
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμον "Μέτρα για την αγτψετϋηηση τον 
νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Είναι γνωστόν:
1. Ότι η συγκέντρωση του 40% του πληθυσμού, του 50% 

των αυτοκινήτων και του 50% των βιομηχανικών δραστη
ριοτήτων της χώρας στη μείζονα περιοχή της Αθήνας έχει 
ως αποτέλεσμα υψηλές ανθρωπογενείς εκπομπές ρύπων, 
που σε συνδυασμό με τις τοπογραψικές και μετεωρολογικός 
ιδιαιτερότητες της Αθήνας έχουν οδηγήσει σε ανησυχητικό 
επίπεδα ρύπανσης. Οι συγκεντρώσεις πολλών ρύπων έχουν 
αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε ήδη απειλούν τη δημόσια 
υγείο και ταυτόχρονα προκαλούν ανεπανόρθωτες ζημιές σε 
αρχαία μνημεία.

2. Ότι σήμερα γενικά αναγνωρίζεται, ότι τον πλέον 
σημαίνοντα ρόλο στο νέφος της Αθήνας παίζουν οι 
λεγόμενοι φωτοχημικοί ρύποι, δηλ. χημικές ενόισεις που 
σχηματίζονται υπό την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας 
στην ατμόσφαιρα, εφόσον αυτή περιέχει οξείδια τι-'·· '-ήότου 
και υδρογονάνθρακες (και σε μικρότερο βαθμό | .ζείδιο 
του άνθρακα). Τα επίπεδα συγκεντρώσεων των κυρίων 
φωτοχημικών ρύπων, του διοξειδίου του αζώτου και του 
όζοντος, αυξήθηκαν στο διάστημα 1984-1989 κατά 20-30% 
ετησίως.

3. Ότι από τις κύριες πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 
δηλαδή την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, τη βιομηχανία και 
την εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα, η κυκλοφορία 
αποτελεί τον κύριο υπεύθυνο για την εκπομπή των 
φωτοχημικών ρύπων, προκαλώντας πάνω από 75% της 
εκπομπής οξειδίων του αζώτου και ακουστών υδρογοναν
θράκων και σχεδόν το σύνολο της εκπομπής μονοξειδίου 
του άνθρακα. Επιπρόσθετα, οι ρυθμοί αύξησης των αυτο
κινήτων σε συνδυασμό με τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους, 
προοιωνίζουν χειροτέρευση της κατάστασης στο άμεσο 
μέλλον.

4. Ότι και άλλοι ρύποι, όπως το διοξείδιο του θείου και 
ο καπνός, συμμετέχουν επίσης σημαντικά στην επιβάρυνση 
της ατμόσφαιρας της Αθήνας και ότι επεμβάσεις του 
παρελθόντος που αποσκοπούσαν κυρίως στην βελτίωση 
των προδιαγραφών των καυσίμων αλλά και στον έλεγχο 
των εστιών έχουν επιφέρει σχετική συγκράτηση στις 
εκπομπές των ρύπων αι/τών.

5 Εκτιμώντας όλους τους ανωτέρω λόγους, έχουμε τη 
γνώμη ότι απαιτείται μια συνολική δυναμική στρατηγική 
αντιρρύπανσης. που να χαρακτηρίζεται από συνέπεια και 
να βασίζεται σε ένα μακρόπνοο συντονισμένο πρόγραμμα 
τεκμηριωμένων μέτρων, των οποίων η αποτελεσμαπκότητα 
να αποτελεί γνώμονα για τη βαθμιαία βελτιστοποίησή τους. 
Στόχος της αντιρρυπαντικής πολιτικής για την Αθήνα, 
οφείλει να είναι η βαθμιαία μείωση των επιπέδων φωτοχη- 
μικής ρύπανσης σε ανεκτά όρια. Ως ανεκτά όρια θεωρούνται 
τα επίπεδα φωτοχημικής ρύπανσης που επικρατούσαν το 
1970, δηλαδή πριν από την εμφάνιση του ορατού νέφους 
στην Αθήνα.

Η μείωση της φωτοχημικής ρύπανσης της Αθήνας σε 
ανεκτά όρια, μπορεί να επιτευχθεί σε ένα χρονικό ορίζοντα 
10 ετών. Ήδη μετά από 6-7 χρόνια τα πλέον σημαντικά 
βήματα θα έχουν ολοκληρωθεί Βραχυπρόθεσμα όλες οι 
συνιστώσες της δυναμικής στρατηγικής αντιρρύπανσης 
οφείλουν να υλοποιηθούν, ώστε να μπορεί το ταχύτερο 
δυνατό να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των επεμβά
σεων, που αποφασίζονται και να μπει σε λειτουργία ο 
μηχανισμός βελτιστοποίησής τους.

Οι απαραίτητες βραχυπρόθεσμες επεμβάσεις στις εκπο
μπές ρύπων πρέπει να βασιστούν στις ως τώρα εμπειρίες 
και τη σύγχρονη επιστημονική αντίληψη. Ως καίριες μπο
ρούν από τη σημερινή σκοπιά να χαρακτηριστούν όσες 
επεμβάσεις αποσκοπούν στον περιορισμό των εκπομπών 
της κυκλοφορίας.

Επιβάλλεται μία συνδυασμένη διαρθρωτική παρέμβαση 
στην αγορά και τη χρήση των αυτοκινήτων με προτεραιό
τητα στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, η οποία άξιο ποιώντας 
στο μέγιστο βαθμό την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία των 
εκπομπών οχημάτων, να αποσκοπεί:

- Στην προώθηση της ένταξης στην κυκλοφορία ‘καθα
ρών· οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, δηλαδή βεν
ζινοκίνητων οχημάτων με ρυθμιζόμενο τριοδικό καταλύτη 
και φίλτρο ενεργού άνθρακα για τον περιορισμό των 
αναθυμιάσεων.

- Στην υποστήριξη της εκ των υστέρων τοποθέτησης σε 
κυκλοφορούντο οχήματα καταλυτικού μετατροπέα και φίλ
τρου ενεργού άνθρακα.

- Στην ιίιμεση μείωση των οχηματοχιλιομέτρων που 
διανύονται σε ετήσια βάση μέσα στο Λεκανοπέδιο της 
Αθήνας.

- Στη - ογία ενός συστήματος παρακολούθησης του 
επιπέδου εκιιυμπών των οχημάτων με στόχο την εξαφάνιση 
της διατήρησής τους στα επίπεδα τα οποία προδιαγράφουν 
α κατασκευαστές.

Στη βελτίωση των προδιαγραφών για τη χρήση πετρε- 
λαιοκίνητων οχημάτων.

Απαιτείται άμεση πλαισίωση των παραπάνω μέτρων από 
ένα μηχανισμό διαρκούς εποπτείας, ώστε να παρακολου
θείται συνεχώς ο βαθμός υλοποίησης των μέτρων και να 
αποτιμάται η αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά στη 
μείωση των επιπέδων ρύπανσης. Έτσι θα είναι δυνατή η 
κατά καιρούς αναπροσαρμογή των μέτρων ή η συμπλήρωσή 
τους με πρόσθετα μέτρια.

Επίσης στα πλαίσια των προσπαθειών για τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης στην Αθήνα και για την πριόληψη 
και αποτροπή του κινδύνου επιδείνωσης αυτών στην 
υπόλοιπη Ελλάδα τροποποιούνται και βελτιώνονται υφιστά
μενες πολεοδομικές κιρίως και περιβαλλοντικές διατάξεις 
(ν. 1337/1983, ν. 1892/1990, ν. 1947/1991, ν. 1515/1985, 
κλπ.) με στόχο τη διόρθωση των δυσλειτουργιών που έχουν 
παρκΓτηρηθεί και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης πα
ρέμβασης της Πολιτείας στην κατεύθυνση της ορθολογι
κότερης και περιβαλλοντικά ανεκτής ανάπτυξης της χωράς.

Ειδικά για ας επί μέρους διατάξεις του σχεδίου νόμου 
θέτονται υπόψη της Βουλής τα ακόλουθα:

'Αρθρο 1

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει ρυθμίσεις, που συμπληριώ- 
νουν την ισχύουσα νομοθεσίο: Επεχτεινεται ολοκληρωτικά 
η απαλλαγή από τον ειδικό φόρ>ο κατανάλωσης και στα 
αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, 
καινουργή ή μεταχειρισμένα, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο 
και κατά ποσοστό 80% ύαυτά που χρησιμοποιούν ή 
ιηραέρκο ως καύσιμο (παρ. 1), επεκτείνεται η εφαρμογή 
των διατάξεων περί αποσύρσεως παλαιών και στις περι
πτώσεις πετρελαιοκίνητων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών και φορτηγών με μικτό βάρος 
μέχρι και 3.5 τόννους, που τρόκεχται να κυκλοφορούν εκτός 
των περιοχών Αθηνών και θεσ/νίκης (παρ. 2), τίθενται οι 
τροϋποθέσεις για την κυκλοφορία είτε επιβατηγών δημό
σιας χρήσης μικτού βάρους μέχρι 2.5 τόννους (παρ. 3) είτε 
βαρέων οχημάτων (παρ. 6 και 7).

Με την παρ. 4 καθιερώνονται οι τροδισγριαφές εκπομπής 
ρύπων των καυσαερίων για τον χαριακτηρισμό των αυτοκι
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νήτων, με μικτό βάρος έως και 3,5 τόννους. ως αντίρρο
πα ντικης τεχνολογίας.

Ειδικότερα:
α) Γιε τα μεταχειρισμένα και τα καινούργια μέχρι 31.12.92, 

βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα αυτοκίνητα, οι εκπομπές 
ρύπων των καυσαερίων θα πρέπει να καλύπτουν τις 
απαιτήσεις των οδηγιών 88/76/Ε.Ο.Κ., 88/436/Ε.Ο.Κ. και 
89/458/Ε.Ο.Κ. ή τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/441/ΕΟΚ.

Τα προβλεπόμενα όρια είναι:

CO HC+NOX ΚΙΟΧ C02.72gr/km
(grAest) (grAest) (grAest) ή HC+NOX 0.97grAcm

Κυλινδρι-
σμός >2000cc 25

Σωματίδιο 0.14gr/Km 

6.5 3.5
1400 κκυλινδρι- 
σμός<2000 cc 30 8
Κυλινδρι-
ομ0ς<1400οο 19 5

β) Για τα καινουργή πετρελαιοκίνητα, τα προβ?-.πόμενα 
όρια είναι αυτά της οδηγίας 91/441/Ε.Ο.Κ. δηλ.: C0: 2.72 
gr/km, HC+NOX 0.97gr/km, Σωματίδια: 0,14gr/km.

Από 1.1.1993 όλα τα καινούργια βενζινοκίνητα, υγραε- 
ριοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, για να χαρακα- 
τηρισθούν ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα πρέπει να 
καλύπτουν τα όρια της οδηγίας 91/441/Ε.Ο.Κ. δηλ. 
CO:2.72gr/km, HC+NOXQO,97gr/km, Σωματίδια:
0.14gr/km.

Άρθρο 2

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται κίνητρα για την προώ
θηση της εισαγωγής καθαρών μεταχειρισμένων επιβατικών 
οχημάτων για την τοποθέτηση καταλυτικών μετατροπέων 
και φίλτρων ενεργού άνθοακο σε ήδη κυκλοφορούντο 
οχήματα, απαλλαγές των ηλεκτροκίνητων οχημάτων από 
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εφάπαξ πρόσθετο τέλος και 
τέλη κυκλοφορίας και χρόνος έναρξης των απαλλαγών 
αυτών και κίνητρα για την αντικατάσταση των κινητήρων 
συμβατικής τεχνολογίας με μεγαλύτερου κυλινδρισμού ε
φόσον ο νέος είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καινούρ
γιος μέχρι 2000 κ.εκ .

Άρθρο 3

Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται ο νέος θεσμός της 
Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.). Πρόκειται για σύ
στημα ποινών τόσο στο επίπεδο του ιδιοκτήτη - οδηγού 
του αυτοκινήτου - όσο και στο επίπεδο του συντηρητή - 
εξουσοδστημένου συνεργείου - με βάση ελέγχους από 
ανεξάρτητο φορέα. Ορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης και 
ισχύος της κάρτας, καθορίζονται ο; προϋποθέσεις του 
ελέγχου εφαρμογής του συστήματος της Κ.Ε.Κ. και τα 
όργανα που πραγματοποιούν αυτόν τον έλεγχο και εξου- 
σοδοτούνται α Υπουργοί Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
Δημοσίων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών να 
προτείνουν προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό συστή
ματος επιβολής διοικητικών ποινών στους εμπλεκόμενους 
στην εφαρμογή του θεσμού της κάρτας ελέγχου καυσαερίων 
(οδηγοί-συνεργεία-ελεγκτές).

Άρθρο 4

Με το άρθρο αυτό τίθενται διατάξεις:
α) σχετικά με τον έλεγχο εκπομπών ρύπων κατά τη 

χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στα δίκυκλα οχήματα.

β) σχετικά με τη δυνατότητα απαγόρευσης της κυκλο
φορίας των μη αντιρρυπαντικών αυτοκινήτων στο κέντρο 
της Αθήνας.

γ) σχετικά με τις διατάξεις περί κυρώσεων του ν.1650/ 
1986 στις περιπτώσεις πρόκλησης ρύπανσης της ατμόσφαι
ρας ή και θορύβου από τα οχήματο και τα δίτροχα.

δ) προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων 
τεχνικού συμβούλου σε εξειδικευυένους επιστήμονες για 
την ανάπτυξη και υποστήριξη της στρατηγικής αντιρρύπαν- 
σης της Αθήνας.

Άρθρο 5

Με το άρθρο αυτό συμπληρώνονται και τροποποιούνται 
οι διατάξεις του ν. 1337/1983, ως εξής:

1. Με την παρ. 1 αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο η 
πολεοδόμηση των ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων και 
επεκτείνεται η εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 24 του 
ν. 1650/1986 και σε βιοτεχνικές κ.λπ. ζώνες που πολεο- 
δομούνται εκτός Γ.Π.Σ. σύμφωνα και με τη γενικά παρο- 
δεκτή άποψη ότι οι ζώνες αυτές, ως εκ της λειτουργίας 
των, απαιτούν την επιβολή διαφορετικών εισφορών σε γη 
και σε χρήμα, από αυτές των άρθρων 8 και 9 του ν. 
1337/1983, που κύρια αφορούν σε οικιστικές περιοχές.

2. Με την παρ. 2 αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της 
ύπαρξης μικρού ποσοστού κοινόχρηστου πράσινου μέσα 
στα σχέδια πόλης, που οφείλεται εκτός των άλλων και 
στην αδυναμία εφαρμογής του σχεδίου μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, λόγω οικονομικής ανεπάρκειας για την 
καταβολή της αποζημίωσης των κοινόχρηστων χώρων. Η 
αδυναμία αυτή επιτείνεται σε περιοχές πυκνοδομημένες, 
που εντάσσονται στο σχέδιο γιατί εκτός των οικοπέδων, 
πολλές φορές απαιτείται να απαλλοτριωθούν και σημαντικά 
κτίρια και εγκαταστάσεις για να δημιουργηθούν ικανού 
εμβαδού και μήκους χώροι πράσινου.

Με την ισχυουσα νομοθεσία τα σχέδια πρέπει να 
εφαρμοστούν πλήρως, αμέσως μετά την κύρωση της 
πράξης εφαρμογής γιατί αν δεν καταβληθούν οι αποζημιώ
σεις μέσα σε 18 μήνες από τον καθορισμό της τιμής 
μονάδος, αίρεται αυτοδικαίως η απαλλοτρίωση και χάνεται 
ο κοινόχρηστος χώρος.

Με την παρούσα νομοθετική ρύθμιση δίνεται δυνατότητα, 
μέσα σε καθοριζόμενο από την πράξη ένταξης μιας 
περιοχής στο σχέδιο πόλης χρονικό διάστημα, να μη 
κατεδαφίζο ται ορισμένα κτίρια ή εγκαταστάσεις που βρί
σκονται μέσα σε κοινόχρηστο πράσινο, παρά μόνο αν 
υποβάλει σχετική αίτηση ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Με τον τρόπο αυτόν δίνεται η δυνατότητα στο δημόσιο 
ή στην τοπική αυτοδιοίκηση, αφενός να μη δημιουργήσει 
κοινωνικό πρόβλημα κατεδαφίζοντας άμεσα κτίρια, στα 
οποία εργάζονται ή κατοικούν πολλά άτομα ή να μη διακόψει 
μιο παραγωγική διαδικασία και αφετέρου να μειώσει σε 
μεγάλο βαθμό τις οφειλόμενες αποζημιώσεις για τα κτίρια, 
συνυπολογίζοντας στην αποζημίωση το τέλος χρήσης του 
κοινόχρηστου χώρου, μέχρι την κατεδάφισή τους.

3. Όσοι δεν υποβάλλουν δηλώσεις κατά τη διαδικασία 
της πράξης εφαρμογής και αναγράφονται ως 'άγνωστοι' η 
εισφορά που πληρώνουν υπολογίζεται με τις τιμές που 
ίσχυαν την εποχή της ένταξης της περιοχής στο σχέδιο, 
άσχετα αν αυτοί υποβάλλουν τη δήλωση μετά πολλά χρόνια. 
Με την παράγραφο 3 διευκρινίζεται πλέον ότι οι εκούσιοι 
και ακούσιοι 'άγνωστοι' που παρεισφρέουν σε μεγάλα 
ποσοστά στις πράξεις εφαρμογής δεν θα μπορούν να έχουν 
όφελος από το γεγονός αυτό, το οποίο αποστερεί 
σημαντικά έσοδο για την πολεοδομική ανάπτυξη της 
περιοχής.
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4. Με την παρ. 4 συμπληρώνεται το άρθρο 9 του 
ν. 1337/1983 και διασφαλίζεται η είσπραξη των ληξιπροθέ
σμων δόσεων κατά το χρονο μεταβίβασης ακίνητων, που 
οφείλουν εισφορά σε χρήμα και εισαγεται η αρχή της 
ατέλειας της εγγραφησομενης υποθήκης υπέρ των ο.τ.α. 
για την εξασφάλιση των οφειλόμενων εισφορών. Η αρχή 
αυτή υφίσταται και εφαρμόζεται και σε άλλες κατηγορίες 
οφειλών προς το Δημόσιο και καθιστα ευχερέστερη την 
εξασφάλιση των απαιτήσεων των οικείων ο.τ.α.

5. Με την παρ. 5 καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής του 
εγκεκριμένου σχεδίου, που προέκυψε από τροποποίηση 
μετά την μεταγραφή της πράξης εφαρμογής στις περιοχές 
επέκτασης του ν. 1337/1983, έτσι ώστε οι ιδιοκτησίες της 
περιοχής να μην έχουν άλλη επιβάρυνση από αυτήν, που 
καθορίζεται με την πράξη εφαρμογής, και οι ρυμοτομούμε- 
νες ιδιοκτησίες ή να αποκαθίστανται σε αδιάθετο οικόπεδα 
ή να αποζημιώνονται από τον οικείο ο.τ.α. Σε περίπτωση 
οφειλών προς τον ο.τ.α. από υποχρέωση εισφοράς σε 
χρήμα, επέρχεται συμψηφισμός και ρυθμίζεται ο τρόπος 
υλοποίησής του.

6. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα από τις 227.000 δηλώσεις 
αυθαιρέτων που έχουν υποβληθεί έχουν κριθεί μόνο οι 
21.000, με την παράγραφο 6 καταργείται η προβλεπόμενη 
από το νόμο τριμελής επιτροπή και η απόφαση για εξαίρεση 
ή όχι κάποιου αυθαιρέτου από την κατεδάφιση θα εκδίδεται 
από το νομάρχη, με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιος 
πολεοδομικής υπηρεσίας για να επισπευθεί η διαδικασία 
κρίσεως αυθαιρέτων.

7. α. Με την ρύθμιση της παρ. 7α διευρύνεται το πεδίο 
εφαρμογής της ήδη ισχύουσας διάταξης της παρ. 2 του 
άρθρου 17 του ν. 1337/1983, ώστε να συμπεριληφθούν 
όλες οι περιπτώσεις κτισμάτων, που έχουν ανεγερθεί με 
οικοδομικές άδειες, που ακυρώθηκαν με δικαστικές αποφά
σεις, γιατί οι διατάξεις στις οποίες στηρίζονταν κρίθηκαν 
αντισυνταγματικές.

β. Παράγραφος 7β
Το πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου της παρ. 2 του 

άρθρου 17 του ν. 1337/1983 ενώ προσδιορίζεται και 
επιβάλλεται για το πρώτο έτος από τη διαπίστωση του 
αυθαιρέτου, δεν επβάλλεται για τα επόμενο έτη και 
επομένως δεν εισπράττεται, γιατί με την ισχύουσα διάταξη 
δεν είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του πρόστιμου που 
επιτάσσει ο νόμος.

Συγκεκριμένα η ισχύουσα παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 
1337/1983 επβάλλει την αναπροσαρμογή του πρόστιμου 
διατήρησης για το επόμενα από τη διαπίστωση του 
αυθαίρετου έτη, σύμφωνο με τις διατάξεις του ν. 889/1979 
'περί αναθεώρήσεως τιμών κ.λπ.' που αφόρα την εκτέλεση 
των δημοσίων έργων και καθορίζει διαδικασίες και συντε
λεστές αναθεώρησης τιμών των έργων. Οι συντελεστές 
αυτοί όμως είναι διαφορετικοί για κάθε ομάδα εργασιών 
(π.χ. σιδηρές κατασκευές, οπλισμένο σκυρόδεμα κ.λπ.) και 
δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν στα ιδιωτικά οικοδομικά 
έργα, αφού σ αυτά ο προϋπολογισμός είναι τεκμαρτός βάσει 
όγκου ή επιφάνειας και δεν εξάγεται από ανάλυση τιμών.

Για να εξαλειφθεί το παραπάνω κώλυμα και να καθιερωθεί 
απλός τρόπος αναθεώρησης, που δεν θα απαιτεί ειδικές 
γνώσεις και χρονοβόρους υπολογισμούς, με τη διάταξη της 
παραγράφου αυτής καθορίζεται ότι για το πρώτο και τα 
προηγούμενα έτη από τότε που λαμβάνει γνώση η υπηρεσία 
για την ύπαρξη του αυθαίρετου, το πρόστιμο υπολογίζεται 
σύμφωνο με τα προεδρικά διατάγματα της παρ. 8 του 
ερθρου 18 του ν. 1337/1983, ενώ για καθένα από τα 
επόμενα έτη προσαυξάνεται κατά 20%.

Επειδή, όμως υπάρχει το ενδεχόμενο αυξομείωσης του 
πληθωρισμού, δίνεται η δυνατότητα με απόφαση του

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να μεταβάλετα; το παραπάνω πο
σοστό ανά διετία, χωρίς να υπολείπεται όμως του 10%.

γ. Με' την περίπτωση γ1 προβλέπεται η επιβολή πρόστιμου 
σε όσους οικοδομούν και δεν έχουν τοποθετήσει στο 
εργοτάξιο την πινακίδα του άρθρου 7 παρ. 1 του π.δ. 
3.9.1983, όπου αναγράφονται τα στοιχεία της οικοδομικής 
άδειας.

8. Το άρθρο 25 του ν. 1337/1983 πρόβλεπε την 
οικοδόμηση σε μη άρτια οικόπεδα. Η ρύθμιση αυτή, κατά 
την εισηγητική έκθεση του νόμου, οφειλόταν στη διαπίστω
ση ότι τα οικόπεδα αυτά, συνήθως μικρά, που βρίσκονται 
πλάι σε ήδη κτισμένα, δεν εκπληρώνουν τον οικονομικο και 
κοινωνικό σκοπό τους, απέβλεπε δε, σε κοινωνικούς κυρίως 
στόχους. Μετά την 106/1991 απόφαση της Ολομέλειας του 
Συμβουλίου της Επικράτειας με την οποία κοίθηκε αντισυ
νταγματική η πιο πάνω διάταξη, που προέβλεπε ως όριο 
οικοδομησιμότητας του οικοπέδου και δυνατότητα κατα
σκευής κτιρίου εμβαδού τουλάχιστον 25 τ.μ. με πλευρό 4 
μ. δημιουργήθηκαν σοβαρά κοινωνικά και πολεοδομικά 
προβλήματα, το περισσότερα από τα οποία αποσκοπεί να 
ρυθμίσει η προτεινόμενη διάταξη, που αυξανει το εμβαδόν 
του κτιρίου σε 50 τ.μ. με πλευρά 5 μ.

