
13ΣΗΓΗΤ1ΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο τχ&'Λ νόμου «για την τροσσασία- σου τεριόάλλοντος». 

/7ρορ τι/ βηι·/.ή των Ελλήνων

ΓΕΝΙΚΑ
Η ελλειψη ενός συνολικού Ίύσμικοό τλαισιου για την τρο- 

στασία του τεριόάλλοντος στην Ελλάδσ κα: η ανσγκ.η γ:α 
συγχρόνους κα: ατοσε/.εσμασικ.ούς Δεσμούς στον κρίσιμο αυσ: 
τομέα ατοτελ εσε την κύρια αιτία σύνταξης tou ταροντος νο
μού τλαισιο για το περιβάλλον.

Κίνα: τολλές ο: κο:νων:κ.ες. τολ:σ:κ.ες και εταγγελματικες 
δυνάμεις του κ.ασα την τρόσραση τερίοδο αναγνώρισαν αυτήν 
την αναγκη /.a. του έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 
μιας ίασιχης συνένζισης για την τροωύηση αυτου του Δ-εσμι- 
7.00 κειμένου.

Η Ελλαδα δεν έχε; «νομο-όεσική ιστορία» στην προστασία 
τοο περιβάλλοντος ως εξειοικευμενο y.a; ιδιαίτερο τομέα.

Η σημερινή νομ:κή κ,,άλυψη της προστασίας τοο σερ;όα,·.λο- 
ντσς στη χώρα μας ταρουσ:άζε: ως 7.όρ;α χαρακ.τηρ:σσ:κα την 
αποσπασματικότητα, την τενιχρόσησα κυρώσεων ν.α; τη δίασσα- 
ση αρμοδιοτήτων μέσα στη διοικητική μηχανή.

Θέματα περιβάλλοντος έχουν ανσ:μεσωτ:σΔεί κατά ττερί- 
τττωση ατό ολ:γά\ ιΔμους νόμους (χωρίς να αποτελούν, τ;ς π:ο 
πολλές ρορές, το δασικό περιεχόμενο ή στόχο τους) ν.α; ν.όρ:α 
έχοον καλυοΔε: ατό πλήΔος Πατάξεων υγειονομικού ν.α; αστυ
νομικού χαρακτήρα τοο διακ-f ίνονται τόσο για την αποσπασμασι- 
ν.ότητα οσο να: γ:α την αδυναμία ατοτελεσματινότητάς τοος.

Ο: δασικό: άξονες να: αντιλήψεις τοο διαπερνούν το ταρύν 
Δεσμικ.ό πλαίσιο είναί οι εξής:

Το σχέϊίο νόμου διέτεσα-: ατό μ:α δασική ριλοσερια: Οτ;
η Έικ.ονεμικ.ή Ανάττυξη να: η Π εριδαλλοντική Προστασία 
μπορούν να συνυπάρξουν. μπορούν να αλληλοϋτοστηρίξοντα; να: 
να εν:σχόοντα:.

Η αντίληψη τοο Δέλε: την περιβαλλοντική τροστασια να 
επιτυγχάνεται μόνο με αντίτιμο την επιβράδυνση της οικονομι- 
κής ανάπτυξης ατορρίττετα:. Στο ψευτοδίλημμα ή Πεσιόάλ- 
λον ή Αναττσξτ. η αγ.άντηστ του ο:νέτα: με το νόμο αυτόν, 
είναι: κα: Ώερι.εάλλο' να: Ανάττυξη.

