την προστασία του
Περιβάλλοντος" (ΦΕΚ-160Α) όπως η παρ.3 αυτού αντικαταστάθηκε µε την διάταξη του Αρθ-3 της υπ'
αρ.19/1 Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου της 19-1-88 (ΦΕΚ-11/Α/88) που κυρώθηκε µε τον Ν1788/88 (ΦΕΚ-131Α).
β) Την Αποφ-6474/30-6-88 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών "Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών" (ΦΕΚ-451Β),
Αποφασίζουµε:
ΑΡΘΡΟΝ-1
1. Η διαπίστωση της πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθµισης του περιβάλλοντος ή της
παράβασης των διατάξεων του Ν-1650/86 ή των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων διαταγµάτων,
υπουργικών αποφάσεων ή νοµαρχιακών αποφάσεων γίνεται µε αυτοψία που διενεργούν είτε η κατά το
Αρθ-6 παρ.1 του Ν-1650/86 υπηρεσία, είτε η κατά την παρ.2 του ίδιου άρθρου αρχή είτε τέλος τα κατά
το Αρθ-26 του ίδιου νόµου Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.
Μετά τη διενέργεια της αυτοψίας συντάσσεται επί τόπου σχετική έκθεση. Σ' αυτήν αναφέρονται
όλα τα αναγκαία για τον καθορισµό της ταυτότητας της συγκεκριµένης παράβασης στοιχεία και ιδίως το
είδος της παράβασης, η χρονολογία διαπίστωσής της και ο φορέας (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) που
ευθύνεται γι' αυτή. Ειδικότερα προκειµένου για ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος,
αναφέρονται το περιστατικό ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος, η έκταση και οι άµεσες
τουλάχιστον επιπτώσεις του, ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε και κάθε άλλη
διαθέσιµη και χρήσιµη πληροφορία. Η έκθεση αυτή υπογράφεται από τον υπάλληλο ή τους υπαλλήλους
που διενεργούν την αυτοψία και αποτελεί τη βεβαίωση της παράβασης.
Η έκθεση αυτή µε την κατά το Αρθ-30 παρ.1 του Ν-1650/86 εισήγηση για επιβολή, ως
διοικητικής κύρωσης, προστίµου στην συγκεκριµένη παράβαση, διαβιβάζεται στον αρµόδιο νοµάρχη.
2. Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης κατά το Αρθ-30 παρ.1 του Ν-1650/86, ο
Νοµάρχης διαβιβάζει την έκθεση, την εισήγηση και ολόκληρο τον φάκελλο της συγκεκριµένης υπόθεσης
στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων για την επιβολή του προστίµου.
3. Αντίγραφο της έκθεσης επιδίδεται στον παραβάτη ή τοιχοκολλείται στο χώρο όπου αναπτύσσει
τη δραστηριότητα του. Σε περίπτωση τοιχοκόλλησης συντάσσεται σχετική πράξη στη συνέχεια του
κειµένου της έκθεσης, σηµειώνεται η χρονολογία της τοιχοκόλλησης και υπογράφεται από τον ή τους
υπαλλήλους που έκαναν την αυτοψία.
Στην έκθεση περιλαµβάνεται επίσης κλήση προς τον παραβάτη να υποβάλλει τις απόψεις του,
προφορικά µε αυτοπρόσωπη εµφάνιση ή εγγράφως µε σύνταξη και υποβολή υποµνήµατος, µέσα στις
προθεσµίες που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό στο Αρθ-30 παρ.4 του Ν-1650/86. Κατά την προβολή
των απόψεών του, ο παραβάτης έχει την ευχέρεια να προσκοµίσει κάθε στοιχείο που µπορεί να
ανατρέψει την σε βάρος του έκθεση. Στην περίπτωση όµως που οι ισχυρισµοί του είναι αβάσιµοι,
αναληθείς ή ανεπαρκείς ο οικείος νοµάρχης ή σε περίπτωση παραποµπής της υπόθεσης, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην προηγούµενη παρ.2, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων,
οι περισσότεροι συναρµόδιοι Υπουργοί µε αιτιoλογηµένη απόφασή τους επιβάλλουν το προβλεπόµενο,
κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του Αρθ-30 παρ.1 ή παρ.2 του Ν-1650/86 πρόστιµο.