9. Με την παρ. 9 συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου
42 του ν. 1337/1983 και δίνεται το δικαίωμα στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να κη
ρύσσει έκπτωτα μερικά ή όλα τα μέλη του Διοικητικού ή 
Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού διότι, άλλως, η 
εποπτεία και ο έλεγχος που ασκεί ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς καθίσταται άνευ ουσια
στικού περιεχομένου αν δεν υπάρχει η δυνατότητα επέμ
βασης, για την προστασία του οικοδομικού συνεταιρισμού, 
όταν διαπιστώνονται παρανομίες εκ μέρους των μελών του 
Διοικητικού ή και του Εποπτικού Συμβουλίου.

10. Με την παρ. 10 αντικαθίσταται η παρ. 10 του άρθρου
43 του ν. 1337/1983, ώστε να είναι δυνστή η χορήγηση 
οικοδομικών αδειών σε ορισμένες περιοριστικά αναφεοό- 
μενες περιπτώσεις επισκευών και αλλαγής χρήσης κτιρίων 
και σε αραιοδομημένες περιοχές των περιοχών ένταξης, 
πριν από τη σύνταξη των πράξεων εφαρμογής, ενώ αυτό 
επιτρέπεται σήμερα μόνο στις πυκνοδομημένες περιοχές.

Οι ρυθμίσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες στο μέτρο που 
δεν επηρεάζουν την προοδο της σύνταξης των πράξεων 
εφαρμογής και εξυπηρετούν βασικές ανάγκες των κατοίκων 
των περιοχών αυτών.

Επίσης, αναδιατυπώνονται οι προϋποθέσεις- χορήγησης 
αδειών πριν από την κύρωση της πράξης εφαρμογής με 
την προσθήκη ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει το 
ανεγερθησόμενο κτίριο να εμποδίζει την πραγματοποίηση 
της υποχρέωσης της ιδιοκτησίας σε εισφορά σε γη.

Άρθρο 6

Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται και συμπληρώνονται 
πολεοδομικές διατάξεις που βρίσκονται διάσπαρτες σε 
διάφορα νουοθετήματα προκειμένου να λειτουργήσουν 
αποτελεσμύ:^ ^τεοα σύμφωνα με το σκοπό τους. Ειδικό
τερα:

1. α. Συμπληρών -Τ· ; ~'το 2 του ν.880/1979 ώστε
να υπάρχει δυνατοτητε ' ςετης υε^αοοράς συντελεστού 
και σε μεμονωμένα οικόπεδα σε περιοχές που έχουν 
καθορισθεί ως Ζώνες Αγοράς Συντελεστή.

Όταν καθορίζονται περιοχές ως "Ζώνες Αγοράς Συντε
λεστή" σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 880/1979, οι 
περιορισμοί που τίθενται είναι κατά πολύ αυστηρότεροι 
εκείνων του προεδρικού διατάγματος 470/79 (Α' 138), ώστε 
και στις δυσμενέστερες συνθήκες να μην επιβαρυνθεί το 
περιβάλλον και ιδιαίτερα στα γειτονικά ακίνητα. Αυτό όμως
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έχει ως αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η μεταφορά του 
ανάλογου σε κάθε περίπτωση Σ.Δ., ακόμα και με τις πιο 
ευνοϊκές συνθήκες. Γίαυτό άλλωστε ο νομοθέτης θέσπισε 
και τη διαδικασία της κατά περίπτωση εξέτασης των 
αιτημάτων για μεταφορά Σ.Δ. με πολύπλοκες και χρονο- 
βορες διαδικασίες

Πρόσφατα το Σ.τ.Ε. έχει ερμηνεύσει στενά τις διατάξεις 
του ν. 880/1979 και θεωρεί ο τι όπου καθορίζεται 2.Α.Σ. με 
τους αυστηρούς περιορισμούς και την απλή διαδικασία, δεν 
είναι δυνατό να εφαρμοστεί η διαδικασία της κατά περί
πτωση εξέτασης των αιτημάτων μεταφοράς Σ.Δ. βάσει του 
άρθρου 14 του π.δ. 510/1979 με τους περιορισμούς που 
θέτει το π.δ. 470/1979.

Η παραπάνω ερμηνεία του Σ.τ.Ε. αποτελεί εμπόδιο στον 
καθορισμό Ζ.Α.Σ., γιατί πρέπει η να μην τεθούν αυστηρό
τεροι του Π.Δ. 470/1979 περιορισμοί, με κίνδυνο δημιουρ
γίας περιβαλλοντικών προβλημάτων, ιδιαίτερα στα γειτονικά 
με το ωφελούμενο ακίνητα ή να τεθούν οι αυστηρότεροι 
περιορισμοί και η περιοχή να μην απορροφήσει το Σ.Δ. που 
μπορεί.

Για την εξάλειψη του παραπάνω προβλήματος προτείνε- 
ται να τεθεί ρητή διάταξη, που να επιτρέπει μέσα στις 
περιοχές που καθορίζονται ως 2.Α.Σ. να μπορεί νο εγκριθεί 
μεταφορά Σ.Δ. και με τη διαδικασία του άρθρου 14 του Π.Δ. 
510/1979, με τους περιορισμούς του Π.Δ. 470/1979.

β. Με τη διάταξη αυτήν επεκτείνεται και στις απαλλο
τριώσεις, που έχουν κηρυχθεί για την κατασκευή του 
ΜΕΤΡΟ η ρύθμιση που αναφέρεται σε πολεοδομικά σχέδια 
και δίνει τη δυνατότητα της εφαρμογής του ν. 880/1979 
(μεταφορά συντελεστή δόμησης ύστερα από σχετικό αίτη
μα) σε περιπτώσεις που έχει κατατεθεί η αποζημίωση και 
δεν έχει εισπραχθε! από τον ενδιαφερόμενο.

γ. Επειδή η ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αθηνών 
είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη περιβαλλοντικά, η διατήρηση 
και ανάδειξη των υφιστάμενων ρεμάτων είναι θέμα ζωτικής 
σημασίας και απόλυτης προτεραιότητας διότι έχουν ιδιαί
τερη αισθητική και οικολογική αξία και συμβάλλουν στην 
διατήρηση των φυσικών διεργασιών (όπως στην μετακίνηση 
αερίων μαζών, απορροή των όμβριων) και την προστασία 
των φυσικών πόρων.

Προτείνεται η συμπλήρωση με την περίπτωση β της παρ.
1 του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα ρέματα, ώστε 
για τον νομό Αττικής η αρμοδιότητα καθορισμού της 
οριογραμμής των ρεμάτων να ανήκει στον Υπουργό 
ΠΕ.ΧΟ.Δ.Ε. και όχι στο νομάρχη που ανήκει σήμερα, εφόσον 
παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον πολεοδομικό και περι
βαλλοντικά.

δ. Δίνεται κίνητρο για την απομάκρυνση των εγκαταστά
σεων που βρίσκονται στην περιοχή του 'Ελαιώνα' και 
σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα δεν επιβάλλεται να 
απομακρυνθούν πριν την πάροδο εικοσαετίας, ώστε σε 
συνδυασμό με τη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 5 του 
προτεινόμενου νόμου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του 
ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή αυτήν και να απελευ
θερωθούν οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι και να 
απομακρυνθούν το ταχύτερο δυνατό οι εγκαταστάσεις 
υψηλής όχλησης.

2. Η ρύθμιση αυτή με την παρ. 2 γίνεται προκειμένου να 
αρθεί η ασάφεια και η αμφιβολία σχετικά με το ισχύον 
νομοθετικό καθεστώς, μετά τις επανειλημμένες τροποποιή
σεις της σχετικής νομοθεσίας, αναφορικά με τις εκτός 
σχεδίου πόλεως ευρισκόμενες ιδιοκτησίες, τη σύσταση 
διηρημένων ιδιοκτησιών επ αυτών και την παράνομη με τον 
τρόπο αυτόν κατάτμηση γηπέδων. Προκειμενου δε να είναι 
αποτελεσματικότερη η ρύθμιση προβλέπονται κυρώσεις για 
τους παρανομως δικαιοποακτούντες η συμπράττοντες στις 
δικαιοπραξίες αυτές.

3 Είναι προφανές ότι το πρόγραμμα της Δημόσιας 
Επιχείρησης Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) για την κατασκευή όλων των 
απαιτούμενων εγκαταστάσεων μεταφοράς και διανομής 
φυσικού αερίου στην περιφέρεια Αττικής, αποτελεί θέμα 
μείζονος σημασίας. Αλλωστε και από το Ρυθμιστικό Σχέδιο 
της Αθήνας (ν. 1515/1985, άρθρο 15 παρ. 3.2) προβλέπεται 
η οργάνωση και βελτίωση του ενεργειακού συστήματος της 
πρωτεύουσας με στόχο την αποδοτικότερη χρήση της 
ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στα 
πλαίσια αυτά και προκειμένου να διευκολυνθούν και επιτα
χυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος της 
Δ.ΕΠ.Α. κρίνεται απαραίτητη η προτεινόμενη ρύθμιση, 
δεδομένου ότι σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτεΐτο 
σωρεία μεμονωμένων ρυθμίσεων και διοικητικών πράξεων 
Οί οποίες θα ήταν και πολύπλοκες και χρονοβόρες (π.χ. 
τροποποιήσεις προεδρικών διαταγμάτων σχετικών με χρή
σεις γης, καθώς και με όρους και περιορισμούς δόμησης, 
τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων κ.λπ.). 
Παράλληλη εξασφάλιση τόσο της σωστής χωροθέτησης 
όσο και των αναγκαίων περιβαλλονπκών όρων και προϋ
ποθέσεων στον τομέα κατασκευής των έργων γίνεται με 
την υπσρεωτική τήρηση των διαδικασιών της ΚΥΑ 69269/ 
5387/24.10.1990, για το σύνολο των υπέργειων και υπό
γειων εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα: του κύριου αγωγού 
μεταφοράς φυσικού αερίου και των κλάδων αυτού, του 
τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου, του 
κέντρου λειτουργίας και συντήρησης και τέλος των σταθμών 
μέτρησης και ρύθμισης της πίεσης.

4. α. Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι ο καθορισμός 
κατάλληλων υποδοχέων (ζωνών) ανάπτυξης παραγωγικών 
δραστηριοτήτων καθώς επίσης και προστασίας του φυσικού 
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (βιότοποι) κ.λπ.

Με τις συνολικές αυτές ρυθμίσεις απλουστεύονται οι 
διαδικασίες, δεδομένου ότι για μεμονωμένες περιπτώσεις 
δεν θα απαιτείται προέγκριση χωροθέτησης.

Επισημαίνεται οτι για πς κατά περίπτωση σημειακές 
χωροθετήσεις εντός των ζωνών αυτών θα τηρείται η 
διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων όπως αυτή 
προβλέπεται από πς διατάξεις της υπάρχουσας νομοθε
σίας.

β. Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής σκοπείται η 
παροχή δυνατότητας στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να αναθέτει σε 
ιδιωτικούς φορείς, που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και 
επιστημονική και τεχνική υποδομή, του έργου της διαπί
στωσης της τήρησης περιβαλλοντικών όρων, που έχουν 
τεθεί σε εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της 
Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990.

Η ανάγκη για την ανάθεση του έργου αυτού σε 
καταλλήλως εξειδικευμένους ιδιωτικούς φορείς, προκύπτει 
από το γεγονός ότι παρά την ύπαρξη πλήρους νομοθετικής 
κάλυψης (και μάλιστα εναρμονισμένης με την ανπστοιχη 
κοινοτική νομοθεσία - Κ.Υ.Α. 69269/90), που προβλέπει 
υποβολή μελέτης περιβαλλοντικών όρων και επιβολή και 
διαπίστωση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν επαρ- 
κώς και σε βαθμό ικανοποιητικό στο έργο αυτό. Συνέπεια 
των ελλείψεων αυτών είναι η ανεξέλεγκτη λειτουργία 
πολλών εγκαταστάσεων με αποτέλεσμα τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος.

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο των πόσης φύσεως 
εγκαταστάσεων (βιομηχανίες, ξενοδοχεία, εξορυκτικές δρα
στηριότητες, δημόσιο και ιδιωτικά έργα κ.λπ.) απαιτείται 
μεγάλος αριθμός εξειδικευμένου προσωπικού που στην 
παρούσα φάση δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι διατίθεται 
από το κράτος. Ο αριθμός των υπό έλεγχο εγκαταστάσεων 
έχει αυξηθεί σημαντικό μετά τη. δημοσίευση της Κ.Υ.Α. 
69269/1990 (εναρμόνιση των οδηγιών 89/360, 85/337 και
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υλοποίηση του ν. 1650/1986), που είχε ως αποτέλεσμα την 
αύξηση των εγκαταστάσεων.

Για την κάλυψη επομένως των αυξημένων αναγκών, 
μποοεί να ανατίθεται σε ιδιωτικούς φορείς το έργο της 
διαπίστωσης τηρησης περιβαλλοντικών όρων και μάλιστα 
με δαπάνη του ελεγχόμενου.

γ) Με το άρθρο 18 του ν. 1650/1986 καθορίζεται ότι 
χερσαίες, υδάτινες και μικτού χαρακτήρα περιοχές, μεμο
νωμένα στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προστασίας. Πρόκει
ται για βιότοπους, υγροβιότοπους κ.λπ.. Τα πιο πάνω 
στοιχεία κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό 
ανάγκης προστασίας (περιοχές απόλυτης προστασίας, 
περιοχές προστασίας, εθνικά παρκα κ.λπ.).

Με το άρθρο 19 καθορίζονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού 
και οι αρχές προστασίας των περιοχών αυτών.

Με το άρθρο 21 του ίδιου νόμου καθορίζονται οι τρόποι 
χαρακτηρισμού, ο καθορισμός των ορίων τους και διαχείρισή 
τους (προεδρικό διάταγμα ύστερα από σύνταξη ειδικής 
περιβαλλοντικής μελέτης κ.λπ.) -παρ. 1 του άρθρου 21-, 
καθώς και οι αναγκαίοι όροι για την προστασία των 
περιοχών αυτών -παρ. 2 του άρθρου 21-,

Για την αποτελεσματικότερη προστασία των περιοχών 
αυτών προβλέπεται η σύσταση ειδικών υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω περιοχές που στο σύνολό τους αποτελούν 
τους βιότοπους της χώρας ανέρχονται σε μεγάλο αριθμό 
και κατά συνέπεια η όλη διαδικασία, που απαιτείται για την 
προστασία τους (οριοθέτηση, διαχείριση, κατασκευή έργων, 
φύλαξη, έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων, περιο
ρισμοί κ.λπ.) απαιτεί την ύπαρξη πολυμελών κρατικών 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, πράγμα δύσκολο για τις σημε
ρινές συνθήκες.

Γ ια τους λόγους αυτούς, από την πρστεινόμενη διάταξη 
της παραγράφου 4γ του άρθρου 6, παρέχεται η δυνατότητα 
στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να μπορεί να αναθέτει το έργο της 
κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων ανάπτυξης και διαχεί
ρισης των βιότοπων εκείνων, που προς το παρόν το κράτος 
αδυνατεί να παρέμβει, σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα ή σε νομικά πρόοωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν 
τα κατάλληλα προσόντα, υποδομή κ.λπ.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι από πλευράς Κοινότητας 
παρέχονται αωειδώς χρηματικές ενισχύσεις για την προ
στασία των βιοτόπων (ΣΠΑ, ACNAT, ACE κ.λπ.). Με την 
ανάληψη από ικανούς φορείς του έργου της διαχείρισης 
θα καταστεί δυνατή η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων 
και η αποτελεσματική προστασία των βιοτόπων.

5. Με πς προτεινόμενες ρυθμίσεις των παραγράφων 5,
6. 7, 8 και 9 συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων 28 
και 29 του ν. 1947/1991 σχετικό με την πολεοδόμηση 
δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων άνω των 100 στρεμμάτων, 
έτσι ώστε να διορθωθούν κάποια σημεία ασάφειας, που 
επισημάνθηκαν και κυρίως να εξασφαλιστεί η συνδρομή 
όλων εκείνων των προϋποθέσεων οι οποίες θα οδηγήσουν 
στην ανάπτυξη πρότυπων πολεοδουημένων περιοχών.

Έτσι, προκειμένου να κατοχυρωθεί το δημόσιο και να 
εξασφαλιστεί πλήρως η εκτέλεση των βασικών κοινόχρη
στων έργων υποδομής στις δημόσιες ή ιδιωτικές εκτάσεις, 
που πολεοδομούνται με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 
29 του ν. 1947/1991, θεσπίζεται απαγόρευση κάθε πράξης 
μεταβίβασης, μέχρι την ολοκλήρωση των ως άνω έργων, 
τάσσεται χρόνος ολοκλήρωσης εκτέλεσης των έργων και 
προβλέπονται σχετικές, για πς περιπτώσεις παράβασης, 
κυρώσεις.

6. Με τη ρύθμιση της παρ. 10 δίνεται η δυνατότητα και 
°πις νομαρχιακές τεχνικές υπηρεσίες να βεβαιώνουν τη 
στάθμη του ορισπκά διαμορφωμένου πεζοδρομίου, που είναι 
απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση οικοδομικής άδειας,

δεδομένου όπ σε ορισμένες περιπτώσεις δήμοι ή κοινότη
τες, παοανόμως δεν χορηγούν τη βεβαίωση αυτή.

7. Με την παρ. 11 του άρθρου αυτού προβλέπεται η 
δυνατότητα πώλησης των πόσης φύσεως αποβλήτων που 
προέρχονται από πς εγκαταστάσεις των φορέων που 
εποπτεύονται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (π.χ. μεθάνιο από πς 
εγκαταστάσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π.).

8. Με τη ρύθμιση της παρ. 12 συμπληρώνεται το άρθρο 
5 του ν. 1491/1984 προκειμένου να εναρμονισθεί ο νόμος 
αυτός με πς επιταγές και το πνεύμα του ρυθμισπκού 
σχεδίου της Αθήνας (ν. 1515/1985), να ελεγχθεί και να 
αντιμετωπισθεί η αισθηπκή και ουσιαστική ρύπανση της 
πόλης και να αναβαθμισθεί το περιβάλλον της.

9. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 13 παρέχεται 
η δυνατότητα επιβολής ειδικού τέλους κυκλοφορίας (διόδια) 
υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) στο βασικό 
οδικό δίκτυο των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στο 
Εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας για την μερική τουλάχιστον 
κάλυψη των δαπανών των εκτελεσθέντων ή εκτελουμένων 
έργων. Ο προσδιορισμός των θέσεων των σταθμών διοδίων, 
το ύψος του τέλους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
θα καθορισθούν με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών 
και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Επίσης προβλέπεται, στα έργα που εκτε- 
λούνται με ολική ή μερική χρηματοδότηση από ιδιωπκούς 
φορείς, ένανπ της ολικής ή μερικής παραχώρησης της 
εκμετάλλευσης των έργων για ορισμένο χρονικό διάστημα 
στους παραπάνω φορείς η δυνατότητα επιβολής των 
διοδίων και η αναπροσαρμογή τους κατά τη διάρκεια της 
παραχώρησης να καθορίζεται με την διακήρυξη για την 
ανάθεση κατασκευής των έργων. Αυτό είναι αναγκαίο διόπ 
στα έργα αυτά τα διόδια είναι το μόνο ή το κύριο έσοδο 
για την αντιμετώπιση των δαπανών κατασκευής και συντή
ρησης των έργων κατά τη διάρκεια της παραχώρησης.

10. Με πς προτεινόμενες ρυθμίσεις της παρ. 14 επιδιώ
κεται η διάνοιξη, η βελπωση, η διαπλάτυνση όλων των 
εθνικών οδών της χώρας, όπως κάθε φορά καθορίζοντας 
με το μικρότερο δυνατό κόστος για το Δημόσιο, λαμβανο- 
μένου προς τούτο υπόψη και του ωφέλους που επέρχεται 
στους παρόδιους των παρακειμένων ακινήτων.

Επιπλέον με την περίπτωση δ της ίδιας παραγράφου 
τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 653/1977, που 
προέβλεπε κλίμακα κτηματολογικών διαγραμμάτων τουλά
χιστον 1200. Επιδίωξη της διάταξης ήταν η εκπόνηση 
σχεδίων μεγάλης ακρίβειας.

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται σήμερα με τα νεώτερα 
όργανα ακρίβειας, που χρησιμοποιούνται για πς τοπογρα- 
φικές εργασίες και" σε κλίμακα 1:500. Η προτεινομένη 
διάταξη σκοπεί στη ρύθμιση του θέματος.

11. Με πς διατάξεις των παρ. 15 και 16 δίνεται η 
δυνατότητα να χορηγηθούν παρεκκλίσεις για την ανέγερση 
των κτιρίων Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Ανδρου και του 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών γιαπ τα ειδικών απαιτήσεων 
κτίρια αυτά δεν καλύπτονται από πς γενικές διατάξεις του 
Γ.Ο.Κ. και των όρων δόμησης των περιοχών τους.

12. Με πς διατάξεις της παρ. 17 δίνεται η δυνατότητα 
να εγκριθού ■ ιοι και περιορισμοί δόμησης για την 
ανέγερση Πολυδυναμ :υ Κέντρου Ιατρικής Αποκατάστασης 
σε έκταση που έχει ταρο.χί....τθεί για το σκοπό αυτό με 
πράξη του Υπουργικού· Iuu3cu>icu από το Υπουργείο 
Γεωργίας στο Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

13. Με την διάταξη της παρ. 18 θεωρούνται ως νομίμως 
υφιστάμενες οι δεξαμενές υγρών καυσίμων των εταιριών 
πετρελαιοειδών που κατασκευάσθηκαν με άδεια λειτουργίας 
του Υ.Β.Ε.Τ. χωρίς οικοδομική άδεια. Η άδεια αυτή δεν 
απαιτείτο, σύμφωνα με εγκύκλιο της τότε δ/νσης αυθαιρέ
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των κατασκευών και μέχρι τη 2.11.1981, που θεωρήθηκε 
ανίσχυρη με απόφαση υπουργού

14 Με τη ρύθμιση της παρ. 19α συστήνεται Ιδμελής 
εθνική επιστημονική επιτροπή για τη διατύπωση πορισμά
των και εισηγήσεων σε θέματα πρόγνωσης σεισμών, 
σεισμικού κινδύνου και αντισεισμικής προστασίας της χώ
ρας.

Με τη ρύθμιση της παρ. 19β ορίζεται ως αναπληρωτής 
του διευθυντή του Ο.Α.Σ.Π. ο προϊστάμενος της Δ/νσης 
Κοινωνικής Αντισεισμικής Αμυνας.

15. Με τη διάταξη της παρ. 20 παρέχεται η δυνατότητα 
εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1838/1951 και για τα 
εκτελούμενα έργα εντός ή εκτός σχεδίου πόλεων του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, που χρηματοδοτού
νται από κοινοτικά προγράμματα περιορισμένου χρόνου.

16. Με τη διάταξη της παρ. 21 συμπληρώνεται και 
βελτιώνεται ο ν. 1418/1984 και ειδικότερα: καταργείται η 
εξάμηνη περίοδος αναθεώρησης και γίνεται τρίμηνη, για 
κάλυψη ζημιών που προέρχονται από την άνοδο των τιμών 
των πρώτων υλών κατασκευής των δημοσίων έργων και με 
βάση τις τιμές που διαπιστώνονται το αργότερο εντός της 
εικοστής ημέρας του πρώτου μήνα της περιόδου αυτής. Η 
κατ'εξαίρεση σταθερότητα των τιμών στο ημερολογιακό 
τρίμηνο εκκίνησης επεκτείνεται σε έργα συνολικού αρχικού 
προϋπολογισμού μέχρι το ανώτερο όριο της τέταρτης τάξης 
εργοληπτικών επιχειρήσεων και επίσης επαναπροσδιορίζε
ται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ο συντελεστής 
‘σ' σε ποσοστό μεταξύ 0,07 και 0,20 προσαρμοζόμενος 
στην τρίμηνη αναθεωρητική περίοδο. Τέλος, με την παρ. 
22 διευκρινίζεται ότι ot παραπάνω ρυθμίσεις αφορούν έργα, 
που θα δημοπρατηθούν μετά την ισχύ τους.

17. Σχετικά με την παρ. 23:
Με το ν. 1647/1986 (141/Α/19.9.1986) ιδρύθηκε ο 

Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων της Ελ
λάδας και με το άρθρο 2 αυτού συστήθηκε το Διοικητικό 
Συμβούλιό του, ορίστηκε η σύνθεση και οι αρμοδιότητές 
του.