Η τροστασια του περιβάλλοντος ατοτελεί δασικ.ή υποχρέωση 
7.α: μέριμνα του νρατους. Η πολιτική για την τροστασ:α αυ
τήν δεν ασκ-ε.σα: στο νενό αλλά σε άμεση συνάρτηση μα ευρύτε
ρες 7.0:νων'.7.ες να: ο:7.ονομ·.7.ες διεργασίες. Έτσ:. το δεύτερο 
δασικ.ο στοιχείο του εισάγει ο νόμος είνα: η κατοχύρωση της 
Π ερ:όαλλοντ:η.ής Πολιτικής ως συστατικού στοιχείου κ.άΔε 
α/.λης τομεανης το/.:τ:νής. .Με άλλα λόγια σε κ.άΔε πολιτ’- 
α.ή. οε κ.άΔε ορατή. ο·.7.ονομ:7.ή ή άλλη, σε κ.άΔε πράξη της ο:- 
7.ονομ:7.ής ν.α: νο:νων:νής ζωής η τροστασια του περιόάλλο- 
ντος Δα ατοτελεί ταράγοντα αξιολόγησης. Σε καμία ενεργεια
δεν μτερ :: ν2 ζζιγωζι : γ.τηίς αν :ε κ2ζι: •jrd'i τ, τ:.ζ ·γ.ττώ-
σεις στο ζζζ:Ϊ2

Έτ;:. Τ Τ.ΖΖ Ζ 2 /./.C.V ΤΙ 7. η Γ.Ο-/.ΙΤ!:ν. η ΖΖ ντ 77.ΖΖ ΐλΐί £V2 Χπλό
διορνωσ: '-··> *?·/*·*!: ε*Λ των jZ'.ZZ ων *.' 2 ΖΖΖ2'*ΖΖ-

->ώσε: ό.τ: 7.27.ω; Ξ/ε·. γίνε'-. Η 7.JC!IT 7.7'Ti-JrS'J >ζτ ttj vc;icj

ε.να: να ς'ηγνει Γττ'ν rrΣ/νΤ/ώΤ, ;«ι.ε δάση σο τχεδ :Ζ7Ί.ό :r.r επ*.'
-όυμητής

Το τρίτο όασονό στοιχείο του Νόμου είνα: ότ: συνδέει την 
τροστασια του περιβάλλοντος με τον αναττυξ:ακό σχεδ·ασμό. 
Με άλλα λόγια η τροστασια περιβάλλοντος γίνεται: αναπό
σπαστο μέρος κ.άΔε αναττυ-ξ:αν.ού σχαο:ατμού. Γ:α το ϋ.όγο αυ
τόν τα τοοτ.τα ποιότητας του τεροόά/.’/.οντος ο:αοοροοσο:ούντα: 
ανάλογα με το τ: τρεο/.έτετα: γ:α την τερ:οχή ατό χωροταξι
κά να: τολεοόομινά σχέδια. Τσ τρότυτα. όηλαόή ο: τολισικ.ο! 
στόχο: για την τοιότητα του περιβάλλοντος οεν μπαίνουν στο 
νενό. αλλά με όάση ευρύτερους στόχους επιΔυμτ σών χρήσεων 
ν.α: εσσιΔοιαητής ανάτ-τυξης.

Τ:Δοντα: ο: διαδικασίες ν.α: ο: μηχανισμοί του Δα ανσττυ- 
χΔούν τρονείμενου να υτάρχουν σαρείς «κανόνες παιχνιδιού» 
για όλους. Έσσ: Ψα μτορε! κανείς να προβλέψε: ν.α: να τρο-

γραμματίσε: τη, δραστηριότητα του. γνωρίζοντας τ:ς υτοχρεω- 
. το. ·ύα εχε: γ:α την ^οστασια του τεριόάλλοντος.
Τέλος το τέταρτο όασικό στοιχείο του οιέτε: τον νομο *ι- 

. :..· αστ:νός οημον,ρατ'.κός ν.α: ατονεντρωτικο; χαρακτή
ρας του. του τον ν.α-όιστα εξάλλου κ.αι ατοτελεσματικό.