ΑΡΘΡΟΝ-2
Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε το Αρθ-30 του Ν-1650/86 αποτελούν έσοδα των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της περιοχής όπου προκλήθηκε η παράβαση και
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων.
Η καταλογιστική απόφαση για την επιβολή προστίµων που εκδίδεται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Αρθ-30 του Ν-1650/86, διαβιβάζεται προς βεβαίωση και είσπραξη, προκειµένου για ΟΤΑ
που έχουν δική τους ταµιακή διαχείριση, στην ταµιακή υπηρεσία αυτών, προκειµένου για ΟΤΑ που δεν
έχουν δική τους ταµιακή υπηρεσία, στο αρµόδιο ∆ηµόσιο Ταµείο µέσω του οποίου ασκείται η ταµιακή
διαχείριση τους.
ΑΡΘΡΟΝ-3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Αυγούστου 1988
Αποφ-ΓΓ∆/1800/01 (ΦΕΚ-1587Β) Στρογγυλοποίηση χρηµατικών ποσών από ∆ραχµές σε Ευρώ,
για το καθορισµό του ύψους των κυρώσεων σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος
ΑΡΘΡΟΝ-3
Α. Η παρ.1 του Αρθ-30 του Ν-1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ-160/Α/86),
τροποποιείται ως εξής:
"1. Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιανδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση
του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του νόµου αυτού ή των κατ' εξουσιοδότησή του
εκδιδοµένων διαταγµάτων ή υπουργικών ή νοµαρχιακών αποφάσεων, ανεξάρτητα από την αστική ή
ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση µε απόφαση του νοµάρχη πρόστιµο µέχρι είκοσι
εννέα χιλιάδες (29000) Ευρώ, ύστερα από εισήγηση είτε της κατά το Αρθ-6 παρ.1 υπηρεσίας, είτε της
κατά την παρ.2 του ιδίου άρθρου αρχής είτε, τέλος, των κατά το Αρθ-26 Κλιµακίων Ελέγχου Ποιότητας
Περιβάλλοντος. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο νοµάρχης επιβάλλει το πρόστιµο ύστερα από γνώµη
της κατά το Αρθ-6 παρ.1 υπηρεσίας.
Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος και ιδίως σε
περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα της 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, ο νοµάρχης παραπέµπει την υπόθεση στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων ο οποίος από κοινού µε τον τυχόν συναρµόδιο
υπουργό επιβάλλει πρόστιµο µέχρι διακόσιες ενενήντα χιλιάδες (290000) Ευρώ."
(ΠΡΟΣΟΧΗ η παρ.1 του Αρθ-30 του Ν-1650/86 αντικατεστάθηκε µε το Αρθ-4 του ν-3010/02
βλ.παραπάνω)
Β. Η παρ.2 του Αρθ-30 του παραπάνω νόµου τροποποιείται ως εξής:
"2. Αν µια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του
περιβάλλοντος, επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση 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 ή λήψη αποτελεσµατικών µέτρων είναι ανέφικτη. Η διακοπή
επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου νοµάρχη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, 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 οικολογικής διατάραξης
ή καταστροφής, ενόψει και της σπουδαιότητας της επιχείρησης ή δραστηριότητας, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων από κοινού µε τον τυχόν συναρµόδιο υπουργό
δικαιούται να επιβάλλει τις παραπάνω κυρώσεις. Με την πράξη επιβολής της απαγόρευσης λειτουργίας
µπορεί να προβλέπεται και πρόστιµο από είκοσι εννέα (29) έως δύο χιλιάδες εννιακόσια (2900) Ευρώ για
κάθε ηµέρα παράβασης της απαγόρευσης.
Η παράβαση διαπιστώνεται µε πράξη του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση µε την οποία
καταλογίζεται το πρόστιµο.
Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ή
δραστηριότητας µπορεί, σε κάθε περίπτωση, να αίρεται η απαγόρευση αυτή, ώστε να παύσει οριστικά η
ρύπανση ή υποβάθµιση του περιβάλλοντος."
Γ. Η παρ.5 του Αρθ-30 του ίδιου ως άνω νόµου τροποποιείται ως εξής:
"5. 'Οπου 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 είκοσι εννέα χιλιάδες (29000) Ευρώ, είτε ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο είτε
ύστερα από εισήγηση µιας από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδαφ.α της παρ.1.
Για την επιβολή διοικητικού προστίµου πάνω από είκοσι εννέα χιλιάδες (29000) Ευρώ και µέχρι
διακόσιες ενενήντα χιλιάδες (290000) Ευρώ οι παραπάνω διανοµαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες
παραπέµπουν την υπόθεση στον ιεραρχικά προϊστάµενό τους υπουργό, ο οποίος από κοινού µε τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων και τον τυχόν άλλο συναρµόδιο υπουργό,
επιβάλλει το παραπάνω πρόστιµο.
'Οπου, 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 αυτεπάγγελτο έλεγχο είτε
ύστερα από εισήγηση µιας από τις προαναφερόµενες στο εδαφ.1 της παραγράφου αυτής, υπηρεσίες."
∆. Η παρ.6 του Αρθ-30 του Ν-1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ-160/Α/86),
όπως τροποποιήθηκε µε το Αρθ-30 του Ν-2508/97 περί "Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και
οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-124/Α/97), τροποποιείται ως εξής:
"6. Προκειµένου για εγκαταστάσεις, κατά την έννοια του Αρθ-1 περιπτ.στ του Ν-743/77, που
ρυπαίνουν τη θάλασσα, η επιβολή προστίµου που υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του Αρθ-13 παρ.1
κατηγορία γ. περιπτ.ι του ιδίου παραπάνω νόµου, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν και µέχρι πενήντα οκτώ
χιλιάδες (58000) Ευρώ, γίνεται από τον οικείο νοµάρχη.
(ΠΡΟΣΟΧΗ το πρώτο εδάφιο της παρ.6 του Αρθ-30 αντικατεστάθηκε µε το Αρθ-4 του ν-3010/02
βλ.παραπάνω)