Με την υπαριθ. 85209/2596/18.12.1990 απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
(818/Β/1990) επανακαθορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΚΧΕ και με την υπ αριθ. οικ. 52826/616/91 
απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., (232Β/17.4.91), συ
γκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Με το άρθρο 21 παρ. 2 του ν.1957/1991 ‘Διαρρυθμίσεις 
στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών 
προϊόντων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 114 Α') αντικαταστό- 
θηκε η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1647/19Β6 (ΦΕΚ 141 
Α').

Με την προτεινόμενη διάταξη δίδεται αναδρομική ισχύς 
στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1957/1991 
σε χρόνο που ανατρέχει στην δημοσίευση στην Εφημερίδα 
της Κυβερνησεως της υπ αριθ. 52826/616/91 απόφασης του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ήτοι από 17.4.1991), προς άρση των 
αμφίβολων που δημιουργήθηκαν όσον αφορά την νομιμό
τητα της 85209/2596/18.12.1990 απόφασης των Υπουργών 
Προεδρίας και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Αρθρο 7

1. Με το άρθρο 7 παρ. 1 προστίθεται στο άρθρο 99 του 
ν. 1892/1990 διάταξη σύμφωνα με την οποία δίνεται η 
δυνατότητα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που 
βρίσκονται στις Ζ.Ε.Α., που καθορίζονται κοντά σε μεγάλα 
συγκοινωνιακά έργα, με στοχο την καλύτερη και αποδοτι
κότερη εκμετάλλευση των συγκοινωνιακών αυτών έργων 
καθώς επίσης και σε περιοχές αστικού πρασίνου. Η 
απαλλοτρίωση ενεργείται υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή του

Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.). Με την παρ. 2 αίρονται 
οι συναρμοδιότητες Κεντρικού Σ.Χ.Ο.Π και των Εκτελεστι
κών Επιτροπών των Οργανισμών Αθήνας και θεσ/νίκης σε 
ό,τι αφορά πς περιοχές αυτές.

Αρθρο 6

Όπως είναι γνωστό έχει αρχίσει από πολλά χρόνια να 
δημιουργείται η ανάγκη για την κατασκευή χώρων στάθ
μευσης αυτοκινήτων. Για την κάλυψη των αναγκών αυτών 
θεσπίστηκαν αρχικά διάφορες διατάξεις οι οποίες είτε 
επιβάλλουν την κατασκευή είτε καθιερώνουν κίνητρα για τη 
δημιουργία χώρων απάθμευσης αυτοκινήτων από τους 
ιδιώτες.

Οι διατάξεις όμως αυτές δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα και σε κάθε περίπτωση αποδείχθηκαν ανε
παρκείς για την κάλυψη των αναγκών σε χώρους στάθμευ
σης αυτοκινήτων μέσα στις πόλεις, που αυξάνονται καθη
μερινά. Ετσι ανέκυψε η επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία 
υπόγειων χώρων στάθμευσης κάτω από κοινόχρηστους και 
κοινωφελείς χώρου, που ανήκουν στο Δημόσιο, τους 
δήμους και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Γ ια 
το σκοπό αυτό θεσπίστηκαν διάφορες διατάξεις οι οποίες 
αφενός καθιερώνουν τον τρόπο δημιουργίας των παραπάνω 
υπόγειων χώρων στάθμευσης αφετέρου παρέχουν τη 
δυνατότητα κατασκευής των χώρων αυτών με αυτοχρημα
τοδότηση κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή κατά το 
σύστημα τη παροχής άλλων ανταλλαγμάτων. Αλλά οι 
διατάξεις αυτές είναι εγκατεσπαρμένες σε διάφορα νομο- 
θετήματα (άρθρο 97 του ν. 1892/1990, άρθρο 50 του ν. 
1914/1991, άρθρο 20 του ν. 1921/1991) και αποδείχθηκαν 
ανεπαρκείς κατά την εφαρμογή τους. Κατ ακολουθίαν 
δημιουργήθηκε η ανάγκη να κωδικοποιηθούν οι απαραίτητες 
νομοθετικές ρυθμίσεις για νο καταστεί δυνατή η δημιουργία 
των παραπάνω υπόγειων χώρων στάθμευσης με αυτοχρη
ματοδότηση κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή της 
παροχής άλλων ανταλλαγμάτων. Αυτός είναι ο σκοπός του 
προτεινόμενου άρθρου.

Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζεται ο τρόπος 
δημιουργίας υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Με 
πς διατάξεις αυτές προβλέπεται όπ ο καθορισμός ορισμέ
νου χώρου σαν χώρου δημιουργίας υπόγειων χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων θο γίνεται με προεδρικά διατάγ
ματα μετά από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδο- 
μικών συνθηκών, παρέχεται η δυνατότητα περιέλευσης των 
χώρων αυτών στη διοίκηση και διαχείριση του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. 
ή του Τ.Ε.Ο., κατά περίπτωση και ρυθμίζεται ο τρόπος 
άσκησης της διοίκησης και διαχείρισης των χώρων αυτών 
από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή το Τ.Ε.Ο. αντίστοιχα. Ειδική πρόνοια 
λαμβάνεται για τους χώρους που ανήκουν κατά πλήρη 
κυριότητα στους δήμους ή κοινότητες. Σύμφωνα με πς 
ρυθμίσεις των παραγράφων αυτών για την περιέλευση των 
δημοτικών ή κοινοτικών χώρων στη διοίκηση και διαχείριση 
του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή του Τ.Ε.Ο. απαιτείται η προηγούμενη 
σύμψωνη γνώμη του οικείου δημοπκού ή κοινοτικού συμ
βούλου, το οποίο είναι αποκλειστικό αρμόδιο για πς 
μεταβιβάσεις και παραχωρήσεις των δημοτικών ή κοινοτικών 
ακινήτων (βλ. άρθρα 93, 229-231 του κωδικοποιηθέντος με 
το Π.Δ. 323/1989 Δημοπκού και Κοινοτικού Κώδικα).

Αρθρο S

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται το νομικό καθεστώς των 
ειδικών έργων και εγκαταστάσεων του άρθρου 7 του νόμου 
αυτού και των παραπάνω υπογείων χώρων στάθμευσης, 
εξειδικεύονται τα συστήματα δημοπρατησης των έργων για 
την κατασκευή των υπόγειων αυτών χώρων στάθμευσης και



7

ρυθμίζονται διάφορα θέματα, που αφορούν τη μεταβίβαση 
χώρων στάθμευσης ή την παραχώρηση δικαιωμάτων επ αυ
τών στον ανάδοχο ως αντάλλαγμα για τη μελέτη και 
εκτέλεση σχετικών συμβάσεων και μεταβίβαση χώρων 
στάθμευσης ή την παραχώρηση δικαιωμάτων επ αυτών στον 
ανάδοχο ως εργολαβικό του αντάλλαγμα προβλέπονται 
παρόμοιες ακριβώς ρυθμίσεις με εκείνες, που θεσπίστηκαν 
με το άρθρο 6 του ν. 1665/1986 για τις συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Με τις παραγράφους 3.4, 5 και 6 θεσπίζονται ορισμένες 
συμπληρώσεις του ν.1418/1984 που κρίθηκαν αναγκαίες για 
την κατασκευή των παραπανω δημόσιων έργων με αυτο
χρηματοδότηση δεδομένου ο τι οι διατάξεις του νόμου αυτού 
και των εκτελεστικών του διαταγμάτων είναι προσανατολι
σμένες αποκλειστικά στην εκτέλεση δημοσίων έργων με 
χρηματικό αντάλλαγμα και κατ ακολουθίαν δεν ρυθμίζουν τα 
ειδικά ζητήματα, που γεννώνται σπς εργολαβίες αυτές και 
καθορίζεται το βασικό νομικό πλαίσιο το οποίο θα διέπει 
την σύμβαση χρήσης και εκμετάλλευσης του κατασκευα- 
σθεντος έργου ή ορισμένων θέσεων χώρων στάθμευσης 
και το οποίο δεν ρυθμίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Με την παρ. 7 διευκρινίζεται ο τρόπος φορολόγησης των 
παραπάνω έργων με αυτοχρηματοδότηση. Οι διευκρινίσεις 
αυτές είναι αναγκαίες γιατί η ισχύουσα φορολογική νομο
θεσία ρυθμίζει την φορολόγηση των αναδόχων από την 
εκτέλεση των δημοσίων έργων με χρηματικά ανταλλάγματα 
χωρίς να προβλέπει τον τρόπο φορολόγησης αυτών σε 
περίπτωση εκτέλεσης των πιο πάνω έργων κατά το σύστημα 
της αντιπαροχής ή της παροχής άλλων ανταλλαγμάτων. 

Με την παράγραφο 8
α) Επεκτείνεται η εφαρμογή του άρθρου 50 του ν.1914/ 

1990, όσον αφορά την αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. και 
το χρόνο απόσβεσης του κόστους κατασκευής των έργων 
σε όλα τα έργα που γίνονται με ολική ή μερική χρηματο
δότηση, ενώ η άνω διάταξη του άρθρου 50 προβλέπει 
ρυθμίσεις μόνον για έργα κατασκευής χώρων στάθμευσης 
που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικούς φο
ρείς.

β) Οι τόκοι των δανείων και των πιστώσεων του αναδόχου, 
κατά τη διάρκειο της κατασκευαστικής περιόδου, θεωρού
νται ως κόστος κατασκευής, η δε απόσβεσή τους γίνεται 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άνω άρθρου 50, εντός δέκα 
ετών ή μέσα στην προθεσμία παραχώρησης.

Και οι δύο ρυθμίσεις συνκττούν λογικά κίνητρα για την 
ανάληψη από ιδιωτικούς φορείς της χρηματοδότησης 
σημαντικών έργων.

Αρθρο 10

Με τις ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 
συμπληρώνονται και προσαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν. 960/1979, όπως ισχύει σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις των προηγουμένων άρθρων 8 και 9 του παρόντος 
νομού.

Οι διευκρινίσεις της παρ. 3 είναι αναγκαίες γιατί η 
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ρυθμίζει την φορολόγηση 
των αναδόχων από την εκτέλεση των δημοσίων έργων με 
χρηματικά ανταλλάγματα χωρίς να προβλέπει τον τρόπο 
φορολόγησης αυτών σε περίπτωση εκτέλεσης των πιο 
πάνω έργων κατά το σύστημα της αντιπαροχής ή της 
παροχής άλλων ανταλλαγμάτων.

Οι διατάξεις της παρ. 4 θεσπίζονται για να αντιμετωπι
στούν τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν από τυχόν 
προβολή δικαιωμάτων τρίτων επί δημοσίων εκτάσεων που 
εκποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του 
ν. 1892/1990 και του άρθρου 28 του ν. 1947/1991.

Συγκεκριμένα προκειμένου να αντιμετωπισθεί το στεγα- 
σπκό πρόβλημα των πολιτών αποφασίσθηκε η εκποίηση 
ακινήτων που ανήκουν στην κυριότητα του ελληνικού 
Δημοσίου.

Για το σκοπό αυτό, με την παρ. 1 του άρθρου 69 του 
ν.1892/1990 ορίστηκε ότι: Επιτρέπεται στην Κτηματική 
Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) να συνιστά ανώνυμες 
εταιρείες, οι οποίες θα έχουν σκοπό τη χωροταξική και 
πολεοδομική οργάνωση, για οικιστικούς και άλλους σκοπούς 
ακινήτων, που ανήκουν στην κυριότητα του ελληνικού 
Δημοσίου και τη μεταβίβαση στη συνέχεια των οικοδομή
σιμων αρτίων οικοπέδων, που προκύπτουν σε κομιστές 
ομολόγων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος με το 
άρθρο δε 28 του ν. 1947/1991 ορίστηκε ότι είναι δυνατόν, 
για την εξυπηρέτηση του ιδίου σκοπού, με απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να εγκρίνεται η οικιστική καταλλη
λότητα και η πολεοδόμηση εκτάσεων του ελληνικού 
Δημοσίου.

Επειδή, όμως ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να 
διεκδικήσει τρίτος διεγέρσεως διεκδικητικής αγωγής την 
κυριότητα που έχει το Ελληνικό Δημόσιο επί ακινήτων που 
έχουν καθορισθεί με κοινή Υπουργική απόφαση για τον 
παραπάνω σκοπό, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση υλο
ποίησης του προγράμματος στέγασης, με την προ τείνομε νη 
διάταξη επιτρέπεται η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 
για λόγους δημόσιας ωφέλειας της διεκδικούμενης έκτασης 
υπέρ και δαπάναις του Δημοσίου ή του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ή του 
Τ.Ε.Ο.

Ειδικότερα, με την εν λόγω διάταξη: α) Καθίσταται δυνατή 
η απρόσκοπτη εφαρμογή του στεγαστικού προγράμματος, 
β) διατηρείται άθικτη κάθε αξίωση του Ελληνικού Δημοσίου 
επί της κυριότητος των ακινήτων, για τα οποία εκκρεμεί 
διεκδικητική αγωγή μεταξύ αυτού και τρίτων και γ) διασφα
λίζοντας πλήρως τα τυχόν δικαιώματα των τρίτων (σε 
περίπτωση δικαίωσής τους), με την καταβολή εκ μέρους 
του Δημοσίου, όπως ορίζει το Σύνταγμα (άρθρο 17), 
πλήρους αποζημιώσεως, σύμφωνα με τις περί αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων διατάξεις.

Εξάλλου στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 
1892/1990 ‘Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις’ δεν διευκρινίζεται επαρκώς το περιεχό
μενο της μελέτης που απαιτείται να υπάρχει κατά τον 
χρόνο έκδοσης των κτηματικών ομολόγων μιας περιοχής.

Επομένως κρίνεται σκόπιμο να παρασχεθεί εξουσιοδότη
ση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως με κοινή τους απόφαση προβούν στην 
απαιτούμενη διευκρίνιση. Για το σκοπό αυτό προσετέθη η 
προτανόμενη παράγραφος 5 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 11

Με το άρθρο αυτό συμπληρώνονται και τροποποιούνται 
κυρίως διατάξεις του ν. 1515/1985, για το ρυθμιστικό σχέδιο 
της Αθήνας, σύμφωνα με τα πορίσματα των μελετών που 
έχουν ήδη γίνει στα πλαίσια του νόμου αυτού και την 
αποκτηθείσα εμπειρία από την μέχρι σήμερα λειτουργία του 
Οργανισμού Αθήνας.

Ειδικότερα:
1. Με την παρ. 1, συμπληρώνονται στο διάγραμμα 1 του 

ν. 1515/1985 οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 
αυτό.

2. Επειδή συναρμοδιότητα Υπουργείων καθορίζεται από 
ειδικές διατάξεις, δημιουργήθηκε σύγχιση από την διατύ
πωση της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 
1515/1985 και την ίδια διάταξη του ν. 1561/1985 και 
προκειμένου Υαποσαφηνισθουν οι αρμοδιότητες και οι 
διαδικασίες για τη βελτίωση του ρυθμιστικού σχεδίου
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Αθήνας και Θεσ/νίκης, αναδιατυπώνονται οι σχετικές 
διατάξεις (παρ. 2 και 6 του άρθρου αυτού}.

3. Με τις παρ. 3 και 7, σπς περιπτώσεις που από την 
κείμενη νομοθεσία απαιτείται γνωμοδότηση του Σ.Χ.Ο.Π. 
για θέματα σχεδιασμού υπερτοπικής σημασίας (Ζ.Ο.Ε., 
ΖΆ.Σ., Ζ.Α.Α., Ζ.Ε.Π.), που αφορούν την Αθήνα και την 
Θεσ/νίκη, αντικαθίσταται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος με την γνωμοδό
τηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας 
και θεσ/νίκης αντίστοιχα. Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι 
η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε. των Οργανι
σμών, η απλούστευση των διαδικασιών και η άρση των 
συναρμοδιοτήτων.

4. Σχετικά με την παράγραφο 4.
Στο πλαίσιο του στόχου για δημιουργία πολυκεντρικής 

δομής και αναβάθμιση-αποσυμφόρηση της κεντρικής πε
ριοχής της Αθήνας και του Πειραιά, (άρθρο 3 παρ. 4β του 
ν. 1515/1985) και πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 
15 παρ. 2.1.2 προτείνονται πρόσθετα πολεοδομικά κέντρα 
υπερτοπικής σημασίας, που χαρακτηρίζονται ως δευτερεύο- 
ντα κέντρα χωροταξικής υποενότητας.

Ειδικότερο τα κέντρα που προτείνονται είναι:
- Ο χώρος του στρατοπέδου Κ.Ε.Β.Ο.Π. Δ. Χαϊδαρίου.
- 0 χώρος του αεροδρομίου και των βάσεων του 

Ελληνικού. - Η περιοχή Δ. Αμαρουσίου κ.λπ.
- Η περιοχή του κέντρου του Δ. Αχαρνών που προτείνεται 

να χαρακτηριστεί σαν δευτερεύον κέντρο Χωροταξικής 
υποενότητας, αντί για κέντρο Δήμου με υπερτοπική σημασία 
διόπ παρουσιάζει σοβαρή συγκέντρωση κεντρικών λειτουρ
γιών και τάσεις παραπέρα επέκτασής τους, καθώς και 
σοβαρή χωρηπκότητα οικιστικών επεκτάσεων.

Το βασικό σκεπτικό που οδηγεί στην πρόταση απορρέει 
από τη γενική εκτίμηση όη το δίκτυο των κέντρων Δήμων 
με υπερτοπική σημασία, πλην Μενιδίου που προβλέπονται 
στο ν. 1515/1985, δεν επαρκει για την οργάνωση πολυκε
ντρικής δομής στο Λεκανοπέδιο διόπ: 

α. αφορά πολεοδομημένες και δομημένες εκτάσεις με 
περιορισμένες δυνατότητες σε αδόμητους χώρους.

β. συμβάλλει στην ενίσχυση της συγκέντρωσης κεντρικών 
λειτουργιών υπερτοπικού χαρακτήρα σε σχέση με τους 
γειτονικούς μόνο Δήμους κυρίως.

γ. εμφανίζει μικρά περιθώρια λόγω κορεσμού, να λειτουρ
γήσουν οαν αξιόλογος αντίπαλος των μητροπολιτικών 
κέντρων της Αθήνας και του Πειραιά.

δ. σε χαμηλό βαθμό μπορεί να απορροφήσουν ης 
αυξανόμενες τάσεις επέκτασης των κεντρικών λειτουργιών 
κατά μήκος του βασικού δικτύου αξόνων κυκλοφορίας.

Τα τέσσερα δευτερεύοντα κέντρα χωροταξικής υποενό
τητας που προτείνονται, εξασφαλίζουν ορισμένα σοβαρά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα για την οργάνωσή τους σε 
σημαντικά κέντρα, με δυνατότητες απορρόφησης κεντρικών 
λειτουργιών, από κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά, αλλά 
και νέων δραστηριοτήτων που προστίθενται, λόγω των 
επικρατουσών τάσεων για αύξηση του τριτογενή τομέα. Τα 
πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν είναι: 

α. Αφορούν μεγάλες αδόμητες εκτάσεις δημόσιας ιδιο
κτησίας (Κ.Ε.Β.Ο.Π., Ελληνικό, Μενίδι), με την μεταφορά 
των στρατοπέδων και τη σταδιακή μεταφορά του αεροδρο
μίου και των βάσεων αντίστοιχα), ή διαθέτουν σημαντικό 
ποοοστό ελεύθερης ιδιωτικής γης (Αμαρούσιο).

β. Το Ελληνικό και το Αμαρούσιο εντάσσονται γεωγραφικά 
σε περιοχές του λεκανοπεδίου που παρουσιάζουν σοβαρές 
τάσεις έλξης κεντρικών λειτουργιών του τριτογενή τομέα 
(γραωεία επιχειρήσεων, τράπεζες, εμπορικά πολυκαταστή
ματα κ.λπ.).

γ. Το Μενίδι στην ευρύτερη περιοχή που παρουσιάζει 
ήδη σοβαρή συγκέντρωση κεντρικών λειτουργιών επιπέδου

περιφερειακού και εθνικού (Σχολές ΕΛ.ΑΣ., βιβλιοοπάσιο 
της Βουλής, Ανθαγορά) αλλά και αξιόλογες τάσεις έλξης 
χονδρεμπορικών δραστηριοτήτων, εμπορικών πολυκατα
στημάτων καθώς και σοβαρή χωρητικότητα οικιστικών 
επεκτάσεων.

δ. Και τα τέσσερα προτεινομενα κέντρα εξυπηρετούνται 
ή προβλέπεται να εξυπηρετηθούν από βασικούς κυκλοφο- 
ριακούς άξονες ή και μέσα στάθμευσης τροχιάς και 
συγκεκριμένα:

- Το Κ.Ε.Β.Ο.Π. από την προβλεπόμενη Δυτική Περιφε
ρειακή Αιγάλεω.

- Το Ελληνικό από τις λεωφόρους Βουλιαγμένης, Πο- 
σειδώνος Περιφερειακή Υμηττού και Αργυρουπόλεως-Αε- 
ροδρομίου Σπάτων.

- Το Ελληνικό από ης λεωφόρους Κηφισσιας και Κύμης, 
την υφιστάμενη γραμμή των Η.Σ.Α.Π. καθώς και το 
προβλεπόμενο τμήμα της λεωφόρου Σταυρού Ελευσίνας 
και της νέας γραμμής του προαστειακού τραίνου.

- Το Μενίδι από την Εθνική οδό, τη λεωφόρο Σταυρού
Ελευσίνας και το νέο συγκοινωνιακό κέντρο του Ο.Σ.Ε. από 
το οποίο θα διέρχεται αστικός και προαστειακός σιδηρό
δρομος. *

ε. Η γεωγραφική κατανομή των προτεινόμενων κέντρων 
καλύπτει ισομερώς μεγάλες χωροταξικές-λειτουργικές ε
νότητες του Λεκανοπεδίου και συγκεκριμένα:

- Το Κ.Ε.Β.Ο.Π. του Δυτικού Λεκανοπεδίου
- Το Ελληνικό του Ν.Α. Λεκανοπεδίου
- Το Αμαρούσιο του Β.Α. Λεκανοπεδίου
- Το Μενίδι, του Β.Δ. Λεκανοπεδίου
στ. Και τα τέσσερα προτεινομενα κέντρα έχουν τη 

δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης, λόγω μεγάλης αξίας της 
γης καθώς και λόγω διαθέσιμης δημόσιας γης. Κρίνεται 
σκόπιμο για λόγους διευκρίνισης του άρθρου 15 του ν. 
1515/1985 ως προς το θέμα της πολυκεντρικής δομής και 
σε συσχέτιση με τις προβλέψεις του διαγράμματος 1 του 
νόμου, να αναφερθούν ονομαστικά τα κέντρα κατά κατη
γορία.

5. Με την παρ, 5, στα πλαίσια του στόχου γιο 'αναψυ- 
χή-ψυχαγωγία υπερτοπικής σημασίας με την δημιουργία 
μεγάλων υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, κοι
νωφελών και πολιπστικών λειτουργιών καθώς και συναφών 
οικονομικών δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν ολόκληρη 
την έκταση της πόλης' τροποποιείται η περ. δ της παρ. 
2.3 του άρθρου 15 για να συμπεριληφθεί στο ρυμοτομικό 
σχέδιο της Αθήνας υπερτοπικός πόλος στην περιοχή του 
Πύργου Βασιλίσσης, που υπάγεται στα διοικητικά όρια των 
Δήμων Αγ. Αναργύρων, Ν. Λιοσίων και Καματερού, στον 
Αγιο Κοσμά και σπς Αλυκές Αναβύσσου. Η προτεινόμενη 
τροποποίηση στηρίζεται στην σημαντική δυνατότητα δημό
σιας γης και προσφέρεται σε συνδυασμό με ης ανάγκες 
αναψυχής και κοινωφελών λειτουργιών του Δυτικού Λεκα
νοπεδίου και της παραλιακής ζώνης. Επί πλέον προστίθεται 
η οργάνωση λιμένων αναψυχής για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών σε θαλάσσια αναψυχή των κατοίκων της Αττικής.

6. Με την παρ. 8 τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 73 
του ν. 1622/1986 προκειμένου να εξειδικευθεί κα; αποσα- 
ψηνισθεί ο ρόλος του Οργανισμού Αθήνας σαν Εισηγητού 
των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ε.Ο.Κ. και να αρθεί 
η ασάφεια που έχει δησιουργηθεί ως προς την αρμοδιότητα 
'εισήγησης', μεταξύ του Οργανισμού κα της Δ/νσης 
Περιφερειακής Ανάπτυξης Αττικής.