Το Γτουργείο Περιβάλλοντος. Χωροταξίας ν.α: Λημόσιων 
ευργων χα.ροκτσει ναι εοοριράψε: την τερ:όαλλοντ:κ.ή τολιτανη. 
Ομως η ευ-άύνη της εραρμογής της τολίτινης ανατι-όετα: 

στους ετιμερους ρορείς.
Οι αρμοοιότητες για τα έργα, μεγάλης κλίμακας μόνο, όρί- 

σνοντα: στο ετιτεοο του Ττουργού. ενώ για τα λοιτά ανατί-Ψε- 
ντα: στο Νομάρχη να: την Αυτοοιοίνηση. θεσμο-όετουντα: για 
την Τοτιν.η Αυτοοιοίνηση ευρύτατες αρμοοιότητες ότως η χο
ρήγηση εγν.ρισης τεριόα/.λονσικών όρων για μια κατηγορία 
ορασσηριοσήσων, η ουνασόσησα ταράστασης ως τολισινή αγω
γή σσ:ς οιν.ες -;:α την ατονασάσσαση σου τεριόάλλοντος, η 
είστραξη όλων των τροστίμων ατό ταραόασεις του νόμου για 
σο τεριοαλλον ν.λτ.

Β-ασίνή ριλοσορία για την έν.όοση ν.ά-Ψε εξουσιοόοτινής τρά- 
ξης είνα: η συνεργασία με όλους τους ενοιαρερόμενους έσσ: 
ώστε να εραρμόζεσα: ένας όημοκ-ρασικός σρότος λήψης των 
ατορασεων σε νά-Ψε όήμα.

Τα ταρατάνω σημεία ατοσελοόν τους κύριους άξονες στους 
οτοίους στηρίχτηκε η κατάρτιση του ταρόντος νόμου. Μεχρ: 
σήμερα η χώρα μας ν.α: μέχρ: τριν ατό 10—‘15 χρόνια οι τε- 
ρισσότερες χώρες. οιέΨεταν ένα ετερογενές να: τερίτλοκο σύ
νολο ατό ί’-άρορους νόμους κα: άλλες όιατάξεις γιυ την τρο- 
στασία των τοιν.ίλων τομέων σου τεριόάλλοντος.

Η ανάγκη να ετιτευχ-ίε! μια γενική τάξη κα: συστηματο- 
τοίηση κα: να ορ-όολογ:κοτο:η-υούν ο: ετιέιωκόμενο: στόχο: ότως 
κα: ο: συνάσεις αρμοσ'-ότητες σε συνσυασμό και με τα τορίσμα- 
τα των ο:κολογ:7.ών ερευνών του καταδεικνύουν ότ: το τεριόάλ- 
λον ατοτελεί ένα εν:αίο σύνολο, τα στοιχεία του οτοίου αλλη- 
λοεξαρτώνται και αλληλοετηρεάζοντα: στενά, οδήγησαν στο 
ταρελ-όον και κατευ-λύνουν κα: σήμερα τη νομο-όετιν.ή τοοστά- 
-5ε:α δ'.ασόρων χωρών στον τομέα της τροστασίας του τεριόάλ
λοντος. στην υ:ο-3έτηση μιας σραιρικής ανσί/.η'όης των τερ:- 
δαλ/.οντικων τροόλημάτων του εκ.ρράζετα: με τη -Ψέστιση γε
νικών ή βασικών νόμων γ:α το τεριόάλλον. Η ιδιαιτερότητα 
των νόμων αυτών έγκ-ε'-ται στο γεγονός ότ: καύορίζουν τους 
μεγάλους, τους βασικούς σσόχους. τροσδιορίζουν ενδεχόμενα 
σις όασιιοες αρμοδιόσησες αλλά ταρατέμτουν, για σις λετσο- 
μέρειες σης εσαρμογή; σων βασικών ή γενικών αυσών ετιλο- 
γών. σε διασαξεις τιο ειδικ,ές α σις οτοίες υτάρχουν σ αυ- 
σούς ο: σχετικές εξουσιοδοτήσεις. .Χώρες του τροηγή-όηκαν 
τσ:: την κατεύάυνση αυτήν, μι κάτοιες βέβαια μικρότερες ή 
μτγαλύτεπες διασερες ω; τρο-ς το όα·ί-υό γενικότητας των 
αντιστοίχων νόκων τους, είνα: η Σουηδία < 19ο9'. ο: ΗνωΉνες 
Πολιτείες με το «NATIONAL ENVIRONMENTAL ΡΟ- 
I.ICT ACT» ‘1970 . η Λ ανία .1973/. η Ρουμανία (1973). 
η Ομοστονδιακ,ή Γερμανία (1974). η Γαλλία (1976). η Ουγ- 
••ασία 1976). ο: Ινάσω Χώοεε (1979). η Νοσβη~:α (1981 ), 
η Ελβετία '‘1981) κ.α.