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
οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, ο νοµάρχης παραπέµπει την υπόθεση στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων ο οποίος από κοινού µε τον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας επιβάλλει πρόστιµο µέχρι επτακόσιες τριάντα τρεις (733000) Ευρώ."
ΑΡΘΡΟΝ-4
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1-1-02.
Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2001
ΑΡΘΡΟ 31
Τροποποίηση άλλων διατάξεων
1. Το εδαφ.δ της παρ.1 του Αρθ-2 του Ν-1032/80 (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 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 φορέα".
(Σ.Σ Το εδαφ.δ αντικατεστάθη εκ νέου µε το Αρθ-5 του Ν-2742/99 ΦΕΚ-207Αως κατωτέρω,
"δ. Για την κατάρτιση σχεδίων και προγραµµάτων περιβάλλοντος, για τον έλεγχο της 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 φορέα.")
2. Η παρ.1 του Αρθ-2 του ΑΝ-2520/40 (ΦΕΚ-237) τροποποιείται ως εξής:
"1. 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, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων 'Εργων."
3. Οι παρ.1α, β και δ του Αρθ-1 του Π∆-1180/81 (ΦΕΚ-293) καταργούνται.
4. Η παρ.9 του Αρθ-11 του Ν-1515/85 (ΦΕΚ-18) τροποποιείται ως εξής:
"9. Για την πραγµατοποίηση νέων, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισµό υφιστάµενων έργων
και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, µε σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, επιβάλλεται η υποβολή µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η έγκριση
περιβαλλοντικών όρων. Τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται υποβολή µελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων 'Εργων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουργού ύστερα από πρόταση της
εκτελεστικής επιτροπής του οργανισµού".

(Σ.Σ ΠΡΟΣΟΧΗ σύµφωνα µε το Αρθ-12 του Ν-3010/02 ΦΕΚ-91Α, η παρ.9 Αρθ-11 του ν-1515/85
καταργείται)

5. Η παρ.9 του Αρθ-11 του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148) τροποποιείται ως εξής:
"9. Για την πραγµατοποίηση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, νέων και τροποποίηση,
επέκταση ή εκσυγχρονισµό υφιστάµενων έργων και δραστηριοτήτων µε σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, επιβάλλεται η υποβολή µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών
όρων. Τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται υποβολή µελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων
και του κατά περίπτωση συναρµόδιου υπουργού, ύστερα από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής του
οργανισµού.
Με τις πιο πάνω κοινές υπουργικές αποφάσεις καθορίζεται η έναρξη ισχύος της παραγράφου
αυτής".
(Σ.Σ ΠΡΟΣΟΧΗ σύµφωνα µε το Αρθ-12 του Ν-3010/02 ΦΕΚ-91Α, η παρ.9 Αρθ-11 του ν-1561/85
καταργείται)

6. Η παρ.1 του Αρθ-13 του Ν-1515/85 (ΦΕΚ-18) τροποποιείται ως εξής:
"1. Στους παραβάτες των όρων και των µέτρων που καθορίζονται µε τις διοικητικές πράξεις που
προβλέπονται στα Αρθ-11 και 12 επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση µε απόφαση της εκτελεστικής
επιτροπής του Οργανισµού της Αθήνας πρόστιµο µέχρι δέκα εκατοµµύρια (10000000) δραχµές.
Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθµισης του περιβάλλοντος και ιδίως σε
περίπτωση που από το είδος της υποβάθµισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς
σωµατικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής η εκτελεστική επιτροπή
παραπέµπει την υπόθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων ο οποίος από
κοινού µε τον τυχόν συναρµόδιο υπουργό επιβάλλει πρόστιµο µέχρι εκατό εκατοµµύρια (100000000)
δραχµές.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων καθορίζεται η
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 Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων 'Εργων".
(Σ.Σ ΠΡΟΣΟΧΗ σύµφωνα µε το Αρθ-12 του Ν-3010/02 ΦΕΚ-91Α, το Αρθ-13 του ν-1515/85 καταργείται)