Άρθρα 12 έως 17

Η αναβάθμιση των δυπκών περιοχών της πρωτεύουσας 
και ειδικότερα της περιοχής του Ελαιώνα, αποτελεί ρητή 
προγραμματική κυβερνηηκή διακήρυξη.
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περιοχή αυτή αποτελείται από τμηματο των Δήμων 
/ας, Περιστεριού, Αιγάλεω, Αγ. Ιωάννη Ρέντη και 
οου και μέχρι πρότινος ευρίσκετο στο σύνολό της 
•ον έκτος σχεδίου. Σήμερα ο Ελαιώνας είναι η πλέον 
αθμισμένη περιοχή λόγω σύνθεσης ετερόκλητων και 

,βιβαστων χρήσεων, ανυπαρξίας έργων υποδομής κ.λπ. 
διαθέτει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και εξυγίαν- 
λόγω της κεντρικότητας της θέσεώς της μέσα στον 

τερο σχηματισμό της πρωτεύουσας, της διέλευσης 
λων μεταφορικών αξόνων κ.λπ.
γνωστό η περιοχή εντάχθηκε στο σχέδιο και η ταχεία 

,μογή του αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας για την 
οθμιση των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, την 
ηρέτηση των κατοίκων της περιοχής, την προστασία 
ανάδειξη της Ιεοάς Οδού, που αποτελεί εθνικής 
αίας ιστορικό στοιχείο, αλλά και την εξάλειψη της 
ν ρυπογόνου εστίας της Αθήνας.
την εφαρμογή του επείγοντος προγράμματος σνά- 

ης της περιοχής του Ελαιώνα, καθίσταται αναγκαία η 
αση ειδικού φορέα ευέλικτου και ικανού να αντιμετω- 

ενιαία την περιοχή ως διακεκριμένη χωροταξική 
η τα, Η αρμοδιότητα του φορέα αυτού επεκτείνεται μεν 
\η την περιοχή του Ελαιώνα η ενεργοποίησή του όμως, 
:ρώτο στάδιο περιορίζεται στην περιοχή του δήμου 
! Ιωάννου Ρέντη για την οποία υπάρχει ρητή συγκα- 
τη του δημοτικού συμβουλίου. Παρέχεται βέβαια η 
-ότητα να ενεργοποιηθεί ο φορέας αυτός και στις 
χές των λοιπών δήμων του Ελαιώνα εφόσον τα οικεία 
πκά συμβούλια το ζητήσουν.

την παρούσα ρύθμιση των άρθρων 12 έως 17 ο 
σς συνιστάται με την μορφή ανώνυμης εταιρίας και 
οίζονται οι ειδικότεροι σκοποί και ο τρόπος λειτουργίας

,ς ανωτέρω σκοπούς επιδιώκει το προτεινόμενο 
ο νόμου και παρακαλείται η Βουλή να το ψηφίσει:

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 1991 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αλαιοκρασσάς Μιχ. Παπακωνσταντίνου

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
Θ. Αναγνωστόπουλος

ιΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
:ας Καραμανλής Ν. Γκελεστάθης

•TP1KH ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΡΟΠΗ

τδρίαση αριθμός 80 της 6 Φεβρουάριου 1992, ώρα
-μ-
τδρίασε το τμήμα Γ της Κεντρικής Νομοπαρασκευα- 

Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Α. Τσούτσος, 
:>ς Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Ν. Παπαθανασίου, αρεοπαγι- 

Χριστόφορος, σύμβουλος επικράτειας (εισηγητής), 
3ίσκος, σύμβουλος Ε.Σ., Α. Κομισόπουλος, νομικός 
-λος του Κράτους, I. Σπυριδάκης και Σ. Βρέλλης, 
τές πανεπιστημίου, Ν. Σακελλαρίου, πάρεδρος ΣτΕ 
'τής) και Ν. Αγγελάρας, εφέτης και επεξεργάστηκε 
νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

υόσιων Έργων με τίτλο: "Μέτρα για την αντιμετώπιση 
Φους της Αθήνας και πολεοδομικές ρυθμίσεις".

Γραμματεας ο Σ. Κοτσιωνης.
Παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι του υπουργού Ν. Αντωνίου, 

Ε. Σακλαμπανάκης, Κ. Παυλόπουλος, Γ. Καρδάσης και I 
Δερμυζάκης.

Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου, αωού έλαβε 
υπόψη της και τις γλωσσικές υποδείξεις του καθηγητή Γ. 
Μπαμπινιώτη και διατύπωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α' Γενικές παρατηρήσεις

1. Όπου αναφέρονται νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις 
να μην παρατίθεται η περίληψη, αλλά να τίθεται σε 
παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, ο αριθμός του φύλλου 
της Εφ. Κυβ. λχ ν. 1882/1990 (Α.43). Ειδικά ο ν. 2190/1920, 
που έχει κωδικοποιηθεί, να αναφέρεται "κ.ν. 2190/1920". 
Επίσης όπου αναφέρονται αριθμοί οδηγιών Ε.Ο.Κ. να 
παρατίθεται σε παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, ο αριθμός 
του φύλλου της Εφημερίδας της Ε.Ο.Κ..

2. Όπου γίνεται σύντμηση τίτλων να αναγράφεται, μόνο 
κατά την πρώτη μνεία, πλήρης ο τίτλος και σε παρένθεση 
τα αρχικά γράμματα λχ Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ). 
Ειδικά ο τίτλος του Υπουργού και του Υπουργείου Περι
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων πρέπει να 
γράφεται πάντοτε πλήρης και όχι συντετμημένος.

3. Επειδή σε ορισμένα άρθρα προβλέπονται ανομοιογε- 
νείς ρυθμίσεις η Επιτροπή φρονεί ότι νομοτεχνικά το 
περιεχόμενο των άρθρων αυτών πρέπει να κατανεμηθεί σε 
περισσότερα άρθρα, με περιορισμό του περιεχομένου κάθε 
άρθρου σε μία συγκεκριμένη κατηγορία ρυθμίσεων και 
συνιστά την επανεξέταση του θάματος

4. Κατά την καθαρσγραφή του νομοσχεδίου να προσεχθεί 
η ομοιομορφία του κειμένου. Κατά τη χρήση των ν., Ν. και 
νόμου, ν.δ. και ν.δ/τος, π.δ., π.δ/τος και προεδρικού 
διατάγματος αρκεί η χρήση ν,.νδ. και π.δ..

5. Παρατηρείται ότι το κείμενο εδαφίων δεν γράφετα στη 
συνέχεια, αλλά αρχίζει από νέο στίχο, ως να μην αποτελεί 
συνέχεια της ίδιας παραγράφου και επιστάται η προσοχή 
για ης διορθώσεις κατά την καθαοργραφή του νομοσχεδίου.

Β' Ειδικές παρατηρήσεις

1. Η Επιτροπή φρονεί ότι τα άρθρα 1-4 πρέπει να 
αποτελόσουν περιεχόμενο Κεφαλαίου Α με τίτλο: "Διατάξεις 
για τα οχήματα".

2. Στο άρθρο 1:
α) Στην παρ.2, περ.α, έβδομο στίχο, μετά τη λέξη: 

"Αθηνών" vc προστεθούν οι λέξεις: "Πειραιώς και Περιχώ
ρων· και στην περ.β, στίχοι 13-14, αντί των λέξεων: "του 
παρόντος εδαφίου" να τεθεί: "του παρόντος εδαφίου β". 
β) Στην παρ.6, πρώτο στίχο, μετά τη λέξη: "Αθηνών" να 
προστεθούν οι λέξεις: "Πειραιώς και Περιχώρων".

3. Στο άρθρο 2, παρ.9, περ.α, δεύτερο στίχο, η λέξη: 
"σύμφωνα" να διορθωρεί σε: "σύμφωνες".

4 Στο άρθρο 3:
α) Στην παρ.3 ο πρώτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής: 

"Με απόφαση των ανωτέρω υπουργών καταρτίζεται το".
β) Στην παρ.4, τελευταίο εδάφιο, η Επιτροπή επισημαίνει 

ότι αντίκειται στους δημοσιονομικούς κανόνες η σύνδεση 
του εσόδου του προϋπολογισμού με συγκεκριμένες δαπά
νες, δοθέντος ότι δεν συνιστάται ειδικός λογαριασμός.

γ) Η παρ.6 να διατυπωθεί ως εξής:
"Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου τηρεί μητρώο 

ιδιωτικών συνεργείων επισκευής οχημάτων και κέντρων 
ελέγχου, στο οποίο εγγράφονται τα συνεργεία και τα 
κέντρα ελέγχου που εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση 
της ΚΕΚ, το οποίο παραδίδει και στον ανάδοχο.".
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δ) Στην πορ.9, δεύτερο εδάφιο, ο πρώτος στίχος, να 
διατυπωθεί ως εξής: Ία όργανα ελεγχου της περ.ε δεν'.

ε) Στην παρ.11, έκτο στίχο, αντί: ‘τον έλεγχο πεδίου’ να 
τεθεί: ‘τον περιστασιακό έλεγχο'.

στ) Στην παρ.12, έβδομο στίχο, αντί των λέξεων: 
’εξειδικεύεται το ’ να τεθεί: 'ρυθμίζεται κα το ειδικότερο'.

ζ) Στην παρ.13, δέκατο στίχο, μετά τη λέξη: 'συνίσταται' 
να προστεθεί εντός κομμάτων η φράση: ’αναλόγως της 
βαρύτητας του παραπτώματος,'.

5. Στο άρθρο 4:
α) Ο τίτλος του άρθρου να διατυπωθεί ως εξής: Άλλες 

διατάξεις'.
β) Στην παρ.1, πρώτο στίχο, να απαλειφθούν οι λέξεις: 

'πρέπει να '.
γ) Στην παρ.2, στίχοι 5-7, σχετικά με τη φράση: 

'σύμφωνα... αυστηροτέρων' η Επιτροπή επισημαίνει ότι, 
εφόσον πρόκειται για Κανονισμούς του ΟΗΕ που δεν έχουν 
δημοσιευθεί οπήν Ελλάδα, δεν υφίσταται νομική υποχρέωση 
και για το λόγο αυτό η εξουσιοδότηση είναι αόριστη και 
συνιστά την επανεξέταση του θέματος.

6. Η Επιτροπή φρονεί ότι τα άρθρα 5-18 πρέπει να 
αποτελέσουν περιεχόμενο Κεφαλαίου Β με τίτλο: 'ΓΊολεο- 
δομικές ρυθμίσεις και λοιπό'.

7. Στο άρθρο 5:
α) Οι περ. α και β να συγχωνευθούν σε μια περίπτωση 

και η περ.γ να αναριθμηθεί σε περ.β. 
β) Οι στίχοι 5-16 να διατυπωθούν ως εξής:
'χώρους κοινοχρήστου πρασίνου, εφόσον ο ενδιαφερό

μενος με δήλωσή του, που υποβάλλει μέσα στις προθεσμίες 
για την υποβολή ενστάσεων, είτε κατά την ανάρτηση της 
πολεοδομικής μελέτης, είτε κατά τη σύνταξη της πράξης 
εφαρμογής. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται ανεξάρτητα από 
την τυχόν ένσταση για τη μη ρυμστόμηση του ακινήτου. 
Στις περιπτώσεις αυτές κατά το δικαστικό προσδιορισμό 
της οφειλόμενης αποζημίωσης το δικαστήριο προσδιορίζει 
και το αντάλλαγμα χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, από 
την ημερομηνία μεταγραφής, για όλο το χρονο και το 
συνολικό ποσό του ανταλλάγματος αφαιρείται από την 
προσδιορισθείσα αποζημίωση.'

γ) Στην παρ.7, περ.α, η ρύθμιση δεν είναι συνταγματικά 
ανεκτή και συνιστάται η επανεξέταση του θέματος.

δ) Στην παρ.δ και στην παρ.3 του άρθρου 25 του 
ν.1337/1983, που αντικαθίσταται, η Επιτροπή, επισημαίνει 
ότι η νέα διατύπωση της διάταξης δεν φαίνεται ότι 
θεραπεύει την αντισυνταγματικότητα της προηγουμένης, 
γιατί η αύξηση της ελάχιστης πλευράς κατά 1 μέτρο και 
του εμβαδού κατά 25 τ.μ. είναι ζήτημα αν καλύπτει τις 
προϋποθέσεις που καθώρισε η απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας και συνιστά την επανεξέταση του θέματος.

ε) Στην παρ.9 και σχετικά με την πρόβλεψη ότι ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ
γων μπορεί να κηρύσσει έκπτωτα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου των οικοδομικών 
συνεταιρισμών, η Επιτροπή διαπιστώνει απόκλιση από την 
καθιερωμένη πρακτική, σε παρόμοιες περιπτώσεις, σύμφωνα 
με την οποία ο υπουργός μπορεί να ζητήσει από το 
δικαστήριο την έκπτωση και συνιστά την επανεξέταση του 
θέματος.

8. Στο άρθρο 6:
α) Στην παρ.1, περ.γ, οι λέξεις: 'ρέμματα-ων' και 

χείμμαροι-ων' να γραφούν με ένα:'μ'.
β) Στην παρ.4, περ.β, δεύτερο στίχο, να προστεθεί ο 

αριθμός του φύλλου της Εφ.Κυβ/σεως στην ΚΥΑ.
γ) Στην παρ.10, τρίτο στίχο, η λέξη: 'μετρούνται' να 

διορθωθεί σε: 'μετρώντα:' και στους στίχους 6-7 να 
απαλειψθεί το κείμενο: 'όπως βεβαιώνεται.... πεζοδρομίου'.

9. Στο άρθρο 11:

α) Στην παρ.1, τρίτο στίχο, αντί των λέξεων: 'ίδιου νόμ 
να τεθεί: 'ν. 1515/1985'.

β) Στην παρ.δ, έκτο στίχο, μετά τη λέξη: Ίπποδρόμ 
να προστεθεί η λέξη: 'και'.

10. Στο άρθρο 12, παρ.3, στίχοι 3-5, να διαγράφει 
κείμενο: 'και εφόσον.... του νόμου αυτού' και στο τέλ 
μετά το: (Α.37) 'να τεθεί η φράση: 'όπως εκάστοτε ισχύε

11. Στο άρθρο 14 η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ύπαρ 
περισσοτέρων ονομμαστικών μετοχών καθιστά προβλημ 
τική τη λειτουργία του άρθρου 17 παρ.1 και 2, καθόσ 
από την ύπαρξη περισσοτέρων μετοχών δεν είναι δυνο 
η διάθεση της περιουσίας της ΑΝ.ΕΛ. κατά την πρόβλε 
του άρθρου αυτού. Γι αυτό κρίνεται σκόπιμο η εταιρεία 
έχει μόνο μία μετοχή που θα ακυρώνεται με την απόφο 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσκ 
Έργων μετά την παύση της λειτουργίας της και συνισ 
την επαναξέταση του θέματος.

12. Στο τέλος του άρθρου 18 να προστεθεί η φράο 
‘αν για ορισμένες διατάξεις δεν ορίζεται διαφορετικά".

Αθήνα 6 Φεβρουάριου 19£

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
ΑΘΩΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ Σ. ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Νόμος 1882/1990 (αρθρα 22. 37. 38, 39, 41)

Άρθρο 22
Επανυπολογισμός εψάπαξ πρόσθετου ειδικού 

τέλους. Τρόπος καταβολής εισφορών

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 363/197 
(ΦΕΚ Α' 152), όπως ισχύει, προστίθενται τρία εδάφια πο 
έχουν ως εξής:

'Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα αυτοκινήτου μ 
κινητήρα μεγαλύτερου κυλινδρισμού, εφ' όσον η αντικατέ 
στάση λαμβάνει χώρα εντός τριετίας από την έκδοση τη 
πρώτης άδειας κυκλοφορίας, το κατα την προηγούμεν 
παράγραφο εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος επανυπολογι 
ζεται με βάση τον κυλίνδρισμά του νέου κινητήρα κο 
καταβάλλεται η διαφορά κατά την έκδοση της νέας άδειαο 
με βάση τις διατάξεις, που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοση 
της άδειας αυτής.

Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα αυτοκίνητο 
προσώπων, που απαλλάχτηκαν από το εφάπαξ πρόσθετι 
ειδικό τέλος, με κινητήρα μεγαλύτερου κυλινδρισμού one 
το οριο, που προβλέπεται για την απαλλαγή, ανεξάρτητο 
από το χρόνο αντικατάστασης, καταβάλλεται ολόκληρο το 
εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος με βάση τις διατάξεις πο, 
ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της νέας άδειας κυκλο
φορίας.

Όσοι προβαίνουν σε αντικατάσταση κινητήρα αυτοκινή
του, προκειμένου να τους εκδοθει νέα άδεια κυκλοφορίας 
οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά φορολογικά στοιχεία 
που εκδόθηκαν για την αγορά ή τοποθέτηση του κινητήρα ’

2. Οι εισφορές, που προβλέπονται από τις διατάξεις των 
άρθρων 2 και 3 του ν.δ/τος 49/1966 (ΦΕΚ Α’ 294). όπωο 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο μόνο του β.δ/τος 281/1973 
(ΦΕΚ Α' 84) και του άρθρου 12 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ Α 
182), όπως ισχύουν, εάν δεν υπερβαίνουν τις εξήντο 
χιλιάδες (60.000) δραχμές, καταβάλλονται εφαπαξ, κατά ττ 
χορηγηση της άδειας κυκλοφορίας. Εάν υπερβαίνουν το 
ποσό αυτό καταβάλλονται σε δόσεις κατά τα οριζομενο 
στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.δ/τοο 
49/1968 και της παραγράφου 4 του άρθρου 12 τοι
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v.383/1976. To ποσό όμως κάθε δόσης, πλην της τελευ
ταίας, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των σαράντα χιλιάδων 
(40.000) δραχμών. Αν για την τελευταία δόση προκύπτει 
ποσό μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές, με το ποσό 
αυτό προσαυξάνεται το ποσό της προηγούμενης δόσης.

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 
την πρώτη του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του 
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 37
Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων, 

ιδιωτικής χρήσης

1. Καινουργή επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευα- 
σθεί με αντιρρυπαντική τεχνολογία, της δασμολογικής 
κλάσης 87.03 του Ολοκληρωμένου Τελωνειακού Δασμολο
γίου (TARIC), με εξαίρεση τα ασθενοφόρα και νεκροφόρα, 
υποβάλλονται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης επί της φορο
λογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση την 
παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α') και 
του άρθρου 4 του ν. 1573/1985 (ΦΕΚ 201 Α'), όπως ισχύουν.

2. Οι συντελεστές του κατά τα παραπάνω ειδικού φόρου 
κατανάλωσης ορίζονται ως ακολούθως:

ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ
Μέχρι και 900 κυβ.εκατ. 35%
Από 901 μέχρι 1.400 50%

1.401 1.600 70%
1 1.601 1.800 90%

0 1.801 2.000 140%
1 2.001

και πάνω 220%
3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο συντελεστές 

αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για αυτοκίνητα 
ανπρρυπαντικής τεχνολογίας με κινητήρα περιστρεφόμε
νων εμβόλων (WANKEL).

4. Ως αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για την 
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου χαρακτηρίζονται τα 
καινουργή κατά τον τελωνισμό βενζινοκίνητα επιβατικό 
αυτοκίνητα, για τα οποία έχει εκδοθεί "δελτίο έγκρισης 
Ε.Ο.Κ.". Όσον αφορά ας εκπομπές καυσαερίων, σύμφωνα 
με ας Οδηγίες 88/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ και 
ειδικότερα εκείνα των οποίων οι εκ κατασκευής εκπομπές 
καυσαερίων, για έγκριση τύπου, είναι ίσες ή μικρότερες από 
ας κατωτέρω τιμές:

α. Αυτοκίνητα που φέρουν κινητήρα κυβισμού μεγαλύτε
ρου των 2000cc:
μάζα CO (GR/δοκιμή) συνολική μάζα μάζα ΝΟχ

HC+NOxiGR/δοκιμή) (GR/δοκιμή) 
25 6,5 3,5

β. Αυτοκίνητα που φέρουν κινητήρα κυβισμού μεγαλυτέ- 
ρου ή ίσου των 1400 CC και μικρότερου ή ίσου των 2000 
CC:
μάζα CCKGR/δοκιμή) συνολική μάζα

HC+NOxfGR/δοκιμή)
30 8

γ. Αυτοκίνητα που φέρουν κινητήρα κυβισμού μικρότερου 
των 1400 CC:
μάζα CO (GR/δοκιμή) συνολική μάζα

HC+NOx(GR/6okw)
19 5

Επίσης, ως αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 
χαρακτηρίζονται και εκείνα που καλύπτουν τις προδιαγρα
φές καυσαερίων ΗΠΑ '83, όπως περιγράφονται στην παρ.8.3 
του παραρτήματος I της Οδηγίας 88/76/ΕΟΚ.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και

Μεταφορών και Επικοινωνιών οι τιμές της παρ.4 μπορεί να 
μειωθούν περαιτέρω.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες, τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό των 
αυτοκινήτων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς επί
σης και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος.

Αρθρο 38
Ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων 

δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ-ΑΓΟΡΑΙΑ)

Ι.Τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία 
προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως αυτοκίνητα δημόσιας 
χρήσης και χρησιμοποιούν αμόλυβδη βενζίνη ως καύσιμο, 
απαλλάσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Στα αυτοκίνητα αυτά, εφ' όσον φέρουν κατά τον 
τελωνισμό και συσκευή για τη χρησιμοποίηση υγραερίου ως 
εναλλακτικού καυσίμου, ο κατά περίπτωση ειδικός φόρος 
κατανάλωσης της παρ.2 του άρθρου 37 του παρόντος 
εισπράττεται μειωμένος κατά εξήντα τοις εκατό (60%).

Η διάταξη της παραγράφου αυτής λήγει την 31-12-1992.
2. Τα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που παραλαμβάνονται 

με το φορολογικό καθεστώς της προηγούμενης παραγρά
φου, εφ όσον αποχαρακτηρίζονται για να κυκλοφορήσουν 
ως ιδιωτικής χρήσης πριν περάσει πενταετία από τον 
τελωνισμό, υπόκεινται στην καταβολή της διαφοράς μεταξύ 
των φορολογιών που καταβλήθηκαν και των φορολογιών 
που ίσχυαν κατά το χρόνο του τελωνισμού ως ιδιωτικής 
χρήσης.

Η παραπάνω διάφορό μειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό 
(60%) μετά παρέλευση πενταετίας από του τελωνισμού.

3. Τα επιβατικά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που έχουν έδρα διοικητική 
μονάδα στην οποία επιτρέπεται η χρήση υγραερίου, μπο- 
ρουν να χρησιμοποιούν ως καύσιμο και υγραέριο με τις πιο 
κάτω προϋποθέσεις:

α. Να καταβάλλεται ο προβλεπόμενος από την παρ. 1 
του παρόντος άρθρου υπέρ του Δημοσίου, άδικός φόρος 
κατανάλωσης.

β. Τα όρια εκπομπής καυσαερίων με χρήση υγραερίου να 
είναι ίσα ή μικρότερα των αναφερομένων στην παράγραφο 
4 του άρθρου 37.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται ο 
τρόπος διαπίστωσης των τιμών των εκπομπών καυσαερίων, 
ο τρόπος διασκευής του κινητήρα, τα αναγκαία δικαιολο- 
γητικά, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη χρήση 
υγραερίου.

Άρθρο 39
Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις αυτοκινήτων 

ειδικών κατηγοριών

1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, τα 
καινουργή επιβατικά αυτοκίνητα, που τίθενται σε κυκλοφορία 
από πρόσωπα του δημόσιου τομέα, όπως αυτά καθορίζονται 
από την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 
Α ), πρέπει να είναι αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολο
γίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Εξαιρούνται 
τα αυτοκίνητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις απαλ
λαγές, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για την εισαγωγή 
ή αγορά από τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες επιβατι
κών αυτοκινήτων, παρέχονται μόνο εφ' όσον τα αυτοκίνητα 
αυτά είναι καινουργή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται 
για τα εισαγόμενα επιβατικά αυτοκίνητα με βάση τις
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διατάξεις της Δ.245/88 ΑΥΟ, που κυρώθηκε με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/198S (ΦΕΚ 
90/Α/7-4-89), εφ όσον συντρέχει η προϋπόθεση του 
στοιχείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της 
απόφασης αυτής.