Α/.:λοονώντας την ταρατάνω γενική τάση, το τερ:εχόμενο 
α.του τευ σχεδίου νόμου σννσίΨετα: ατ: τις εξής r/ότητες:

1. Ορισμοί βασικών εννοιών ^κεράλαιο Α} .
-.Προστασία του τεριόάλλοντος ατό έργα κα: δραστηριό

τητες ί κεσ. Β .
3. Προστασία τερ’.όάλλοντο; ατό τη ρύτανση (κεοάλαιο Γ).
4. Προστασία κα: διατήρηση της ρύσης και του τοτίου (κε- 

ράλαιο Δ).
.7. Ζώνες Ειδικών Περιβαλλοντικών Ενισχύσεων κα: Ζώνες 

Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (κεφάλαιο Ε) .
6. Ττηρεσίες τεριόάλλοντος 1 κεσ άλα: ο ΣΤ) .
7. Κυρώσεις κα: αστική ευ-λύν-η .κεράλαιο Ζ).
Ο νόμος κ.αλύτσε: όλα σα -βέμασα τροσσασίας σου τεριόάλ- 

λονσος. Ο; βασική του αρχή διακηρύσσεσαι, στο κ.εράλαιο Α. 
η -όέση ότ: η τροστασια σου τεριόάλλοντος ατοτελεί -ψεμελιώ- 
δες κα: ανατόστασσο μέρος σης αναπτυξιακής διαδικασίας κ.α: 
τολ:σ:κ.ήο κα: υλοτοιείτα: κώεε μέσα ατό το δημοκρατικό 
τρογραμματισμό κ.α: σχεδίασμά. Στο κεοάλαιο Β τροόλετετα:



— i

ότι για V2 ζραγματοζοιηδεί κάδε έργο ή δραστηριότητσ azai- 
τειτα; ζροηγουμέ ως v; έχε: έγκ.ρ'τη 7ων ζεριδαλλοντικώ·- 
ορών. να τηρεί δηλαδή τα ζρότυζα ζου —ρ£—ε·.. ζροκειμένου νι 
μην υζοδαδμίζε: τ'. ζεριδάλλον. Ειδικά για τϊ μεγάλα και ση
μαντικά έργα ζροόλεζεται τ, υζοχρεωση υζοδολής Μελέτη; 
'Π e ρ it *λ λον τ ιχών Εζιζτώσεων ζου υζοδάλλετα: xa; σε δημό
σια χ-ρίτη.

Γ:α να γίνε; όμω; αετέ, στο ζ/.αίσιο του κεφαλαίου Γ ζρο- 
δλέζετα: ότ: για κάδε τομέα του ζεριοάλλοντος. όζω; ο αέ
ρας ή τα νερά δεσμοδετούντα: ζρότυζα ζου κάδε δραστηριό
τητα ζρέζε: να τηρεί ώττε ο; φυσικοί αζοδέκτες να δρίσχοντσ: 
στην εζιδυμητή κατάσταση.

Το ίδιο ζρο'δλέζετα: γ;α τον έλεγχε των δορύίων. των χημι
κών xa; τοξικών αζοίλήτων. χαδώς χα; των στερεών αζο- 
όλήτων.

Στο α.εφάλαιο Λ (Προατααία της Φύσης χα; του Τοζιου) 
ορίοδ-ετούνται. με μεγάλη ευρύτητα, ο; έννοιες Φύση κα: Το- 
ζίο στοχεύοντας ατην άμεαη 7.α; διαχ.εκριμένη ζρεττααία ορ;- 
σμένων ζεριοχών. ττο:χείων ή τονόλων της φύσης χα: το το- 
ζίου ζεει χαρακτηρίζουν την ιδιαιτερότητα χα; ζοι-κιλία του χερ
σαίου 7.α; δαλάτσιου ελληνικού ουσ'.χού χώρου τε οικοσυστημα- 
τα και είδη.