7. Η παρ.1 του Αρθ-13 του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148) τροποποιείται ως εξής:
"1. Στους παραβάτες των όρων και των µέτρων που καθορίζονται µε τις διοικητικές πράξεις που
προβλέπονται στα Αρθ-11 και 12 επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση µε απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Οργανισµού Θεσ)νίκης πρόστιµο µέχρι δέκα εκατοµµύρια (10000000) 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
οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, η εκτελεστική επιτροπή παραπέµπει την υπόθεση στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, ο οποίος από κοινού µε τον τυχόν συναρµόδιο
υπουργό επιβάλλει πρόστιµο µέχρι εκατό εκατοµµύρια (100000000) δραχµές.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων καθορίζεται η
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 Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµόσιων 'Εργων".
(Σ.Σ ΠΡΟΣΟΧΗ σύµφωνα µε το Αρθ-12 του Ν-3010/02 ΦΕΚ-91Α, το Αρθ-13 του ν-1561/85 καταργείται)

8. Η παρ.2 του Αρθ-14 του Ν-1515/85 (ΦΕΚ-48) τροποποιείται ως εξής:
"2. Η έναρξη ισχύος της παρ.9 του Αρθ-11 του παρόντος νόµου καθορίζεται µε τις
προβλεπόµενες υπουργικές αποφάσεις του ίδιου άρθρου".
9. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, ό,τι έχει κηρυχθεί και προστατεύεται ως "εθνικός
δρυµός", "αισθητικό δάσος" και ως "διατηρητέο µνηµείο της φύσης" σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρθ7 του Ν∆-86/69 "∆ασικός Κώδιξ" (ΦΕΚ-7), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Αρθ-3 του Ν∆996/71, ή ως "τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους" σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν-1469/50 "περί
προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδοµηµάτων και έργων τέχνης µεταγενεστέρων του 1830",
εντάσσεται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Γεωργίας,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού, στις
κατηγορίες του Αρθ-18 παρ.3 σύµφωνα µε τα κριτήρια του Αρθ-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 Αρθ-21 παρ.2.
10. 'Εως ότου εκδοθεί το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης παρ.9 και οι οικείοι κανονισµοί
λειτουργίας ή κανονισµοί λειτουργίας και διαχείρισης που προβλέπονται στο Αρθ-18 παρ.5, τα
αντικείµενα προστασίας της παρ.9 εξακολουθούν να διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις του
Αρθ-6 του Ν∆-996/71 ή του Ν-1469/50 κατά περίπτωση.
11. Η περιπτ.β' της παρ.1 του Αρθ-4 του Ν-743/77 "περί προστασίας του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων" (ΦΕΚ-319) αντικαθίσταται ως εξής:
"(β) Παραδίδουν τα κατάλοιπα µεταφερόµενων τοξικών ουσιών σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
αρχής. Πίνακας των ουσιών των οποίων απαγορεύεται η απόρριψη στη θάλασσα, καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και Εµπορικής Ναυτιλίας
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις και συστάσεις".
(Σ.Σ βλέπε Π∆-55/98 Αρθ-4 ΦΕΚ-58Α8)

12. Το Αρθ-8 του Ν-743/77 αντικαθίσταται ως εξής:
"ΑΡΘΡΟΝ-8.
1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και
Εµπορικής Ναυτιλίας είναι δυνατό να επιβάλλονται οι ελάχιστες αποστάσεις διέλευσης εµφόρτων ή
αφόρτων δεξαµενόπλοιων από την πλησιέστερη ακτή, 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 απαγόρευση προσέγγισης για φόρτωση ή εκφόρτωση σε ελληνικό λιµάνι ή όρµο
δεξαµενόπλοιου του οποίου η υποδιαίρεση ή η κατασκευή του σκάφους δεν είναι σύµφωνη προς τις
διατάξεις της "Σύµβασης" 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 πλούν προς και από τις
παραπάνω περιοχές για µεγαλύτερη ασφάλειά τους".
(Σ.Σ Προσοχή βλέπε Π∆-55/98 Αρθ-8 ΦΕΚ-58Α)