Άρθρο 41 
Κυρώσεις - Ποινές

1. Η καθ οιονδήποτε τρόπο, αποσύνδεση, τροποποίηση, 
αχρήστευση του συστήματος αντιρρύπανσης, η χρησιμο
ποίηση καυσίμου άλλου από εκείνου που αναφέρεται στην 
άδεια κύκλο ;ορίας, καθώς και η αντικατάσταση του κινη
τήρα αυτοκινήτου, που έχει τελωνισθεί με το Φορολογικό 
καθεστώς των επιβατικών αυτοκινήτων ανπρρυπανπκής 
τεχνολογίας, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση των 
αρμοδίων αρχών, εφ όσον οι πιο πάνω μετατροπές 
μεταβάλλουν το χαρακτήρα των αυτοκινήτων αυτών από 
ανπρρυπανπκής τεχνολογίας σε αυτοκίνητα συμβαπκής 
τεχνολογίας.

2. Σε περιπτώσεις μετατροπών της προηγούμενης πα
ραγράφου, που έχουν εγκριθεί από πς αρμόδιες αρχές, 
καταβάλλονται οι προβλεπόμενες, για το συμβατικής τε
χνολογίας επιβατικά αυτοκίνητα, φορολογικές επιβαρύνσεις, 
μειωμένες με το ποσό των φορολογιών, που καταβλήθηκαν 
κατά τον αρχικό τελωνισμό του αυτοκινήτου και τη θέση 
του σε κυκλοφορία, εφ' όσον τούτο αποδεικνύεται από 
σχετικά παραστατικά έγγραφα.

Επίσης, παύει ισχύουσα και η απαλλαγή από τα τέλη 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αυτού.

3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των παρ. 
1 και 2 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την εφαρμογή 
των διατάξεων περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρε
μπορίας του ν. 1165/1918 (ΦΕΚ 59 Α').

2. Ν. 1921/1991 (άρθρο 20)

Άρθρο 20
Κίνητρα για την απόσυρση επιβατικών και φορτηγών 

αυτοκινήτων συμβατικής τεχνολογίας 
ιδιωτικής χρήσης

1. Οι κατά πς κείμενες διατάξεις επιβαλλόμενοι, κατά 
περίπτωση, ειδικοί φόροι κατανάλωσης εισπράττονται μειω
μένοι κατά πενήντα τοις εκατό (50%), προκειμένου περί 
καινουργών επιβατικών αυτοκινήτων ή φορτη\ών βενζινο
κίνητων αυτοκινήτων ιδιωτικής χοήσης μικτού βάρους μέχρι 
2,5 τοννων, ανπρρυπανπκής τεχνολογίας, κυλινδρισμού 
κινητήρα από 1401 μέχρι 2000 κυβικών εκατοστών και κατά 
60% προκειμένου περί ομοίων αυτοκινήτων, κυλινδρισμού 
μέχρι 1400 κυβικών εκατοστών, εφ'όσον παραλαμβόνονται 
σε αντικατάσταση είτε επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής 
χρήσης συμβατικής τεχνολογίας είτε Φορτηγού αυτοκινήτου 
ιδιωτικής χρήσης βενζινοκίνητου μικτού βάρους μέχρι 2,5 
τόννων, επίσης συμβαπκής τεχνολογίας, τα οποία αποσύ- 
ρονται οριστικά από την κυκλοφορώ και καταστρέφονται. 
Η κατά το ανωτέρω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των δύο εκατομμυρίων 
(2.000.000) δρχ.

2. Ως ανπρρυπανπκής τεχνολογίας, κατά την παράγραφο 
1, νοούνται τα μεν επιβατικά αυτοκίνητα εφ όσον πληρούν 
πς προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 37 ή της 
παραγράφου 5 του άρθρου 42 του ν. 1882/1990, το δε 
φορτηγά, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα όρια εκπομπών 
καυσαερίου, τα οποία θα καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ
γων.

3. Για τη θέση σε κυκλοφορία των παραπάνω αυτοκινή
των, δεν καταβάλλονται, το προβλεπόμενο από πς διατά
ξεις του άρθρου 3 του ν.363/1976 (ΦΕΚ 152 Α'), όπως 
ισχύει εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος και το τέλη κυκλο
φορίας για πέντε (5) ημερολογιακά έτη

Ως πρώτο έτος κυκλοφορίας για τη μη καταβολή τελών 
κυκλοφορίας θεωρείται το έτος, κατά το οποίο εκδόθηκε 
η άδεια κυκλοφορία του επιβαπκού αυτοκινήτου ανπρρυ- 
παντικής τεχνολογίας.

4. Το ποσό του ειδικού φΟρου κατανάλωσης, που 
καταβλήθηκε κατά τον τελωνισμό καινουργών επιβατικών ή 
φορτηγών αυτοκινήτων ανπρρυπανπκής τεχνολογίας, κατά 
πς παραγράφους 1 και 2, επιστρέφεται κατά το ήμισυ για 
αυτοκίνητο κυλινδρισμού από 1401 μέχρι 2000 κυβικά 
εκατοστά, και κατά ποσοστό 60% γιο αυτοκίνητα μέχρι 1400 
κυβικά εκατοστά, μη δυναμένου του ποσού αυτού να υπερβεί 
τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δρχ. Επίσης επιστρέφεται 
ολόκληρο το ποσό του εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους 
καθώς και το ποσό των τελών κυκλοφορίας, που καταβλή
θηκαν κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, εφ όσον 
τα αυτοκίνητα αυτά αγοράσθηκαν αποδεδειγμένα από 12 
Νοεμβρίου 1990 και οι ιδιοκτήτες τους από της ημερομηνίας 
αυτής προέβησαν ή θα προβούν μέχρι και 30 Απριλίου 1991 
στην απόσυρση και καταστροφή επιβαπκού ή φορτηγού 
αυτοκινήτου συμβαπκής τεχνολογίας.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρ
μόζονται μόνο γιο αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας, που 
αποσύρονται και καταστρέφονται, για τα οποία έχουν 
καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας από 1.1.1989 μέχρι την 
ημερομηνία απόσυρσης.

6. Κατά την παράδοση των κατά την παράγραφο 5 
αυτοκινήτων, χορηγούνται στον κύριο του αυτοκινήτου ή 
τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του παραστατικά στοιχεία 
απόσυρσης του αυτοκινήτου.

7. Με κοινές αποφάσεις των υπουργών Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται η διαδικασία 
απόσυρσης από την κυκλοφορία των ως άνω αυτοκινήτων, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 
δύναται να καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής 
της αρχής ή του νομικού ή φυσικού προσώπου για την 
καταστροφή των αποσυρόμενων αυτοκινήτων και το χρη
ματικό ποα ■ που ενδεχομένως θα καταβάλλεται από τους 
ανωτέρω.

Οι χώροι, στους οποίους θα καταστρέφονται τα σποσυ- 
ρόμενο αυτοκίνητα, δύναται, με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, νο τεθούν υπό καθεστώς τελωνειακής επί
βλεψης.

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 του άρθρου 
αυτού ισχύουν από 1.1.1991 και εφαρμόζονται για αυτοκί
νητα συμβατικής τεχνολογίας που θα οποσυρθούν μέχρι 
31.12.1992.

9. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 97 του ν. 
1892/1990 'Γιο τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη' (ΦΕΚ 
101 Α') προστίθενται τα εξής:

'Κατά τη δημιουργώ των κατά τα ανωτέρω υπόγειων 
χώρων στάθμευσης και των υπόγειων διαβάσεων, είναι 
δυνατό vr κατασκευάζονται και χώροι άλλων χρήσεων, 
όπως υγιειν ',ς, καταστημάτων, αποθηκών κ.λπ.'.

10. Στην έβδομη σειρά της παραγράφου 10 του άρθρου 
97 του ίδιου νόμου 1892/1990, μετά τις λέξεις 'του σταθμού' 
προστίθεται η φράση 'και των λοιπών χρήσεων'.
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3. Ν. 1477/1984 (άρθρο 3)

Αρθρο 3
Ενοποίηση φόρων κατανάλωσης και πολυτελείας.

Από την ισχύ του νόμου αυτού ενοποιούνται σε ένα 
ίο με την ονομασία ’ειδικός φόρος κατανάλωσης’, οι 
λουθοι φόροι που αφορούν είδη, είτε αυτά εισάγονται 

> το εξωτερικό είτε παράγονται εγχωρίως:
) Ο φόρος πολυτελείας του άρθρου 4 του Ν.Δ. 
6/1953 (ΦΕΚ Α' 127) και της Μ. 1480/1945 απόφασης 
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 29), όπως ισχύουν.

) Ο φόρος πολυτελείας του άρθρου 4 του Ν. 2818/1954 
Κ Α' 78) και του άρθρου 4 του Α.Ν. 652/1945 (ΦΕΚ Α' 
), όπως ισχύουν.

) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του άρθρου 1 του Ν.Δ. 
9/1958 (ΦΕΚ Α' 126), όπως ισχύει.
) Ο φόρος πολυτελείας του Ν.Δ. 141/1969 (ΦΕΚ Α' 48) 
ρς ισχύει.
:) Ο φόρος κατανάλωσης του άρθρου 4 του Α.Ν.
i/1967 (ΦΕΚ Α' 179), όπως ισχύει, 
η) Ο φόρος κατανάλωσης του Ν. 4324/1963 (ΦΕΚ 
2/Α71963), όπως ισχύει.
*) Ο φόρος κατανάλωσης του άρθρου 1 του Α.Ν.
31/1939 (ΦΕΚ 332/AV1939), όπως ισχύει.
->) Ο φόρος κατανάλωσης του άρθρου 2 του Ν. 2963/1922 
ΞΚ 384/AV1922, όπως ισχύει.
3) Ο φόρος κατανάλωσης του άρθρου 4 του Ν.Δ.
58/1964 (φΕΚ 147/AV1964), όπως ισχύει.
) Ο φόρος κατανάλωσης των άρθρων 4 και 5 του Ν. 
23/1981 (ΦΕΚ Α' 340).
α) Η υπέρ του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 
)ΐκή εισφορά επί του φόρου πολυτελείας της παρ. 3 του 
θρου 1 του Ν.Δ. 141/1969 (ΦΕΚ Α' 48), καθώς και ειδική 
ιφορά των περιπτώσεων Ε, ΣΤ και 2 της παραγράφου 1 
j άρθρου 11 του Ν. 4169/1961 (ΦΕΚ Α' 81), όπως
'ύουν.
2. Ο ειδικός όρος κατανάλωσης της προηγούμενης 
ιραγράφου εφαρμόζεται με τους αυτούς συντελεστές είτε 
:οκειται για εγχωρίως παραγόμενα, κατασκευαζόμενα ή 
τσκευαζόμενα προϊόντα είτε για εισαγόμενα από το 
ωτερικό είδη, οι οποίοι ορίζονται είτε σε ποσοστό επί 
ς διαμορφούμενης κατά την επόμενη παράγραφο φορο- 
γητέας αξίας είτε επί του καθαρού βάρους, σύμφωνα με 

ς διακρίσεις που περιλαμβάνονται στο προσαρτημένο στο 
?μο αυτόν Παράρτημα III.
3. Η φορολογητέα αξία για την εφαρμογή των συντελε
ιών του ειδικού φόρου κατανάλωσης διαμορφώνεται ως 
ολούθως:
α) Για τα εγχώρια προϊόντα από την τιμή πώλησης από 
ιν παραγωγό, κατασκευαστή ή διασκευαστή αυτών, χωρίς 
ν προσθήκη καμίας άλλης επιβάρυνσης με την επιφύλαξη 
ς παραγρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1223/1981. 
β) Γ ια τα εισγόμενα από το εξωτερικό προϊόντα, από τη 

ασμολογητέα αξία, όπως αυτή λαμβόνεται υπόψη για την 
οαρμογή των εισαγωγικών δασμών, σύμφωνα με τις 
στάξεις του Κανονισμού 1224/28.5.80 του Συμβουλίου της 
Ο.Κ..
Στην αξία αυτή προστίθενται οι εισαγωγικοί δασμοί κατά 

ην έννοια της περίπτωσης ι) της παραγρ. 2β του άρθρου 
του νόμου αυτού, που πραγματικά καταβάλλονται σε 

υνάρτηση με την προέλευση των εισαγόμενων προϊόντων 
αι οι δασμοί αντιντάμπιγκ ή αντισταθμιστικοί, που εισπρά- 
σνται στα πλαίσια εφαρμογής κανονισμών ή αποφάσεων 
ομόδιων οργάνων της Ε.Ο.Κ..

4. Οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 
660/1937, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται ανάλογα και στον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης

Γιο την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου 
εδαφίου γα τα παρακάτω είδη ο συντελεστής το ειδικού 
φόρου κατανάλωσης του παραρτήματος III λαμβόνεται για 
τον υπολογισμό του εκπιπτΟμενου ποσού αυξημένος με τις 
ποσοστιαίες μονάδες που αναφέρονται σε καθεμία περί
πτωση στον ακόλουθο πίνακα. Οι μονάδες αυτές μειώνονται 
κατά το ρυθμό που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
6 του παρόντος νόμου.

- Δασμ. κλ. 34.01 ΕΙΙ Οργανικά προϊόντα και
- Δασμ. κλ. 34.02 Β παρασκευάσματα που

ενεργούν στην επιφα
νειακή τάση. 4

- ΕΧδασμ. κλ. 85.14 Μέρη μεγαφώνων περιλαμ-
βανομένων και ηχείων. 25

- ΕΧ δασμ. κλ. 85.14 Μέρη ενισχυτών. 17
- ΕΧ δασμ. κλ. 85.15 Μέρη και ξεχωριστά

τεμάχια των συσκευών 
εκπομπής και εκπομπής 
- λήψης τηλεόρασης, 
ραδιοφώνων και δεκτών 
τηλεόρασης. 8

- ΕΧ δασμ. κλ. 92.11 Μέρη, ξεχωριστά
τεμάχια και εξαρτήματα: 
α) Συσκευών εγγραφής του 
ήχου 25
β) Συσκευών αναπαραγωγής 
του ήχου και μικτές. 8
γ) Συσκευών εγγραφής ή 
αναπαραγωγής των εικόνων 
και του ήχου στην τηλεόρα
ση με υπόθεμα εγγραφής 
κάτω των 3/4 της ίντσας, 
ειδικά κατασκευασμένων να 
λειτουργήσουν σε συνδυα
σμό με δέκτες τηλεόρασης 
(VIDEO οικιακής χρήσης). 21

5. α) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που επιβαρύνει τα 
εγχώρια προϊόντα, εισπράττεται από τον υπόχρεο παρα
γωγό, κατασκευαστή ή διασκευαστή τους και αποδίδεται 
στο Δημόσιο κάθε μήνα με δήλωση.

Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και στην 
επαλήθευση της δήλωσης, στη βεβαίωση και στην είσπραξη 
του φόρου, περιλαμβανομένων και των αφορώντων στις 
προσαυξήσεις, στην παραγραφή του δικαιώματος του 
Δημοσίου, στην άσκηση προσφυγών και ενδίκων μέσων και 
γενικά στη διαδικασία βεβαίωσης του φόρου διέπονται από 
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία κίχλου 
εργασιών.

β) Η βεβαίωση και η είσπραξη του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης στην εισαγωγή διέπονται από τις διατάξεις 
της τελωνειακής Kat δασμολογικής νομοθεσίας που ισχύουν 
για ας φορολογίες εισαγωγής. Οι διατάξεις περί τελωνεια
κών παραβάσεων και λαθρεμπορίας του Ν.1165/1918 (ΦΕΚ 
Α’59), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και επί παραβάσεων με 
αντικείμενο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

γ) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης της βύνης, του 
αμυλοσιροπίου και του οινοπνεύματος θα εξακολουθήσει να 
διέπεται από τις ισχύουσες πριν από την εφαρμογή του 
νόμου αυτού κανονιστικές διατάξεις.

6. Οι απαλλαγές που αναφέρονται σε είδη, τα οποία 
υπόκεινται σε φόρους που ενοποιούνται σύμφωνα με την 
παρ.1, εφαρμόζονται ανάλογα και στον ειδικό φόρο κατα
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νάλωσης του άρθρου αυτού χωρίς διάκριση μεταξύ εγχω- 
ρίως παραγόμενων και εισαγόμενων προϊόντων

7.α) Απαλλάσσονται από το φόρο αυτόν τα εγχώρια 
προϊόντα που εξάγονται στο εξωτερικό απευθείας από τον 
παραγωγό, κατασκευαστή ή διασκευαστή τους ή από τρίτο, 
ο οποίος ταγορασε αποδεδειγμένα απ αυτούς.

β) Κατά την εξαγωγή εγχώριων προϊόντων της μεταποίη
σης, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν πρώτες 
ύλες ή ημικατεργασμένα είδη, που εισήχθησαν από το 
εξωτερικό και υποβλήθηκαν στην πληρωμή του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης, επιστρέφεται ο φόρος αυτός, που 
καταβλήθηκε στην εισαγωγή των πρώτων υλών ή ημικα- 
τεργασμένων ειδών, εφόσον αποδεικνύεται κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για το Τελωνείο, τόσο η καταβολή του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης, όσο και το γεγονός ότι οι πρώτες 
ύλες ή το ημικατεργασμένα είδη ενσωματώθηκαν στα 
εξαγόμενα τελειοποιημένα προϊόντα ή αναλώθηκαν στην 
κατασκευή τους, με την προϋπόθεση ότι η αξία των πρώτων 
υλών ή ημικατεργασμένων ειδών δεν έχει εκπεσθεΐ σύμ
φωνα με την παράγραφο 4.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευό
μενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θέλουν καθοριστεί 
οι όροι και οι διατυπώσεις για την άσκηση του δικαιώματος 
επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου 
εδαφίου β'.

4. Ν. 1872/1990 (άρθρο 3)

Άρθρο 3
Ειδικός φόρος κατανάλωσης ελαφρών φορτηγών 

αυτοκινήτων τύπου JEEP και παρομοίων

1. Τα ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα τύπου JEEP και 
παρόμοια, της δασμ. κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας, ανεξάρτητα από την κίνησή τους στους 
δύο ή τέσσερις τροχούς, που φέρουν πίσω από τις θέσεις 
οδηγού και συνοδηγού ελεύθερο χώρο φόρτωσης, το μήκος 
του οποίου δεν υπερβαίνει τα 1,60 μέτρα, υποβάλλονται 
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης ως εξής:
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ (%)

Μέχρι και 1.500 κυβ. εκατοστά 40%
Από 1.501 μέχρι 2.000 κυβ. εκατοστά 70%
Από 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 90%
Προκειμένου περί ομοίων αυτοκινήτων κοινοτικής κατα

γωγής, κατά την έννοια του άρθρου 5 Καν. Ε.Ο.Κ. 802/1968. 
οι παραπάνω συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
μειώνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

2. Η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης της προηγούμενης παραγράφου δια
μορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 
363^1976 (ΦΕΚ 152/Α') και των άρθρων 4 και 5 του ν. 
1573/1985 (ΦΕΚ 201/Α'), όπως ισχύουν.

3. Τα αυτοκίνητα που τελωνίζονται με το παραπάνω 
φορολογικό καθεστώς επιτρέπεται να διασκευάζονται σε 
επιβατικά ή μικτής μεταφοράς, μετά σ.πό έγκριση της 
αρμόδιας τελωνειακής αρχής και την καταβολή των ανα- 
λογούντων φόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1573/1985.

Ως ’διασκευή' σε επιβατικά ή μικτής μεταφοράς θεωρείται 
και η καθ οιονδήποτε τρόπο τοποθέτηση καθισμάτων στο 
χώρο φόρτωσης.

4 Προκειμένου περί ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων 
τύπου JEEP και παρομοίων, που κατά το χρόνο του 
τελωνισμού τους δεν υπήχθησαν στο φορολογικό καθεστώς 
του άρθρου 25 του ν. 1439/1984, λόγω ύπαρξης χωρίσματος

μεταξύ των θέσεων οδηγού-συνοδηγού και χώρου φόρτω
σης, επιτρέπεται η αφαίρεση του χωρίσματος αυτού, ύστερα 
από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής 
και την καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επι
βαρύνσεων, μειουμένων κατά το ποσό των φόρων που 
έχουν καταβληθεί με τον αρχικό τελωνισμό.

5. Ot διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
δεν εφαρμόζονται για τα κοινοτικής καταγωγής ελαφρά 
Φορτηγά αυτοκίνητα τύπου JEEP και παρόμοια, που μέχρι 
της 24-1-1990:

α. είχαν κομισθεί στη χώρα,
β. είχαν φορτωθεί σε μεταφορικό μέσο με τελικό 

προορισμό του την Ελλάδα,
γ. είχε ανοιχθεί ενέγγυα ανέκκλητη πίστωση σε ποσοστό 

είκοσι τοις εκατό (20%) και πάνω του τιμήματος, 
δ. είχαν συναφθεΐ συμβάσεις προμήθειας μεταξύ των 

εισαγωγέων και προσώπων του δημόσιου τομέα, όπως τα 
πρόσωπα αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 
του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ A 65/31-5-82), 

ε. είχαν παραχθεί από εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες 
από μέρη και εξαρτήματα που είχαν εισαχθεί προ της 
ημερομηνίας αυτής.

Οι διατάξεις των περιπτώσεων ο και β της παραγράφου 
αυτής ισχύουν μέχρι και 25 Απριλίου 1990 και της 
περιπτώσεως γ μέχρι 25 Αυγούστου 1990.

Η περίπτωση δ της ίδιας παραγράφου εφαρμόζεται και 
για αυτοκίνητα μη κοινοτικής καταγωγής.

6. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 25 Ιανουάριου 
1990 καταργουμένου από της ημερομηνίας αυτής του 
άρθρου 25 του ν. 1439/1984.

5. Ν.363/1976 (άρθρο 3)

Άρθρον 3
Εφ· άπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος επιβατικών αυτοκινή

των και αυτοκινήτων ποδηλάτων ιδιωτικής χρήσεως.

1. Από της ισχύος του παρόντος, επί επιβατικών 
αυτοκινήτων τιθεμένων το πρώτον εις κυκλοφορίαν ως 
ιδιωτικής χρήσεως, το κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 
15 του Ν.2367/1953 ’περί τίτλων κυριότητας, ταξινομησεως, 
αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων', ως 
ισχύει, εφ'άπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος ορίζεται επί τη 
βάσει του κυλινδρισμού του κινητήρος αυτών, ως ακολού
θως:

α) Μέχρι και χιλίων διακοσίων (1200) κυβικών εκατοστών 
εις δραχμάς πεντήκοντο (50) ανά κυβικόν εκατοστόν και 

β) δια τα πέραν των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικά 
εκατοστά εις δρχ. εκατόν (100) ανό κυβικόν εκατοστόν.

2. Το κατά την προηγουμένην παράγραφον προκύπτον 
ποσόν του εφ" άπαξ προσθέτου ειδικού τέλους δεν δύναται 
να είναι κατώτερον των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) δρχ. 
ουδέ ανώτερον των τριακοσιων χιλιάδων (300.000) δρχ.

3. Από της ισχύος του παρόντος, επί των αυτοκινήτων 
ποδηλάτων (σκούτερ, μοτοσυκλεττών) ιδιωτικής χρήσεως, 
των τιθεμένων το πρώτον εις κυκλοφορίαν επιβάιλλετα! 
εφάπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος επί τη βάσει του 
κυλινδρισμού του κινητηρος αυτών, οριζόμενον εις είκοσι 
(20) δρχ. ανά κυβικόν εκατοστόν. Το ούτω προκύπτον 
ποσόν του εφ άπαξ προσθέτου ειδικού τέλους δεν δύναται 
να είναι κατώτερον των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 
δραχμών, ουδέ ανώτερον των είκοσι χιλιάδων (20.000) 
δραχμών.

4. Ηλεκτροκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα, τιθέμενα το 
πρώτον εις κυκλοφορίαν ως ιδιωτικής χρήσεως, υποβάλ
λονται εις εψΌπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος, ίσον προς το
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δεκαπλάσιον των οριζόμενων διαιττά τελών κυκλοφορίας 
ενός εξαμήνου.

5. Αυτοκίνητα οχήματα μετά μονίμου κλειστού αμαξώμα
τος ωφελίμου φορτίου μέχρις ημίσεως (1/2) τόννου, 
τιθέμενα το πρώτον εις κυκλοφορίαν ως φορτηγά ιδιωτικής 
χρήσεως υποβάλλονται εις το ήμισυ του υπό των παρα
γράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου οριζομένου εφ άπαξ 
προσθέτου ειδικού τέλους δια τα επιβατικά αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσεως.