Τε υφιστάμενο νομικό ζλαίσιο. χόρια του Τζουργειου Γεωρ
γίας (.Εδνιχο: Λρεμοί. Μνημεία της Φότης. Αισδητι/.α Λά- 
ση). αφενός εντάττετα; ττε γενικότερο ζνεόμα 7.2; τ:ς διατά
ξεις τοο ζαρόντος νόμον 7.αι αφετέρου δελτιώνετα: τημαντ;·χά. 
ιδιαίτερα ως ζρο; τε αόττημα 7.ατηγορ;οζοίητης των ζροστα- 
τεοτέων αντικειμένων. τη δυνατότητα εφαρμογής κατάλληλων 
ο:χονομ:χών ρυδμίσεον. τ:ς διαδικασίες κήρυξης ενός αντικει
μένου ως ζροστατευομένου χ,α. Τούτο ιτχόε; χα; ως ζρο; την 
ζανόε2 χα; τη χλωρίδα ζου με τε υφιστάμενο αήμερα νομ;χό 
χαδεστώς (Λασικός Κώδικας χα; X. 996/79) ν.αλόζτοντα; εν 
μέρε: δηλ. ν.αλόζτοντα: μόνο τα είδη ζου τριάκοντα; ή διαόιούν 
μέτα ττε δατ:χό ζεριδάλλον.

Γ:α να υζάρξε: αζοτελεσματικότητα ττον έλεγχο της ρό- 
ζανσης κα: ττην ζροττατία της ρόττ,ς χρειάζονται συμζληοω- 
ματικ,ές ττ:ς σημερινές διαδικασίες ελέγχου κα; οργανωτ'-χές 
δομίές.

Έτγ:. γτ& •κεφάλαιο ΣΤ (Γζηρετίες Π εριοαλλοντος ι ζρο- 
όλέζετα; η ίδρυση Ενιαίου Φορέα Περιβάλλοντος αλλά y.a; 
Κλιμακίων Ελέγχου Πο;ότητας Π εριοαλλοντος ί-ΚΕΠΠΕό 
σε 7.ά*δε νομό.

Στο 7.εράλα;ο Ζ. λόγω της σημασίας του έννομου αγαδού 
«ζεριδάλλον» γ;α την χοινωνιν.ή ζωή, ενόψε; χα: της δυνατό
τητας ζολόζλευρων ζροσίολών του χα: με τελικό τν.οζό την ζε- 
ρ:ττολή της έχτααης χα: της έντααής τευς. ζροδλέζετα: ένα 
ζλεγμ.2 κυρώσεων. ζοινιχών. αττ:χών ν.α: διοικητικών κατά 
των ζαραδατών των διατάξεων του νόμου αυτού.

•Ειδικότερα εζ:αημαίνετα: ότ: αήμερα ο: δυνατότητες του ζο- 
-.;τη ν αζτχρεύε: μ:α ζημιογόνο ενέργεοα ττο ζεριδάλλον ή να 
εζ:δ:ώξε: την αζοχατάσταστ της δλάδης ζευ ζροκλήδηχε είνα: 
ελάχιστες διότι:

α) Η εζ:7.ρζτούαα αήαερα άζεψη στη νομ:χή εζ:ττήμηχα; 
νομολογία σνιτ-νωριζε: <ος κανόνα την εττχζέωατ ανοχής της 
-ύζαναης χα: ως εξαίρετη την υζοχρ«ωτη ζρόληώής της.