13. Το Αρθ-19 του Ν-743/77 αντικαθίσταται ως εξής:
"ΑΡΘΡΟΝ-19.
'Ελεγχος καταλληλότητας ουσιών απορρύπανσης.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και Εµπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από γνωµοδότηση
του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και του Κρατικού Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρµάκων (ΚΕΕΦ)
ή άλλου κρατικού εργαστηρίου καθορίζονται οι προδιαγραφές και ο έλεγχος της από άποψη δηµόσιας
υγείας και περιβάλλοντος καταλληλότητας των κάθε είδους ουσιών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την εξουδετέρωση της ρύπανσης της θάλασσας".
(Σ.Σ Προσοχή βλέπε Π∆-55/98 Αρθ-19 ΦΕΚ-58Α)

@ΣΧΕΤ-ΝΟΜ
ΣΤΕ-3478/00 (Ολοµ.της 31-5-00) Αρχαιότητες, µνηµεία προστασία
ΣΤΕ-5206/96 Περιορισµοί δόµησης κοντά σε διατηρητέα κτίρια
Εγκ-94811/7438/59/25-11-94 Εγκ-59/94 Απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης των
δικαιοπρακτούντων ότι το κτίσµα ή άλλες εγκαταστάσεις του οποίου επιχειρείται η µεταβίβαση
δεν βρίσκεται σε ρέµα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δηµόσιο κτήµα και αρχαιολογικό χώρο
ΣΤΕ-2149/94 Χαρακτηρισµός της οικοδοµής ως επικινδύνως ετοιµορρόπου
Εγκ-93462/6676/48/21-10-92
Εγκ-48/92 Γνωµ-627/92
Σύνταξη πράξης αναλογισµού αποζηµιώσεως λόγω ρυµοτοµίας υπόχρεοι και δικαιούχοι
αποζηµίωσης
Εγκ-3293/273/29-1-92 Κριτήρια για το χαρακτηρισµό διατηρητέων (κτιρίων, κλπ.) σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Αρθρον-4 του ΓΟΚ/85

Αποφ-34999/2973/6-4-90 Προστασία ιστορικών τόπων, Κατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων
Πολιτισµού και ΠΕΧΩ∆Ε
Εγκ-55159/6587/18-9-89 Ελεγχος οικοδοµικών αδειών από ΕΠΑΕ
Αποφ-ΓΝΟΣ-50100/86 ΦΕΚ-861Β ∆ιατήρηση δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις Υπηρεσίες
του Υπουργείου Πολιτισµού
Εγκ-55/4/83 (ΥΧΟΠ) Γνωµ-15/82 Εγκ-4/83 Προστασία παραδοσιακού κτιρίου που βρίσκεταιεπί
εθνικής οδού σε απόσταση µικρότερηαπ'ότι προβλέπεται
Εγκ-20047/43/78
Εγκ-43/78 ΝΣΚ-324/77 ∆ιακοπή οικοδοµικών εργασιών σε αρχαιολογικούς χώρους
ΑΡΘΡΟ 32
Μεταβατικές διατάξεις.
1. Κάθε διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του νόµου αυτού ή ανάγεται σε θέµατα που
ρυθµίζονται ειδικά από το νόµο αυτό καταργείται από την έναρξη της ισχύος του µε εξαίρεση τις
διατάξεις των Ν-1515/85, Ν-1561/85 και Ν-743/77, όπως τροποποιούνται µε το Αρθ-31 παρ.4, 5, 6, 7, 8,
11, 12 και 13 του παρόντος νόµου. 'Οπου 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 υφισταµένων διατάξεων επέρχεται από την έναρξη ισχύος των κανονιστικών
αυτών πράξεων.
2. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην εκτέλεση έργων και στην άσκηση δραστηριοτήτων,
σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου αρχίσουν να ισχύουν τα προεδρικά διατάγµατα, οι πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου και
οι υπουργικές ή νοµαρχιακές αποφάσεις που προβλέπονται από το νόµο αυτό και ρυθµίζουν το ίδιο
αντικείµενο.
3. Για θέµατα που ρυθµίζονται από τον νόµο αυτόν και δεν υπάρχει σχετική ρύθµιση ειδικά για τις
περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης από τους Ν.1515/85 και Ν.1561/85 αντίστοιχα και εφόσον για τα παραπάνω θέµατα προβλέπεται από τον παρόντα νόµο αρµοδιότητα του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων να προτείνει την έκδοση 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 Περιβ/ντος
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων.
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.
ΑΡΘΡΟ 33
'Εναρξη ισχύος
Ο νόµος αυτός αρχίζει να ισχύει την πρώτη του µεθεπόµενου από την 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, 10 Οκτωβρίου 1986