6. Τα υπό του Δημοσίου εκποιούμενα μεταχειρισμένα 
επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία τίθενται υπό των αγοραστών 
εις κυκλοφορίαν ως ιδιωτικής χρήσεως υποβάλλονται εις 
εφάπαξ πρόσθετον ειδικόν τέλος, ίσον προς τα κατά 
περίπτωσιν τέλη κυκλοφορίας ενός εξαμήνου.

7. Του εψ άπαξ προσθέτου ειδικού τέλους εξαιρούνται: 
α) Τα βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.2367/

1953, ως ισχύει ή διατάξεων μεταγενεστέρων νόμων 
τυγχάνοντα απαλλαγής από των τελών κυκλοφορίας αυ
τοκίνητα μόνο εφ όσον δια τα αυτοκίνητα ταύτα απαλλάσ
σονται οι κάτοχοι αυτών και από των εισαγωγικών δασμών.

β) Τα τρίκυκλα αυτοκίνητα ποδήλατα τα χρησιμοποιούμενα 
δια μεταφοράς.

6. Ν.1350/1983 (άρθρο 2 παρ.3)

3. Σε περίπτωση μερικού εκούσιου ελέγχου που καλύπτει 
ένα μόνο σύστημα αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας 
(εξοπλισμός, φωτισμός, σύστημα διεύθυνσης, σύστημα πέ
δησης, ελαστικά, πλαίσιο-υπερκατασκευή, πυρασφάλεια, 
εξάτμιση) που γίνεται εκτός του προγράμματος του περιο
δικού τεχνικού ελέγχου για οποιοδήποτε λόγο, καταβάλ
λεται το ένα τέταρτο (1/4) των ποσών της προηγούμενης 
παραγράφου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

7. Ν. 1650/1986 (άρθρα 28, 30)

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 κατεξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγ
μάτων και υπουργικών ή νομαρχιακών αποφάσεων ή 

β) ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση χωρίς την απαιτού- 
μενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των 
κατ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων και υ
πουργικών 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 παραγρά
φου 1, αν από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από 
την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλ
λοντος δημιουργήθηκε κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωμα- 
■πκής 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 ασπκώς 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 διαχει
ριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ο πρόεδρός του 
διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου συνεταιρισμών, 
καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη 
διαχείριση άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου ή του 
ιδιωτικού τομέα έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να 
μεριμνούν για την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την 
προστασία του περιβάλλοντος. Για κάθε πράξη ή παράλειψη 
του νομικού προσώπου, που εμπίπτει στην παράγραφο 1 
του άρθρου αυτού, τα πρόσωπα αυτά τιμωρούνται ως 
αυτουργοί, ανεξάρτητα από την τυχόν ποινική ευθύνη άλλου 
φυσικού προσώπου και την αστική ευθύνη του νομικού 
προσώπου, εφόσον από πρόθεση ή από αμέλεια δεν 
τήρησαν την ιδιαίτερη νομική τους υποχρέωση να μεριμνούν 
για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου.

6. Αν ο δράστης των παραβάσεων που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού οικειοθελώς και πριν 
εξεταστεί για την πράξη του από την αρχή περιορίσει 
ουσιωδώς τη ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλο
ντος, ή με έγκαιρη αναγγελία του προς την αρχή συντελέσει 
αποτελεσματικά στην ουσιώδη μείωση των συνεπειών, το 
δικαστήριο μπορεί να του επιβάλει ποινή μειωμένη, σύμφωνα 
με το άρθρο 83 του ποινικού κώδικα ή να τον απαλλάξει 
από κάθε ποινή.

7. Στις περιπτώσεις εγκλημάτων του κεφαλαίου αυτού ως 
πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται και το Δημόσιο, οι 
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των 
οποίων τελέστηκε το έγκλημα και το Γ ενικό Επιμελητήριο 
της Ελλάδας, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή 
ζημιά, με αίτημα την αποκατάσταση των πραγμάτων, στο 
μέτριο που είναι δυνατή. Έγγραφη προδικασία δεν απαιτεί
ται.

8. Όποιος παρχιβιάζει τα μέτρια, τις απαγορεύσεις, τους 
όρους και τους περκορισμούς που επιβάλλονται δυνάμει των 
άρθρων 18 έως 21 ή των διαταγμάτων ή υπουργικών ή 
νομαρχιακών αποφάσεων, που εκδίδονται κατ'εξουσιοδότη
σή τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός μήνα 
Αν ο δράστης ενήργησε από αμέλεια, τιμωρείται με 
φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή.

9. Τα κατά παριάβαση των πριοστατευτικών μέτριων, 
απαγορεύσεων, όρων και περιορισμών, στους οποίους 
αναφέρονται οι παρ.2 και 3 του άρθρου 20, συλλαμβανό- 
μενα, ψονευόμενα, τραυματιζόμενα ή συλλεγόμενα είδη της 
αγρχας πανίδας και χλωριίδας 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 
προστατευόμενών ειδών. Τα κατασχόμενα δημεύονται σύμ
φωνα με το άρθριο 76 παρ.1 του ποινικού κώδικα και 
παραδίδονται σε μουσεία φυσικής ιστοριίας ή σε άλλα κατά 
περίπτωση ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου 
για σκοπούς εκπαιδευτικούς ή άλλους. Διατάσσεται επίσης 
η αφαίρεση της άδειας κυνηγού ή αλιείας του παραβάτη 
γα χρονικό διάστημα από τρεις μήνες έως τρία έτη. Σε 
περίπτωση υποτριοπής η αφαίρεση της άδειας επιβάλλεται 
οριστικά.

10. Οι κυρώσεις και οι λοιπές ρυθμίσεις των παραγράφων 
1, 2, 3, 4, 5 και 6 εφαρμόζονται και στις περΜΠΤώσεις 
παρχιβάσεων των όρων και των μέτρων που καθοριίζονται 
με τις διοικητικές πράξεις που προβλέπονται στα άρθρα
11 και 12 του ν. 1515/1985 και στα άρθρα επίσης 11 και
12 του ν. 1561/1985.
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Αρθρο 30
Διοικητικές κυρώσεις

1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπο που προκαλούν οποια- 
δήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή 
παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των κατ'ε- 
ξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών 
ή νομαρχιακών αποφάσεων, ανεξάρτητα από την αστική ή 
ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση με 
απόφαση του νομάρχη πρόστιμο μέχρι δέκα εκατομμύρια 
(10.000.000) δραχμές, ύστερα από εισήγηση είτε της κατά 
το άρθρο 6 παραγρ.1 υπηρεσίας, είτε της κατά την 
παραγρ.2 του ίδιου άρθρου αρχής είτε, τέλος, των κατά το 
άρθρο 26 Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος. 
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο νομάρχης επιβάλλει το 
πρόστιμο ύστερο από γνώμη της κατά το άρθρο 6 παραγρ. 
1 υπηρεσίας

Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υποβάθ- 
μισης 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 πα
ραπέμπει την υπόθεση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο οποίος από κοινού με 
τον τυχόν συναρμόδιο υπουργό επιβάλλει πρόσημο μέχρι 
εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές.

2. Αν μια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση 
ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επιβάλλεται προ
σωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της μέχρις όπου 
ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση 
ή η υποβάθμιση. Μπορεί επίσης να επιβληθεί η οριστική 
διακοπή λειτουργίας της, αν η επιχείρηση ή η δραστηριό
τητα παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα υποδεικνυόμενα 
μέτρα ή αν η λήψη σποτελεσμαηκών 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 Δημόσιων Έρ
γων από κοινού με τον τυχόν συναρμόδιο υπουργό 
δικαιούται vc επιβάλλει τις παραπάνω κυρώσεις. Με την 
πράξη υποβολής της απαγόρευσης λειτουργίας μπορεί να 
προβλέπεται και πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως 
ένα εκατομμύριο (1.000.CXX)) δραχμές για κάθε ημέρα 
παοάβασης 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 η δραστηριότητας μπορεί, σε 
κάθε περίπτωση, να αίρεται η απαγόρευση αυτή, αν η 
επιχείρηση, ή η δραστηριότητα λάβει αποτελεσματικά μέτρα, 
ώστε να παύσει οριστικά η ρύπανση ή υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος.

3. Τα πρόσημα που επιβάλλονται κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εισπράττονται σύμφωνα με το νόμο για την 
είσπραξη των δημόσιων εσόδων και αποδίδονται στους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής όπου 
προκλήθηκε η παράβαση. 0 τρόπος, τα όργανα και η 
διαδικασία είσπραξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Έργων και κάθε συναρμόδιου 
υπουργού.

4. Η διαδικασία επιβολής των διοικηπκών κυρώσεων των 
προηγούμενων παραγράφων αρχίζει με τη βεβαίωση της 
παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο 
συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται μαζί με 
έγγραφη κλήτευση προς τον παραβάτη να υποβάλει πς 
απόψεις του μέσα σε δ ημέρες από την κοινοποίηση της 
κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παοαταθεί, ύστερα 
από αίτηση του ενδιαφερομένου, για 5 ημέρες.

5 Όπου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται 
διοικητικό πρόστιμο από διανομαρχιακές ή περιφερειακές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες αυτές εξακολουθούν να έχουν την 
αρμοδιότητα αυτή για ποσό μέχρι δέκα εκατομμύρια 
(10.000.000) δραχμές είτε ύστερα από αυτεπάγγελτο 
έλεγχο είτε ύστερα από εισήγηση μιας από πς υπηρεσίες 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1. 
Για την επιβολή διοικηπκού προστίμου πάνω από δέκα 
εκατομμύρια (10.000.000) και μέχρι εκατό εκατομμύρια 
(100.000.000) δραχμές οι παραπάνω διανομαρχιακές ή 
περιφερειακές υπηρεσίες παραπέμπουν την υπόθεση στον 
ιεραρχικό προϊστάμενό τους υπουργό, ο οποίος, από κοινού 
με τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και τον τυχόν άλλο συναρμόδιο 
υπουργό, επιβάλλει το παραπάνω πρόσημο.

Όπου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιβάλλεται 
ως διοικηπκή κύρωση η διακοπή λειτουργίας δραστηριότη
τας, έργου ή επιχείρησης από διανομαρχιακές ή περιφε
ρειακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες αυτές διατηρούν την 
αρμοδιότητα αυτή.

Οι σχετικές αποφάσεις τους λαμβάνονται ομοίως είτε 
ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο είτε ύστερα από εισή
γηση μιας από πς προαναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο 
της παραγράφου αυτής υπηρεσίες.

6. Προκειμένου για εγκαταστάσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 1 περίπτωση στ' του ν.743/1977, που ρυπαίνουν 
τη θάλασσα, η επιβολή προστίμου που υπερβαίνει τα 
ανώτατα όρια του άρθρου 13 παρ.1, κατηγορία β , περίπτωση 
γ'του ίδιου παραπάνω νόμου και μέχρι δέκα εκατομμύρια 
(10.000.000) δρχ. γίνεται από τον οικείο νομάρχη. Σε 
περίπτωση επιβολής προστίμου μεγαλύτερου από δέκα 
εκατομμύρια (10.000.000) δρχ. εφαρμόζεται η διαδικασία του 
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

7. Με πς υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα 
με πς εξουσιοδοτήσεις του νόμου αυτού, από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή και τον 
κατά περίπτωση συναρμόδιο υπουργό είναι δυνατό να 
καθορίζεται κάθε αναγκαία πρόσθετη λεπτομέρεια σχεπκά 
με tc όργανα και τη διαδικασία επιβολής των διοικητικών 
κυρώσεων.

6. Ν'. 1337/1983

Άρθρο 6 παρ.7

7. Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος καθορίζονται οι άδικες προδιαγραφές εκ
πόνησης των τοπογραφικών κτηματολογικών διαγραμμάτων, 
θεματικών χαρτών συλλογής των λοιπών απαρκτίτητων 
σχετικών στοιχείων καθώς επίσης και της πολεοδομικής 
μελέτης.

Άρθρο 9 παρ.4

4. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν που 
απομένει μετά την αφαίρεση της οφειλόμενης εισφοράς σε 
γη και στην οικοπεδική αξία που έχει κάθε ιδιοκτησία κατά 
το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρμογής.

Ή εισφορά αυτή βεβαιώνεται από την αρμόδια πολεο- 
δομική υπηρεσία στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο (Γραφείο
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Παρακαταθηκών) που εΐυπηοετει το δήμο ή την κοινότητα, 
ενώ για τους δήμους που έχουν δίκη τους ταυειακή 
υπηρεσία η παραπανω εισοοοά βεβαιώνεται απ ευθείας στην 
υπηρεσία αυτή, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής.

Η εισφορά αυτή εισπραττεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί εισπράξεως δημόσιων εσόδων, ως έσοδο του οικείου 
δήμου ή κοινότητας κα αποδίδεται σαυτούς κατά μήνα.

Το ποσό της εισφοράς αυτής διατίθεται από τους οικείους 
Ο.Τ.Α. για την εκτέλεση των βασικών και κοινοχρήστων 
πολεοδομικών έργων, είτε από τον ίδιο είτε από εξουσιο
δοτημένο από αυτόν φορέα.

Κάθε διάθεση της εισφοράς αυτής για άλλο σκοπό είναι 
άκυρη. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της 
παραγράφου αυτής, όπως αντικαθίστανται, εφαρμόζονται 
ανάλογα και στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8'.

6. Μετά από σχετική αίτηση του ιδιόκτητη και έγκριση 
της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, είναι δυνατό αντί της 
καταβολής εισφοράς σε χρήμα, να προσφέρεται τμήμα της 
επίφτ γειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Η μετατροπή γίνεται 
μέχρι την πραγματοποίηση της εισφοράς σε γη. Για τον 
προσδιορισμό της αξίας της γης εφαρμόζεται η προηγού
μενη παράγραφος.

Άρθρο 16 παρ.3

"3. Η απόφαση για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση 
εκδίδεται από το νομάρχη και με σύμφωνη γνώμη επιτροπής 
που αποτελείται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας, από τη 
θέση του αυθαιρέτου, πολεοδομικής νομαρχιακής υπηρε
σίας, από έναν εκπρόσωπο του δήμου ή της κοινότητας 
του αυθαιρέτου, που ορίζεται οπό το δημοτικό ή κοινοτικό 
συμβούλιο και έναν εκπρόσωπο του τοπικού ή περιφερεια
κού τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Έάν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν παρίστανται 
εκπρόσωποι του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ανή τούτων μετέ
χουν στην Επιτροπή υπάλληλοι της αρμόδιας πολεοδομικής 
ή άλλης νομαρχιακής υπηρεσίας, που ορίζονται για το 
σκοπό αυτόν με απόφαση του οικείου νομάρχη'.

Η Επιτροπή συγκροτείται, συγκαλείται και λειτουργεί κατά 
τα λοιπά κετά τα οριζόμενα με τα π.δ/τα της παρ.3 του 
άρθρ.18. Με την παραπάνω απόφαση και με σύμφωνη γνώμη 
της επιτροπής και μόνο για τα κτίρια που εξαιρούνται από 
την κατεδάφιση μπορεί να επιτρέπεται η αποπεράτωση του 
κτίσματος, του οποίου έχει περατωθει ο φέρων οργανισμός, 
αν συντρέχουν κοινωνικοί λογοι και να επιβάλλονται στους 
ιδιοκτήτες πρόσθετοι όροι που να αποβλέπουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος, τη στατική επάρκεια του 
κτίσματος ή και την αποφυγή αρχιτεκτονικής δυσαρμονίας 
αυτού.

Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού κα 
Περιβάλλοντος εξειδικεύονται οι κοινωνικοί λόγοι (στεγα- 
σπκές ανάγκες, οικονομική κατάσταση, αριθμός μελών 
οικογένειας κ.λ.π.) και ρυθμίζονται ο τρόπος, οι προϋπο
θέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια γιο την εφαρμογή του προηγούμενου 
εδαφίου.

Άρθρο 16 παρ.5

5. Ειδικά τα αυθαίρετα κτκ.γατα ή κατασκευές που 
βρίσκονται εντός συγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή 
εντός ορίων οικισμών πριν από το 1923, που έχουν 
ανεγερθεί μέχρι τις 31.1.1983 kci που δεν έχουν δηλωθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.15 του παρόντος νόμου, 
εαν δεν αντιβαίνουν στους όσους και περιορισμούς δόμησης 

περιοχής που βρίσκονται, μπορεί να εξαιρούνται από

την υποχρεωτική κατεύαιρ αη, επιφυλασσόμενων των δια
τάξεων των παρ.2 και 3 ταυ αρθρήδ. Η εξα-ρεση απο την 
κατεδάφιση γίνεται με απόφαση ταυ νομάρχη με τη 
διαδικασ.α και μετά απο σύμφωνη γνώμη της επιτροπής 
που προβλέπεται από την παρ.3 του αοθοου αυτου. Με 
απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περι
βάλλοντος καθορίζονται ο τροπος, η διαδικασία, τα δικαιο- 
λογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας για τα 
κτισματα αυτα η καταβολή ειδικής εισφοράς, το ύψος της 
οποίας μποοει να είναι διαφορετικό από τα οριζόμενα στο 
αρθρ.18 του Νομ. 1337/1983, ο τροπος καταβολής της και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 
αυτής.

Με απόφαση ταυ Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και 
Πειρβάλλοντος, που όημοσεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο; προδιαγραφές για τη σύντα
ξη των μελετών τα απαραίτητα σχέδια κ.λ.π γιο την έκδοση 
οικοδομικών αδειών'.

Άρθρο ι7 παρ.2

2. Εκτός από την κατεδάφιση επιβάλλεται
α) Προστώο ανέγερσης αυύαιρετου.
β) Πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου.
Ίc πρόστιμα της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλονται 

σε κτισματα ή κατασκευές που έγιναν με βάση οικοδομ.χες 
άδειες, οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διοταξεις του 
ν. 1577/1985 κα κρίθηκαν αντισυνταγματικές με δικαστικές 
αποφάσεις, και για τα λουο αυτόν ακυρώθηκαν".

Άρθρο 17 παρ.3

3. Το κατά την περίπτοιση (α) της προηγούμενης 
παραγράφου πρόστιμό εισβάλλεται εφάπαξ.

Το πρόστιμο της (β) περίττ-ωσης της αυτής παραγράφου 
2 επιβάλλεται και οφείλεται καθ'όλα το χρόνο που υπάρχει 
το αυθαρετο από την ανέγερση του μέχρι την κατεδάφισή 
του. Το πρόστιμο αυτό για κάθε έτος βεβαιώνεται βάσει 
της αξίας του αυθαιρέτου όπως ουτη προσδιορίζεται με τα 
Π.Δ,/τα της παρ.8 ταυ άοθρου 18 του νόμου αυτού και 
όπως η αξία αυτή αναπροσσδιορίζεται κάθε χρόνο βάσει 
των συντελεστών του νομού 689/1979 'περί αναθεωρήσεως 
τιμών των Δημοσίων Έργων κλπ.'.

Άοθρα 25
Οικοδόμηση σε μη άρτια οικόπεδα

1. Οικόπεδα εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων που
δεν καλύπτουν Ολες τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον ' 
κανόνα ή την παρέκκλιση της περιοχής και που έχουν 
δημιουργηθεί πρ'.ν οπό την ισχύ του ν. 651/77 'περί 
καταογήσεως του ΝΔ 349/74, τροποποιήσεως των περί 
αυθαίρετων οικοδομικών κατασκευών, διατάξεων κ.λπ.', 
■·~ταεί κατεξαίρεση να αικοδαμηθαύν αν έχουν μία πλευρό 
τσ ; —'η·ΊΓτον 4.00 μ. σε κοινόχρηστη οδό ή πλατεία 
και αν μ. — υετό την αφαίρεση των υποχρεωτικών
ακαλύπτων Λ„ . ,δυνατή η ανέγερση κτιρίου
εμβαδού τουλ_, . -σι ελάχιστης πλευράς
τουλάχιστον 4.CC μ. * - ~ ,,c 01Χόπεδα που
έχουν γίνει μη άρπα ΛΟ'.ω τι,.σ :ουησης, άσχετα με το 
χρόνο αυτής και άσχετα -ν ,α προέρχονται από 
παραχώρηση ή από άλλη μεταβώαστι::ή αιτία. Αν δύο ή 
περισσότερα γειτονικά οικόπεδο της παραγράφου αυτής 
συνενωθούν, το οικόπεδο που θα προκόψει από την 
συνένωση εμπίπτει σπς διατάξεις της παραγράφου αυτής.

2. Η δόμηση στα οικόπεδα αυτά γίνεται σύμφωνα με τους 
κανόνες δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. Η άδεια
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χορηγείται πάντοτε ύστερα από έγκριση της αρμόδιας 
Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, που μπο
ρεί ιδιαίτερα να επιβάλλει περιορισμούς στον αριθμό των 
ορόφων ή στον όγκο και γενικά στη διαμόρφωση του κτιρίου 
σε περιπτώσεις που βλάπτεται εμφανώς το περιβάλλον.

3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή στο οικόπεδα του 
άρθρου αυτού' η κατασκευή κτιρίου ελάχιστης επιφάνειας 
25 τ.μ., τότε το οικόπεδο προσκυρώνεται υποχρεωτικά 
σύμφωνα με τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις.

"Αρθρο 42 παρ. 2

2. Με Π-Δ/γμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς 
Δικαιοσύνης, Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, μέσα σε προθεσμία έξη μηνών 
από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, αναμορφώ
νεται και ενοποιείται η νομοθεσία για τους οικοδομικούς 
συνεταιρισμούς για την προσαρμογή αυτής στις διατάξεις 
του άρθρ. 24 του Συντάγματος και του παρόντος νόμου 
και τον εκσυγχρονισμό, τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης 
και λειτουργίας αυτών μέσα στο πλαίσιο της γενικότερης 
οικιστικής πολιτικής και ανάπτυξης και κανονίζονται τα 
θέματα που αναφέρονται στην αναγκαστική συνένωση 
συνεταιρισμών ή αναγκαστική συμμετοχή όαυτούς και των 
ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών της περιοχής στις ενώσεις 
οικοδομικών συνεταιρισμών, στην εποπτεία και τον έλεγχο, 
στις κατηγορίες των οικοδομικών συνεταιρισμών, στα 
κίνητρα κατά κατηγορία συνεταιρισμών, κ.λπ..

"Αρθρο 43 παρ. "10

‘10. Σε ζώνες πυκνοδομημένες του άρθρου 8 παράγραφοι 
1 και 2 του παρόντος νόμου, καθώς και σε πολεοδομικές 
ενότητες στις οποίες οι πυκνοδομημένες ζώνες αποτελούν 
το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής που εντάσσεται στο 
σχέδιο είναι δυνατό, μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου, η έγκριση της πολεοδομικής 
μελέτης να προηγηθεί της έγκρισης του γενικού πολεοδο- 
μικού σχεδίου εφόσον θα έχει εκπονηθεί στα πλαίσια των 
κατευθύνσεων αυτού, όπως αυτές θα προκόψουν κατά την 
πρόοδο της μελέτης του.

Στις ως άνω περιπτώσεις καθώς και σε όλες τις 
πυκνοδομημένες ζώνες, επιτρέπεται μετά την έγκριση της 
πολεοδομικής μελέτης και προ των πράξεων εφαρμογής η 
χορήγηση οικοδομικής άδειας (εφόσον είναι διαμορφωμένοι 
οι κοινόχρηστοι χώροι). Προϋπόθεση για τη χορήγηση της 
οικοδομικής άδειας, είναι η προκαταβολή από τον ιδιοκτήτη 
ποσού ίσου προς το 20% της υποχρέωσής του για εισφορά 
σε χρήμα σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου αυτού, όπως 
υπολογίζεται βάση υπεύθυνης δήλωσης του ίδιου για την 
αξία του ακινήτου του.

Οι τελικές υποχρεώσεις συμμετοχής της ιδιοκτησίας 
όπως αυτές προκύπτουν από τον παρόντα νόμο, εκπλη
ρώνοντας μετά την κύρωση των πράξεων εφαρμογής και 
από το ποσό που αναλογίζεται στην ιδιοκτησία έναντι της 
εισφοράς σε χρήμα, οφαιρειται η κατά τα ανωτέρω τυχόν 
καταβληθείσα προκαταβολή.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για την εκτέλεση 
επειγόντων στεγαστικών προγραμμάτων της ΔΕΠΟΣ, του 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, δημοτικών επιχειρήσεων 
και της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ και σε μη πυκνοδομημένες περιοχές.

Στην περίπτωση αυτή, αντί της προτάσεως του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου, υποβάλλεται απτολογημένη πρό
ταση του αρμόδιου φορέα".

9. Ν. 880/1979 

Άρθρο 2 παρ. 1

Άρθρ. 2. 1. Δια Π.Δ/των εκδιδομένων δίεκάστην συγκε
κριμένη ν περίπτωσιν κτιρίων, χαρακτηρισθέντων ως διατη
ρητέων, κατ εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρ. 
79 του Ν.Δ. 3/1973, ως αύτη ετροποποιήθη υπό της παρ. 
1 του άρθρ. 4 του Νομ. 622/1977, ή βάσει ετέρων 
διατάξεων, και ένεκα τούτου, μη εξαντλούντων τον εις τα 
οικόπεδά των συντελεστήν δομήσεως οικοπέδου (ΣΔΟ), 
επιτρέπεται όπως εγκρινεται μεταφορά του υπολειπομένου 
συντελεστού τούτου ή μέρους αυτού εις ετέραν θέσιν του 
αυτού ακινήτου ή εις έτερον ακίνητον πόλεως ή οικισμού 
ή εκτός σχεδίου πόλεως. Τα ως όνω Π.Δ/τα εκδίδονται 
κατόπιν αιτήσεως των κυρίων των ακινήτων προτάσει του 
Υπουργού Δημοσίων Έργων, μετά γνώμην του Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων και βάσει μελέτης συντασσομένης κατά 
τα διά των υπό του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του 
παρόντος άρθρου Π.Δ/των οριζόμενα.

Δια των αυτών Δ/των καθορίζονται, προκειμόνου περί 
κτιρίων χαρακτηρισθέντων ως διατηρητέων, κατ εφαρμογήν 
των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρ. 79 του Ν.Δ. 8/1973 
και οι επιβαλλόμενοι εις εκάστην περίπτωοιν ειδικοί όροι 
χρήσεως του ακινήτου, από του οποίου γίνεται η μεταφορά 
συντελεστού δομήσεως (βαρυνόμενον ακίνητον) και του 
ακινήτου εις το οποίον μεταφέρεται ο συντελεστής (ωφε- 
λούμενον ακίνητον), επιφυλασσομένων των περιορισμών εκ 
του χαρακτηρισμού ως διατηρητέου του επί του βαρυνο- 
μένου ακινήτου κτιρίου.

Δίομοίως εκδιδομένων Δ/των δύναται να προκαθορισθούν 
Ζώναι Αγοράς Συντελεστών (ΖΑΣ), εις τα ακίνητα των 
οποίων είναι εκ των προτερων επιτρεπτή η μεταφορά του 
συντελεστού όνευ επιβολής ετέρων ειδικών χρήσεων επί 
των εις ταύτας ωφελουμένων ακινήτων. Δια των Δ/των 
τούτων καθορίζεται διό τας ζώνας ταύτας και το ανώτατον 
όριον συντελεστού δομήσεως πέραν του εκάστοτε ισχύο- 
ντος διο την περιοχήν των.

Άρθρο 2 παρ. 7

7. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου αναλόγως και επί 
περιπτώσεων ουχί διατηρητέων κτιρίων, αλλ ετέρων ακινή
των άνευ κττσμάτων ή με περιωρισμένα ή προς κατεδάφισιν 
κτίσματα, ευρισκομένων εις πολεοδομικώς ενδιαφέροντα 
σημεία των πόλεων ή οικισμών, ως και δια το ρυμοτομού- 
μενον τμήμα ακίνητου, δια το οποίον τμήμα δεν τυγχάνει 
κατά τας κειμένας διατάξεις υπόχρεός προς καταβολήν της 
αποζημιώσεως αυτός ούτος ο κύριος του ακινήτου. Εάν 
πρόκειται περί οικοπέδων άνευ κτισμάτων ή με τοιαύτα 
προς κατεδάφισιν δύναται να μεταφερθή το σύνολον του 
συντελεστού δομήσεως του ακινήτου. Εις την περίπτωσιν 
αυτήν δύναται να εγκρίνηται δια το βαουνομενον ακίνητον 
πάσα ετέρα χρήσις αυτού πλην της επαυτού ανεγέρσεως 
κτισμάτων ή και να καθίσταται τούτο κοινόχρηστον, οπότε 
η κυριότης αυτού περιέρχεται εις τον οικείον Οργανισμόν 
Τοπικής Αυτοδιοικησεως, ή και vc επιτρέπεται η ανέγερσις 
επαυτού κτισμάτων κοινής ωψελείας. απαοαιτήτων δια τον 
οικισμόν. Αι φορολογικοί απαλλαγαί της παρ. 4 του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και εν προκειμένω.

Ν. 1892/1990 Άρθρο 95 παρ. 9

9. Στο τέλος του εδαφίου α" της παρ. 7 του άρθρου 2 
του ν. 880/1979 (ΦΕΚ 58Α) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, 
που έχει ως εξής:
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‘Κατ' εξαίρεση, σπς περιπτώσεις κατά τις οποίες απαλ
λοτριώσεις για την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων έχουν 
συντελεστεί με την καταβολή ή παρακατάθεση της αποζη
μίωσης από το Δημόσιο ή τους δήμους και κοινότητες, 
επιτρέπεται η ανάκληση της παρακατάθεσης της αποζη
μίωσης προκειμένου να γίνει δεκτή η εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου υπό τον όρο να μην εχει εισπραχθεί η 
αποζημίωση από τους ιδιοκτήτες και να μην έχει παρέλθει 
η διετία από τη διαμόρφωση του χώρου".

Αρθρο 6 παρ. 3

3. Τα ως άνω διαγράμματα επικυρουνται δια Π.Δ/των 
εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων, 
μετά γνώμην του οικείου Δήμου ή Κοινότητος, παρεχομένην 
εντός προθεσμίας ενός μηνός από της περί τούτου 
προσκλήσεώς των ή και άνευ της γνώμης ταύτης μετά 
πάροδον απράκτου της προθεσμίας ταύτης.

Εις περιπτώσεις κατά τας οποίας η έγκρισις, επεκτασις 
ή τροποποίησις των ρυμοτομικών σχεδίων ανήκει εις την 
αρμοδιότητα rou Νομάρχου, η επικυρωσις του καθορισμού 
της οριογραμμής των ρευμάτων, χειμάρρων ή ρυάκων 
γίνεται δίαποφάσεως του Νομάρχου, μετά γνώμην του 
Δήμου ή της Κοινότητος ή και άνευ ταύτης ομοίως ως άνω.

10. Ν.Δ. 1024/1971 (άρθρο 1 παρ. 2)

2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται επί 
οικοπέδων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, 
ειμή μόνον εφόσον τα επαυτών, κατά την παρ. 1 
οικοδομήματα, ανεγείρονται κατά το υπό του Α.Ν. 395/1968 
προβλεπόμενον σύστημα της ελευθέρας δομήσεως ή 
πρόκειται περί περιοχής εκτός εγκεκριμένου σχεδόυ, δίήν 
καθωρίσθησαν όροι δομήσεως κατά την παρ. 2 του άρθρ. 
9 του από 17.7/16.8.1923 Ν,Δ/τος "περί σχεδίων πόλεων 
κ.λπ.", ως ανπκατεστάθη διά του άρθρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, 
επιφυλλασσομένων και των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 
"περί ενεργού πολεοδομίας".

11. Ν. 1947/1991 (άρθρα 28 παρ. 1, 29 παρ. 1 και 6) 

Άρθρο 28

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημοσίων Έργων, κατόπιν προτάσεως του Υπουρ
γού Οικονομικών, είναι δυνατόν να εγκρίνεται οικιστική 
καταλληλότητα σε δημόσιες εκτάσεις με σκοπό την εκ
ποίησή τους σύμφωνα με το ν. 973/1979 και την αξιοποίησή 
τους, προς εξυπηρέτηση μιας ή περισσότερων κατηγοριών 
χρήσεων γης, όπως αυτές καθορίζονται με το από 23.2.1987 
π.δ/γμα "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης" (ΦΕΚ 
166 Α"), όπως ισχύει.

Οι εκτάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελάχιστη ενιαία 
επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 100 στρεμμάτων και να 
βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός 
ορίων οικισμών προ του "23, καθώς και εκτός ορίων οικισμών 
κάτω των 2.000 κατοίκων, καθορισθέντων βάσει του από 
24.4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ"), όπως ισχύει.

Η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο
ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας,Οικισμού 
και Περιβάλλοντος και γνώμη του οικείου δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται 
στο Υπουργείο σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τότε που 
περιέρχεται στο δήμο ή κοινότητα η σχετική πρόταση. Εάν 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, δύναται να εγκρίνεται

η οικιστική καταλληλότητα χωρίς τη γνώμη του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου.

Η έγκριση γίνεται ύστερα από εκτίμηση της θέσης της 
έκτασης, της ιδιομορφίας του εδάφους, των κρατουσών 
συνθηκών στον άμεσο και ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, 
των προβλέψεων εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. ή τυχόν 
άλλων χωροταξικών ή πολεοδομικών μελετών, καθώς και 
των γενικών αρχών της πολεοδομικής επιστήμης. Απο
κλείεται η έγκριση οικιστικής καταλληλότητας περιοχής 
υπαγόμενης σε νομικό καθεστώς (π.χ. δάση, αρχαιολογικοί 
χώροι), το οποίο αποκλείει τη χρήση της για οικιστικούς 
σκοπούς καθώς και η έγκριση οικιστικής καταλληλότητας, 
εφ όσον αυτό θα ήταν επιβλαβές για την εθνική οικονομία 
ή το φυσικό ή το πολιτιστικό περιβάλλον.

Εάν εντός της περιοχής υπάρχουν δασικές εκτάσεις, η 
έγκριση αυτής ως οικιστικής επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο 
διατήρησης του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, εφαρ
μοζόμενης της περί προστασίας δασών και δασικών εκτά
σεων νομοθεσίας.

Άρθρο 29

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημόσιων Έργων είναι δυνατό, κατόπιν αιτήσεως 
ιδιώτη ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, 
να εγκρίνεται οικιστική καταλληλότητα σε εκτάσεις ιδιοκτη
σίας των αιτούντων, προς εξυπηρέτηση μιας ή περισσότε
ρων κατηγοριών χρήσεων γής, όπως αυτές καθορίζονται 
με το από 23.2.1987 π.δ/γμα "Κατηγορίες και περιεχόμενο 
χρήσεων γής" (ΦΕΚ 166 Δ"), όπως ισχύει.

Οι εκτάσεις αυτές πρέπει να έχουν ελάχιστη ενιαία 
επιφάνεια μεγαλύτερη ή ίση των 100 στρεμμάτων και να 
βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός 
ορίων οικισμών προ του "23, καθώς και εκτός ορίων οικισμών 
κάτω των 2.000 κατοίκων, καθορισθέντων βάσει του από 
24.4.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ"), όπως ισχύει.

Η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο
ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού 
και Περιβάλλοντος και γνώμη του οικείου δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται 
στο Υπουργείο σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τότε που 
περιέρχεται στο δήμο ή κοινότητα η σχετική μελέτη. Εάν 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, δύναται να εγκρίνεται 
η οικιστική καταλληλότητα χωρίς τη γνώμη του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου.

Η έγκριση παρέχεται ύστερα από εκτίμηση της θέσης 
της έκτασης, της ιδιομορφίας του εδάφους, των κρατουσών 
συνθηκών στον άμεσο και ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο, 
των προβλέψεων εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. ή τυχόν 
άλλων χωροταξικών ή πολεοδομικών μελετών, καθώς και 
των γενικών αρχών της πολεοδομικής επιστήμης. Απο
κλείεται η έγκριση οικιστικής καταλληλότητας περιοχής 
υπαγόμενης σε νομικό καθεστώς (π.χ. δάση, αρχαιολογικοί 
χώροι), το οποίο αποκλείει τη χρήση της για οικιστικούς 
σκοπούς, καθώς και η έγκριση της οικιστικής καταλληλό
τητας εφ' όσον αυτό θα ήταν επιβλαβές για την εθνική 
οικονομία ή το φυσικό ή το πολιτιστικό περιβάλλον.

Εάν εντός της περιοχής υπάρχουν δασικές εκτάσεις, ή 
έγκριση αυτής ως οικιστικής επιτρέπεται μόνο υπό τον όρο 
διατήρησης του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, εψαρ- 
μοζομένης της περί προστασίας δασών και δασικών εκτά
σεων νομοθεσίας.

6. Προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδομικής 
μελέτης αποτελεί η υποχρέωση του αιτούντος να καταβάλει 
στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ειδική εισφορά σε χρήμα ίση προς την 
αξία της γης, η οποία θα έπρεπε να διατεθεί στην ίδια
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θέση για να καλύψει την επί πλέον συνολική προκύπτουσα 
δομήσιμη επιφάνεια βάσει του καθοριζόμενου στην πολεο- 
δομική μελέτη συντελεστή δόμησης και της εναπομένουσας 
έκτασης μετά την αφαίρεση των κοινόχρηστων κοινωφελών 
χώρων, μειωμένη κατά το ποσό των τεσσάρων (4) εκατομ
μυρίων δρχ. X Ε, όπου Ε το συνολικό εμβαδό της έκτασης, 
μετρούμενο σε στρέμματα.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παρα
γράφου και για τον υπολογισμό της διαφοράς της επιπλέον 
δομήσιμης επιφάνειας, ο συντελεστής δόμησης της εκτός 
σχεδίου περιοχής λαμβάνεται ίσος με 0,15. Το ποσό των 
4.000.000 δρχ. αναπροσαρμόζεται τον Ιανουάριο εκάστου 
έτους.

12. Ν. 1577/1985 (άρθρο 10 παρ. 3)

3. Τα ύψη στην πρόσοψη, για την εφαρμογή της παρ. 6α 
του άρθρ. 9, μετρούνται από κάθε σημείο της ρυμοτομικής 
γραμμής στη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου πεζο
δρομίου, όπως βεβαιώνεται από τον οικείο δήμο ή την 
κοινότητα. Αν δεν υπάρχει οριστικά διαμορφωμένο πεζο
δρόμιο, η στάθμη αυτή προκύπτει από την εγκεκριμένη 
υψομετρική μελέτη της οδού. Αν δεν υπάρχει υψομετρική 
μελέτη ή η υπάρχουσα χρειάζεται τροποποίηση, ο οικείος 
δήμος ή κοινότητα έχει υποχρέωση να καταρτίσει σχετική 
μελέτη κατά μήκος ενός τουλάχιστον οικοδομικού τετρα
γώνου. Ιε περίπτωση αδυναμίας του δήμου ή της κοινό
τητας, η μελέτη συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και 
εγκρίνεται από το δήμο ή την κοινότητα.

Εξώστες, υπαίθριοι και ημιυπαίθριοι χώροι του κτιρίου, 
αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, προ
στεγάσματα...

13. Ν. 1491/1984 (άρθρο 5 παρ. 4)

4. Σε κάθε έντυπο που επικολλάται ή αναρτάται πρέπει 
να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του διαφημιστή 
ή του διαφημιζόμενου ή του εκτυπωτή.

14. Ν. 1349/1983 (άρθρο 2, 7 παρ. 3, 11 παρ. 3, 14)

Άρθρο 5 
Επιτροπές

Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα 
από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΠ μπορεί 
να συσταθούν μόνιμες ή προσωρινές Επιστημονικές Επι
τροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα σε θέματα που άπτονται 
της δραστηριότητας του ΟΑΣΠ.

Με την αυτή απόφαση καθορίζεται η σύνθεση των 
Επιτροπών, τα της συγκρότησης αυτών, η θητεία των μελών 
και γενικά κάθε λεπτομέρεια λειτουργίας τους. Το πρώτο 
εδάφιο της παραγρ. 6 του άρθρου 3 του νόμου αυτού 
εφαρμόζεται ανάλογα και στις Επιτροπές αυτές.

Άρθρο 7 παρ. 3

3. Καθήκοντα Διευθυντή του ΟΑΣΠ μπορεί να ανατεθούν 
και σε υπάλληλο του δημοσίου τομέα που έχει τα σχετικά 
προσόντα. Ο δημόσιος τομέας νοείται όπως προσδιορίζεται 
στην παράγρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 'Για την 
πολυθεσία κ.λπ.' (ΦΕΚ 65Α'). Ο χρόνος άσκησης καθηκό
ντων Διευθυντή θεωρείται για κάθε συνεχεία σαν χρόνος 
υπηρεσίας στην τακτική θέση του υπαλλήλου.

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται α αποδοχές της 
μιάς μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος.

Άρθρο 11 παρ. 3

3. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του στοιχείου γ 
της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να είναι 
περισσότερες από εννενήντα. Στο προσωπικό αυτό εφαρ
μόζονται όλες οι ισχύουσες διατάξεις του υπαλληλικού 
κώδικα, όπως αυτές εφαρμόζονται κάθε φορά στα Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 14

1. Για τη διάνοιξη ή βελτίωση ή διαπλάτυνση των δασικών 
αρτηριών του εθνικού οδικού δικτύου της χώρας, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στις επόμενες παραγράφους, ή 
τμημάτων τους αυξάνεται σε 50 μέτρα το πλάτος της ζώνης 
των 30 μέτρων που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ. 1 και του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 653/1977 'περί 
υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών διά την διάνοιξιν 
ενθνικών οδών, οντικαταστάσεως της παραγρ. 3 του 
άρθρου 6 του ν. 5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων* (ΦΕΚ 217 Α/5.8.1977), όπως οι διατάξεις αυτές 
ισχύουν μετά το άρθρο 62 παράγρ. 9 του ν. 947/1979 'περί 
οικιστικών περιοχών' (ΦΕΚ 169 Α/26.7.1979). Όπου στις 
διατάξεις των πιο πάνω νόμων και των εκτελεστικών τους 
διαταγμάτων αναφέρεται το πλάτος των 30 μέτρων ή το 
μισό του πλάτος των 15 μέτρων για τις περιπτώσεις της 
παραγράφου αυτής νοούνται αντίστοιχα τα πλάτη 50 μέτρα 
και 25 μέτρα.

2. Βασικές αρτηρίες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού 
ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Νέα Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας - Λαρίσης - 
Κατερίνης - Θεσσαλονίκης και Κόμβου Χαλάστρας - 
Ευζώνων που καθορίζονται και ως εθνικοί οδού

β) Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Ξάνθης - 
Πόρτο Λόγο - Κομοτηνής - Αλεξανδρουπόλεως - Γεφύρας 
Έβρου

γ) Εθνική Οδός Ελευσίνας - Θηβών - Λεβάδειας - 
Μπράλου - Λαμίας.

δ) Εθνική Οδός Κορίνθου - Άργους - Τριπόλεως - 
Μεγαλουπόλεως - Καλαμάτας.

ε) Νέα Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου - Πατρών.
στ) Οδός Σταυρού - Ελευσίνας, που καθορίζεται και ως 

εθνική οδός.
3. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 

του Υπουργού Δημοσίων Έργων με βάση τις δημιουργού- 
μενες συγκοινωνιακές και κυκλοφοριακές συνθήκες, μπορεί 
να χαρακτηρίζονται ως βασικές αρτηρίες του εθνικού 
δικτύου για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και άλλες 
εθνικές οδοί ή τμήματά τους πέραν αυτών που ορίζει η 
προηγούμενη παράγραφος.

4. Οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού ισχύουν 
και για τα μέχρι 300 μ. τμήματα των άλλων οδών που θα 
συνδεθούν με τη βασική αρτηρία μέσω κόμβων οποιοσδή
ποτε μορφής. Η μέτρηση του μήκους των 300 μ. αρχίζει 
απ'τον άξονα της βασικής αρτηρίας.

15. Ν. 947/1979 (άρθρο 62 παρ. 10)

10. Αι αυταί ως άνω διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
653/1977, ως συμπληρούνται δια της ανωτέρω παραγράφου, 
εφαρμόζονται και επί επαρχιακών και Δημοτικών ή Κοινο
τικών οδών δια το μέχρι δεκαπέντε μέτρων πλάτος της 
οδού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων διαπλατύνσεως των 
οδών τούτων. Την κατά το τελευταίον εδάφιον της
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γ·—ντυμένης παραγράφου αποωασιν εκδίδει εις την 
περίπτωσιν τούτην ο οικείος Νουάρχης.

16. Ν. 653/1977 (άρθρο 5 παρ. 3)

3. Το κτηματολογικόν διάγραμμα συντάσσεται υπο κλίμακα 
τουλάχιστον 1:200 εις τούτο δε: α) τοποθετούνται αι 
ρυμοτομικοί γραμμαί, β) σποτυπούνται δια χαρακτηριστικών 
στοιχείων αι ρυμοτομούμε ναι ιδιοκτησιαι και τα επ αυτών, 
κτίσματα και λοιπά αντικείμενα. Εάν η αυτή ιδιοκτησίο 
ρυμστομήται εν μέρει αποτυπούνται κεχωρισμένως το 
ρυμοτομούμενον και το απομένον κατά την ρυμοτομίαν 
τμήμα, γ) αποτυπούνται αι παρόδιοι ιδιοκτησιαι αι οποίαι 
υποχρεούνται εις αποζημίωσιν και αι όμοροι κατά την 
οπισθίαν πλευράν αυτών ιδιοκτησιαι, δ) ενεργείται ο 
καταμερισμός της αποζημιώσεως της ρυμοτουουμένης ε- 
κτάσεως μεταξύ παρόδιων ιδιοκτητών Kat του Δημοσίου και 
προσδιορίζεται δια χαρακτηριστικών στοιχείων η έκτασις 
αύτη και ε) περιλαμβάνεται μνεία του διατάγματος διά του 
οποίου εκηρύχθη η απαλΛοτρίωσις και των εις την περιοχήν 
ισχύοντων όρων δομήσεως.

17. Ν. 1416/1984 (άρθρο 10)

Άρθρ. 10. 1. Οι συμβατικές τιμές κάθε σύμβασης δημόσιου 
έργου αναθεωρούνται κοτά ημερολογιακό εξάμηνο (ανα
θεωρητική περίοδος) και με βάση τις τιμές που διαπιστώ
νονται κατά την αρχή της περιόδου αυτής ενιαία για όλη 
τη χώρα. Σ'όλη τη διάρκεια της καθεμιάς αναθεωρητικής 
περιόδου οι αναθεωρημένες συμβατικές τιμές παραμένουν 
σταθερές.

4. Ος χρονος εκκίνησης για τον υπολογισμό της 
αναθεώρησης κάθε εργολαβικής σύμβασης ορίζεται το 
ημερολογιακό εξάμηνο μέσα στο οποίο: α) υποβλήθηκε η 
προσφορά, αν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίσθηκε 
ύστερα από δημοπρασία ή β) εκδόθηκε η σχετική εγκριτική 
απόφαση, αν πρόκειται για σύμβαση που καταρτίσθηκε χωρίς 
δημοπρασία, εφοσον η εγκριτική αυτή απόφαση δεν ορίζει 
άλλο χρόνο. Οι τιμές της σύμβασης παραμένουν σταθερές 
για ης εργασίες που εκτελούνται ή που έπρεπε να 
εκτελεσθούν μέσα . στο εξάμηνο που θεωρείται χρόνος 
εκκίνησης και στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό εξάμηνο. 
Κατεξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο 
στο ημερολογιακό εξάμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται γιο 
έργα οποιοσδήποτε κατηγορίας αρχικού προϋπολογισμού 
δημοπρστούμενου ή σνατιθέμενου έργου, χωρίς αναθεώρη
ση, μέχρι το ανώτατο οριο της τρίτης τάξης εργοληπτικών 
επιχειρήσεων για έργα οδοποιίας, όπως ορίζεται σύμφωνα 
με την παρ. 5 του άρθρ. 16 του νόμου αυτού.

5. Η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεω
ρητική περίοδο υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

Αν

ΔΤν -Τ(--------- I) (I - σ)
Αο

όπου είναι:
Τ: η υπόψη τιμή της σύμβασης.
ΔΤν: η αναθεώρηση της ποροπάνω τιμής στην υπόψη 

αναθεωρητική περίοδο ν.
Αο: τιμή που προκύπτει αφού συμπληρωθεί με βασικές 

τιμές του χρόνου εκκίνησης το οριζόμενο για την τιμή Τ 
άρθρο ανάλυσης τιμών ή συνδυασμός άρθρων με τα βάση 
τους όπως προσδιορίζονται από τη σύμβαση σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου αυτού.

Αν: τιμή που προκύπτει όπως παραπάνω με τις βασικές 
ττμές της αναθεωρηπκής περιόδου ν.

σ: σταθερός συντελεστής που αντιπροσωπεύει το μη 
αναθεωρούμενο μέρος της τιμής και που προσδιορίζεται με

π.δ/γμα μεταξύ του 0,10 και 0,20 κατά κατηγορίες ή μέγεθος 
έργων και ανάλογα με τον αριθμό των αναθεωρητικών 
περιόδων που μεσολαβούν μεταξύ του χρόνου εκκίνησης 
και της συγκεκριμένης κάθε φορά αναθεωρητικής περιόδου.

6. Η αναθεώρηση της τιμής κάθε συμβατικού κονδυλίου 
γίνεται με βάση τα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων αναλύ
σεων τιμών που ορίζονται με τα συμβατικά τεύχη. Οταν 
πρόκειται για κονδύλια που δεν ταυτίζονται με άρθρα 
εγκεκριμένων αναλύσεων ή σε περιπτώσεις καΤαποκοπή 
τιμών ή σύνθετων τιμών, τα συμβατικά τεύχη ή τα 
πρωτοκολλά νέων τιμών καθορίζουν για την αναθεώρηση 
τους παρεμφερή άρθρα εγκεκριμένων αναλύσεων ή ομάδα 
τέτοιων κονδυλίων με τα αντίστοιχα βάρη καθενός άρθρου.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις 
συμβάσεις με εργολαβικό αντάλλαγμα άλλο εκτός από 
χρηματική καταβολή και στις απολογιστικές εργασίες. Στις 
συμβάσεις που καταρτίζονται με τον τρόπο που προβλέπουν 
οι περιπτώσεις δ και ε της παραγρ. 4 του άρθρου 4 ή που 
το αντάλλαγμα συνομολογείται σε ξένο νόμισμα μπορεί με 
τη σύμβαση να οριστεί αναθεώρηση και να προσδιοριστεί 
ο τρόπος υπολογισμού της.

8. Στις περιπτώσεις που στη σύμβαση προβλέπετα: η 
προμήθεια εξοπλισμού ή σημαντικής αξίας μηχανημάτων γα 
τη λειτουργία ή εγκατάσταση στο έργο που προσδιορίζεται 
χωριστά το αντάλλαγμα για την προμήθεια, μπορεί για το 
αντάλλαγμα αυτό να οριστεί με τη σύμβαση άλλος τρόπος 
αναθεώρησης.

9. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται απτις 
πιστώσεις του έργου.

10. Πέρα από την προβλεπόμενη στις διατάξεις του 
άρθρου αυτού αναθεώρηση τιμών αποκλείεται η αναπρο
σαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η διάλυση των 
συμβάσεων δημόσιων έργων, κατ'εφαρμογή των διατάξεων 
των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα, ένεκα της 
αυξομείωσης των τιμών.

Με π.δ/γματα ρυθμίζονται όλα τα θέμοτα που αναφέρο- 
νται στην εφαρμογή της αναθεώρησης των τιμών και ιδίως 
ο τρόπος διαπίστωσης των βασικών τιμών, τα όργανα για 
τη διαπίστωση αυτή με τη δυνατότητα σύστασης ειδικού 
συλλογικού οργάνου, ο τρόπος που θα υπολογίζεται η 
αναθεώρηση για τα υλικά που πιστοποιούνται πριν ενσω
ματωθούν ή για τις άλλες ημιτελείς εργασίες, ο περιορισμός 
της αναθεώρησης στις περιπτώσεις που δίνονται στον 
ανάδοχο υλικά ή μηχσνήματα απ'το φορέα του έργου, η 
εξαίρεση από την αναθεώρηση αποζημιώσεων του αναδόχου 
από οποιαδήποτε αιτία και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

18. Ν. 1957/1991 (άοθρο 21)

Άρθρο 21
'Ewoic σκοπού Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.
Σύναψη ομολογιακού δανείου 

Σύνθεση Δ.Σ. Ο.Κ.Χ.Ε.

ι .:. Η αληθινή έννοια της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 
2 Γιερι.τ . -on ν. 1262/1972 'Περί ρυθμιστικών σχεδίων 
αστικών m;n~y /' όπωο αντικαταστάθηκε με την παράγ.
1 του άρθρου 7 το·.· ".δ 198/1973, είναι ότι η εφαρμογή 
ρυθμιστικών και πολεσδομικών σχεδίων" περιλαμβάνει και 
τις σχετικές μελέτες ή έργα.

β. Η περ. β' της παρ. 3 του άοθρου 19 του ν. 1262/1972 
"Περί ρυθμιστικών σχεδίων αστικών περιοχών" αντικαθίστα
ται ως εξής:

‘β. δανείου ή ομολογιακού δανείου, για τα οποία δύναται 
να παρασχεθεί εγγύηση του Δημοσίου".

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 1647/1966 
"Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
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(Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 141 Α ) αντικαθίσταται 
ως εξής:

*1. Ο Οργανισμός διοικείται από επταμελές διοικητικό 
συμβούλιο με τριετή θητεία, που διορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έρ
γων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται εκ των μελών του Δ.Σ. 
ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος, καθώς και ο γραμματέας 
του συμβουλίου από τους υπαλλήλους του Οργανισμού'.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 2, καθώς και το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, καταργούνται.

19. Ν. 1892/1990 (άρθρο 97 παρ. 1, 99 παρ. 2,3) 

'Αρθρο 97
Χώροι στάθμευσης αυτοκίνητων

1. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 960/1979 
‘Περ! επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων 
σταθμεύσεως αυτοκινήτων...κ.λπ.' (ΦΕΚ 194 Α'), όπως 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 
1221/1981 (ΦΕΚ 292 Α'), προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9. 
10, 11 και 12 ως εξής:

*7. Με προεδρικό διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων, ύστερα από εκτίμηση των κυκλοφοριακών και 
πολεοδομικών συνθηκών, και μετά γνώμη του οικείου 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ορί
ζονται περιοχές, εντός των οποίων, για την κατασκευή 
υπέργειων εστεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων 
άνω των 80 θέσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
του ν.880/1979 'Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντε- 
λεστού δομήσεως με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύο
νται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμοζόμενης 
της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης (σ.δ.) μέχρι 
εξασφάλισης για την αντίστοιχη περιοχή συνολικού αριθμού 
θέσεων στάθμευσης, κατά τις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου, ίσου προς το 3% του συνόλου του πληθυσμού 
του οικείου δήμου ή κοινότητας βάσει της απογραφής του 
1981. Με τις αυτές αποφάσεις είναι δυνατό να καθορίζεται 
κατά περίπτωση και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός 
θέσεων στάθμευσης. Προκειμένου για τους νομούς Αττικής 
και Θεσσαλονίκης, όπου ανωτέρω αναφέρεται γνώμη του 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νοεί
ται γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής των Οργανισμών 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως.

8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ
γων, καθορίζεται κάθε θέμα αναγόμενο στα κριτήριο 
καθορισμού των χώρων στάθμευσης, στα της διαδικασίας, 
του ποοοστού και του τρόπου υπολογισμού του προς 
μεταφορά συντελεστή δόμησης, στα των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη για την κατασκευή και λειτουργία 
του σταθμού, καθώς και κάθε άλλη για την εφαρμογή του 
παρόντος λεπτομέρεια.

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδονται ύστερα από 
εκτίμηση των κυκλοφοριακών και πολεοδομικών συνθηκών 
και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι 
δυνατή η δημιουργία δημόσιας χρήσης υπόγειων χώρων 
στάθμευσης αυτοκινήτων και των απαιτούμενων για την 
εξυπηρέτηση αυτών υπέργειων εγκαταστάσεων σε προβλε- 
πόμενους από τα εγκεκριμένα σχέδια κοινόχρηστους χώ
ρους καθώς και σε χώρους που προορίζονται για την 
ανέγερση κτιρίων ή εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και 
ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου. Επίσης είναι δυνατή η δημιουργία υπόγειων διαβά

σεων κάτωθεν κοινοχρήστων χώρων, προκειμένου vc 
εξυπηρετηθεί η διακίνηση πεζών και οχημάτων από και προς 
υπέργειους ή υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκίνητων. 
Οι υπόγειες αυτές διαβάσεις εγκρινονται, για κάθε συγκε
κριμένη περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, υστέρα από 
γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος.

10. Κατά την ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας περί εκτελέσεως δημόσιων έργων, από το 
Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο 
αρμόδιο φορέα, της κατασκευής στάθμου αυτοκινήτων κάτω 
από τους κατά την παράγραφο 9 χώρους, μπορεί να 
συνιστώνται, κατά την έννοια των άρθρων 1002 και 1117 
του Αστικού Κώδικα και του ν.3741/1929, διηρημένες 
ιδιοκτησίες επί διακεκριμένων τμημάτων του σταθμού, στις 
οποίες θο αντιστοιχεί ανάλογο ποσοστό συγκυριότητας επί 
εκείνου αποκλειοπτκά του εδάφους, που βρίσκεται κάτω από 
το σταθμό και να συμφωνείται ότι ως αντάλλαγμα του 
αναδόχου για την κατασκευή με δικές του δαπανες του 
σταθμού περιέρχονται σ αυτόν τέτοιες διηρημένες ιδιο
κτησίες, που μπορούν να μεταβιβάζονται σε τρίτους.

11. Τα καθαρά έσοδα, μετά την αφαίρεση των εξόδων 
διαχείρισης από εκμίοθωση σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας 
χρήσης που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται από οποιον- 
δήποτε φορέα του Ελληνικού Δημοσίου επί οικοπέδων 
κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ή κάτωθεν των κατά 
την παράγραφο 9 χώρων, περιέρχονται από την ισχύ της 
παρούσας διάταξης στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμι
στικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) και διατί
θενται αποκλειστικά γιο τη δημιουργία δημόσιας χρήσης 
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως ειδικότερα προβλέ- 
πεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
6 του ν. 960/1979. Το έσοδα αυτά, όπως και οποιαδήποτε 
άλλα έσοδα του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., μέχρις ότου διατεθούν για 
την εκπλήρωση των σκοπών του, δύνανται. με απόφαση 
του διοικητικού του συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να 
κατατίθενται σε έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς.

12. Ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι διάθεσης των κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εσόδων και κάθε συναφής 
λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που 
εκδίδετε: με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημόσιων Έργων'.

Παρ. 2 και 3

2. Σε εντός ή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
περιοχές, εφ όσον πολεοδομικές ή κυκλοφοριακές παρεμ
βάσεις μεγάλης κλίμακας το απαιτούν (σταθμοί τρένου, 
μετρά, κυκλοφοριακοί κόμβοι και αρτηρίες, μεγάλοι χώροι 
στάθμευσης, βιομηχανικό και βιοτεχνικά παοκα, κ.λπ.), 
μπορεί με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων μετά από σχετική ενημέρωση ή πρόταση του οικείου 
δήμου ή κοινότητας, να καθορίζονται Ζώνες Ελεγχόμενης 
Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.).

Στις ζώνες αυτές μπορεί, με προεδρικό διάταγμα, που 
εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χω
ροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά τη διαδικασία του ν.δ. 
της 17/7/1923 'Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.', να τροπο
ποιείται το εγκεκριμένο σχέδιο, να ορίζονται χρήσεις γης, 
όροι και περιορισμοί δόμησης και οποιαδήποτε άλλη 
απαραίτητη πολεοδομική ρύθμιση για την εξασφάλιση του 
ελέγχου της περιοχής. Προκειμένου για τους νομούς 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, οπού κατά τη διαδικασία αυτή 
απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας. Οικισμού και
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Περιβάλλοντος, νοείται γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής 
των Οργανισμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

3. Η τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ο 
καθορισμός ή τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης, 
ο καθορισμός χρήσεων γης εκατέρωθεν των αξόνων του 
βασικού οδικού δικτύου των νομών Αττικής και Θεσσαλο
νίκης εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων κατά τη διαδικασία του ν.δ. της 17/7/1923 
'Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ\ Όπου κατά τη διαδικασία αυτή 
απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος, νοείται γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής 
του Οργανισμού Αθήνας.

20. Ν. 1914/199C (άρθρο 50 παρ. 6)

6. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 960/1979 
(ΦΕΚ Α' 194), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 
1 του άρθρου 97 του ν. 1892' 1990’ προστίθεται δεύτερο 
εδάφιο ως εξής:

Όι ως αντάλλαγμα μεταβιβάσεις στον ανάδοχο διηρημέ- 
νων ιδιοκτησιών του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται 
από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων-.

21. Ν. 1515/1985 (άρθρα 4 παρ. 3, 5 παρ. 5, 15 
παρ. 2. 12, 2.3δ)

Άρθρα 4 παρ. 3

3. Με τα π.δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση του 
Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, συμπληρώνονται, 
προσαρμόζονται, εξειδικεύονται, διευκρινίζονται και τροπο
ποιούνται μερικά το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα 
προστασίας περιβάλλοντος όπως εξειδικεύονται στο πα
ράρτημα και τα διαγράμματα χωρίς μεταβολή των στόχων 
και κατευθύνσεών τους. Τα πιο πάνω δ/τα εκδίδονται 
ύστερα από γνώμη του συμβουλίου ρυθμιστικού σχεδίου, 
που προβλέπεται από το άρθρ. 6.

Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υ
πουργού καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 5 παρ. 5

5. Για την εκπλήρωση του έργου του ο Οργανισμός 
μπορεί να συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για τις 
εξειδικευσεις του ρυθμιστικού σχεδίου και τα προγράμματα 
εφαρμογής του, μεριμνά για τη μερική τροποποίηση ή 
αναθεώρηση μέτρων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 4 και συντόνιζε τις 
ενέργειες δημοσίων υπηρεσιών και όλων των φορέων του 
δημόσιου τομέα, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται 
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Άρθρο 15 παρ. 2.12

2.12. Δημιουργία πολυκεντρικής πόλης.
Η δημιουργία πολυκεντρικής πόλης επιδιώκεται με:
- Ενίσχυση των σημερινών κέντρων δήμων, συνοικιών, 

γετονιών.
- Ιδιαίτερη ενίσχυση των κέντρων δήμων υπερτοπικής 

σημασίας.
- Αποσυμφόρηση των μητροπολιτικών κέντρων της 

Αθήνας και του Πειραιά.

Στα πλαίσια της δημιουργίας πολυκεντρικής δομής κα
θορίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, οι ακόλου
θες κατηγορίες κέντρων:

- Μητροπολιτικό.
- Χωροταξικής υποενότητας.
- Δήμου με υπερτοπική σημασία.
- Δήμου.
- Συνοικίας.
- Γειτονιάς.

Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος, υστέρα από γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, κα
θορίζονται τα όρια των πολεοδομικών κέντρων.

Άρθρο 15, παρ. 2, 3δ

δ. Γ ια την αναψυχή-ψυχαγωγία υπερτοπικής σημασίας.
Δημιουργία συστήματος μεγάλων υπερτοπικών πόλεων 

αναψυχής, αθληπσμού και πολτιστικών λειτουργιών που 
εξυπηρετούν ολόκληρη την έκτασης της πόλης:

Στο Φαληρικό Όρμο με προσχώσεις μεγάλης κλίμακας, 
στη λοφοσειρά των Τουρκοβουνίων με ανάπλαση των 
ανενεργών λατομείων, στην Πεντέλη με ταυτόχρονη ανα
συγκρότηση του τοπίου, στο Αιγάλεω με συνολική ανάπλαση 
του ορεινού όγκου σε μεγάλο πάρκο και με εστίες τα 
λατομεία Νίκαιας (Σελεπίτσαρη), Κορυδαλλού, και Πετρού
πολης, στα λατομεία του Βύρωνα και στη χερσόνησο του 
Π.Ι.Κ.Π.Α. στη Βούλα, στην περιοχή του παλιού πυριτιδο
ποιείου στο Αιγάλεω, στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής και 
στο Γουδί, στην έκταση ιδιοκτησίας των Δήμων Αθήνας και 
Ζωγράφου.

22. Ν. 1561/1985 (άρθρα 4 παρ. 3, 5 παρ. 5)

Άρθρο 4 παρ. 3

3. Με π.δ/τα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να συμπληρώ
νονται, προσαρμόζονται, εξειδικεύονται, διευκρινίζονται και 
τροποποιούνται το ρυθμιστικό σχέδιο και το πρόγραμμα 
προστασίας περιβάλλοντος, όπως εξειδικεύονται στο πα
ράρτημα και τα διαγράμματα, χωρίς μεταβολή των στόχων 
και κατευθύνσεών τους. Τα πιο πάνω δ/τα εκδίδονται 
ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου ρυθμιστικού 
σχεδίου, που προβλέπεται από το άρθρ. 6 του παρόντος 
νόμου.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου 
υπουργού, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτο
μέρεια.

Άρθρο 5 παρ. 5

5. Γ ια την εκπλήρωση του έργου του ο οργανισμός μπορεί 
να συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες για τις εξειδικευσεις 
του ρυθμιστικού σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής 
του, μεριμνά για την τροποποίηση ή αναθεώρηση των 
μέτρων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρ. 4 και συντονίζει τις ενέργειες των 
δημόσιων υπηρεσιών και όλων των φορέων του δημόσιου 
τομέα, των οποίων η δραστηριότητα επεκτείνεται στην 
ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης.
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23. N. 1622/1981 (άρθρο 73 παρ. 5)

5. Το ετήσιο περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραμμα της 
περιφέρειας στην οποία υπάγεται η ευρύτερη περιοχή 
Αθήνας εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο ο Οργανι
σμός Αθήνας. Ειδικό τα ετήσια νομαρχιακά αναπτυξιακό 
προγράμματα των νομαρχιακών συμβουλίων που περιλαμ
βάνονται στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας καταρτίζονται 
μετά από γνώμη του Οργανισμού Αθήνας.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μέτρο για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδο- 
μικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

'Αρθρο 1
Αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίος

1. Η παράγρ.1 του άρθρου 38 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 
Α') αντικαθίσταται ως εξής:
Ί Τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,τα οποία 

προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως επιβατηγό δημόσιας 
χρήσης και χρησιμοποιούν ως καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη ή 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης,απαλλάσσονται από τον 
ειδικό φόρο κατανάλωσης. Προκειμένου περί αυτοκινή
των που φέρουν κατό τον τελωνισμό τους και συσκευή για 
τη χρησιμοποίηση υγραερίου ως αποκλειστικού ή εναλλα
κτικού καυσίμου, ο κατά περίπτωση ειδικός φόρος κατανά
λωσης της παραγ. 2 του άρθρου 37 του παρόντος 
εισπράττεται μειωμένος κατά 80%'.

2. α) Οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 37, 
των άρθρων 39 και 41 του ν. 1882/1990, καθώς και αυτές 
των παραγ. 1,3,5,6 και 7 του άρθρου 20 του ν. 1921/1991 
(ΦΕΚ 12 Α’) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα αντιρρυπο- 
ντικής τεχνολογίας καινούργια πετρελαιοκίνητα επιβατηγό 
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που θα κυκλοφορούν εκτός 
των περιοχών Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων και Θεσ
σαλονίκης όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με το 
άρθρο 1 του ν.1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α').

β) Ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν.1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α') και του άρθρου 3 του ν.1872/1990 
(ΦΕΚ 18 Α') ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται 
μειωμένος κατά 50% προκειμένου περί καινουργών πετρε- 
λαιοκίνητων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού 
βάρους μέχρι 3,5 τόννους που θα κυκλοφορούν στις ίδιες 
περιοχές του προηγούμενου εδαφίου. Η ίδια μείωση του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης εφαρμόζεται και για τα και
νούργια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας φορτηγό αυτοκίνητα 
δημοσίας χρήσης μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους 
ανεξαρτήτως της περιοχής που θα κυκλοφορούν.Οι διατά
ξεις των άρθρων 39 και 41 του ν. 1882/1990 εφαρμόζονται 
ανάλογα και για τα αυτοκίνητα του παρόντος εδαφίου (β).

3. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 1788/1988 (ΦΕΚ 
131 Α ) προστίθεται εδάφιο ως εξής :

'Επίσης κατ'έξαίρεση της παραγράφου 1, επιτρέπεται η 
αρχική θέση σε κυκλοφορία πετρελαιοκίνητων επιβατηγών 
αυτοκινήτων δημόσιας χρήσής μικτού βάρους μέχρι και 2,5 
τόννους, εφόσον έχουν χαρακτηρισθεί ως αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας.'

4. Η παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 1882/1990 αντικαθίσταται 
ως εξής:

Ώς αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυτοκίνητα, μικτού 
βάρους μέχρι και 3,5 τόννους, εκ κατασκευής νοούνται:

α) τα βενζινοκίνητα ή υγραεριοκίνητα εφόσον οι εκπομπές 
ρύπων των καυσαερίων τους, κατό την έγκριση τύπου, 
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των οδηγιών 88/76/ΕΟΚ 
(L36/1988),88/436/EOK (L214/1988) και 89/458/ΕΟΚ 
(L226/1989) ή τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/441/ΕΟΚ 
(L242/ 1991).

β) τα πετρελαιοκίνητα εφόσον οι εκπομπές ρύπων των 
καυσαερίων τους, κατό την έγκριση τύπου, ικανοποιούν ης 
απαιτήσεις της οδηγίας 91/441/ΕΟΚ. Μετά την 1/1/1993 
ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας καινουργή αυτοκίνητα, 
μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόννους, χαρακτηρίζονται 
εκείνα τα οποία κατό την έγκριση τύπου ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις εκπομπής ρύπων, που προβλέπονται από την 
οδηγία 91/441/ΕΟΚ.

5. Από 1/1/93 οι πετρελαιοκινητήρες των λεωφορείων, 
καθώς και των φορτηγών αυτοκινήτων με μικτό βάρος 
μεγαλύτερο από 3,5 τόννους, καινουργών ή μεταχειρισμέ
νων, για τη χορήγηση πρώτης άδειας κυκλοφορίας πρέπει 
να έχουν λάβει έγκριση τύπου κατά την οδηγία 91/542/ΕΟΚ 
(1_295/1991),με βάση την οποία οι εκπομπές ρύπων των 
καυσαερίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις παρακάτω τιμές:

μάζα CC: 4,5 (g/kwh)
μάζα HC: 1,1 (g/kwh)
μάζα ΝΟχ: 8,0 (g/kwh)
μάζα σωματιδίων: 0,36 (g/kwh)
6. Στις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και περιχώρων και 

Θεσσαλονίκης, όπως αυτές καθορίζονται με το άρθρο 1 
του ν. 1437/1984, επιτρέπεται η αρχική θέση σε κυκλοφορία 
πετρελαιοκίνητων λεωφορείων από 1 Ιουλίου 1992, εφόσον 
αυτά ικανοποιούν τα οριζόμενα στην παράγ. 5. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Περβάλλοντος,Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών δύνσται 
να καθορισθούν αυστηρότερες οριακές τιμές ρύπων καυ
σαερίων, καθώς και να επεκταθούν οι περιοχές ισχύος της 
παρούσας παραγράφου.

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, μπορεί να προσαρμόζεται η διαδικασία μέ
τρησης και οι οριακές τιμές ρύπων, που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο, στις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες, 
επίσης να καθορίζεται η διαδικασία χαρακτηρισμού των 
οχημάτων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2 
Κίνητρα

(.Μεταχειρισμένα βενζινοκίνητα επβατηγό αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρι- 
σμού μέχρι και 2.000 κυβ.εκατ., τα οποία έχουν κατασκευα- 
σθεί την τελευταία προ του έτους τελωνισμού τριετία, 
φέρουν καινούργιο καταλυτικό σύστημα και παραλαμβάνο- 
νται σε αντικατάσταση βενζινοκίνητων αυτοκινήτων ιδιωτι
κής χρήσης συμβατικής τεχνολογίας επιβατηγών ή φορτη
γών μικτού βάρους μέχρι και 2,5 τόννους, για τα οποία 
έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας από 1-1-89 και 
αποσύρονται με τη διαδικασία της 86653/6673/3-1-91 (ΦΕΚ 
2Β ) κοινής υπουργικής απόφοσης όπως ισχύει, υπάγονται 
στους προβλεπόμενους, κατά περίπτωση, συντελεστές του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 37 του ν. 1882/1990.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 41 του ν. 1882/1990 
εφαρμόζονται και για τα αυτοκίνητα της προηγούμενης 
παραγράφου.

3. Για τη θέση σε κυκλοφορία των αυτοκινήτων της 
παραγράφου 1 , δεν καταβάλλονται, το προβλεπόμενο από 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.363/1976 (ΦΕΚ 152 Α')