ρ) Τε δ:7.α:ωμα του όλαζτόμενου γ;α αζοχατάατατη της 
ζημ'.ας ζευ ζροχα/.είτα: αζό τη ρόζαναη δεν αντ:μετωζ:ζετα: με 
τ:ς ·δ:α:ζερότητες ζευ ζαρουτ;άζε: αλλά ζρέζε: να ααχη-άε: 
τύμβων; με τ:τ δ:ατάζε:ς χα: του; μηνανιτμοός ττου :τχόουν 
V'·- τζε:αδηζετε αδτκοζραξία κατά τον Αττ·κό Κώδζχα. με αζζ> 
τελεζμα την χδυναμία ατχητής του. Ότον 2ρορά την ζοεττυγή 
ττο ζο:ν:χό δ:χα:ο γ:α την ζροττατία του ζερ:τάλλοντος. ζοεζε: 
να -τμε:ωί“ε: ότ: έχε: χρ:·5ε: αναγκαία χα: τκόζιμη ττ:ς ζεο:τ- 
τοτερε; τό-γ/ρενες νομο-δετίες. Γ:ατ: αυτός ζου χαταττρέτε: τε 
ζερτεάλλον αναιρεί τ:τ δεμελ:ώδε:ς ζρουζοδέαε:ς εζ:όίωτης 
του ανδρωζου. Εξάλλου ττ:ς μέρες μας. μζροττά ττη δ:αζί- 
ττωτη οτ: ο: χλαττ:χο: κανόνες εζ:6ολής ζο:ν:χών χυοώαεων 
ζζρευτ-.αζουν ανεζάρχεεες γ:α την αζοτελετματτχή ζτοττατία 
του ζερΡβάλλοντος. ζαρατηρούντ2: ζροτζάδε:ες χαδιέρωζης 
νέων κοροών ζοενιχών ρυδ·αιτεών ττον τομέα αυτόν. Χατα-

7τηρ:ττ!7.η είνα; η χαδ:ερωτη αυτοτε ·*υός ζθ:ν:χης ευδυνης 
των ντμ:κώ. ζρεοώζω ττ:ς ζερ:ζτωτε:ς ζευ η υζοεαόμ:ατ 
-ου ζ;ρ:όάλλεντες ζρεέρχετα: αζό τ:ς δραττηριότητες »τυ
7ναζτόττουν.

Ότον ατεοα την αττ:7.ή ευδόνη. τη. υζοχρεωτη δη/,. εκε:νου 
ζου ρυζαίνε: ή υζοόαδμίζε: το ζερ:όάλλον ζρος αζοζημωττ 
του ζημ:ωδέντα. ο νόμος αυτός 7.αδ:ερώνε: την αντ:7.ε:με/:χη 
ευδόνη.

Γενικότερα-, η ‘ευδόνη ζρος αζοζημίωτη είνα: δυνατό να ττη- 
ρ·χδε: είτε ττη. υτα:τ:ότητα του δτάττη ιυζοχε:μεν:κή ή ζται- 
τματ:χή ευδυντ . είτε αζ/.ώς ττο γεγονός της εζέλευτης τη; 
ζημιάς ανεξάρτητα δηλ. αζό οζο:οδήζοτε ζτα:τμα ( δόλο ή αμέ
λεια) αυτού (αντικειμενική ευδόνη'.

Η υζοχε:μεν:χή -ευδόνη αζοτελεί τη γενική αρχή ττο Αττιχ,ό 
μας Α:χ.α:ο να: ττηρίζ'ετα; ττ; -'ενικό καΆνα του άοδτου 9|4 
Α.'Κ.

Ως ζ-ςς την αντιν.ειμεν.χη ευδόνη δεν ζροόλεζεται γενικό; 
-κανόνας αντιττοιχος εκείνου του άρδρου 91 4 Α.Κ. Γζαοχουν 
μόνο ειδικές διατάξεις, τε ειδικούς νόμους, ζου εζιόά/.λουν την 
αντικειμενική ευ-5όνη για οριτμένες ζεριζτώτεις ανυζαιιιας 
ζρό-κ/.ητης ζημίας. Στο ζεδίο του δικ.αιου του ζεριοάλλοντος η 
αντιν.ειμενική ευδόνη αζοτελεί το ανερχόμενο είδος ευδόνη; τε 
ζαγν.ότμια κ/.ίμακα.

Η κυρίαρχη τκέόη ττην οζοία ττηρίζετα: η γενική αυτή τά- 
τη είναι ότ: η δραττηριότητα του ζημιώταντα ή τα ζεριουτιαχά 
του ττοιχεια 'όιομηχανικ,ός ή άλλες εγχαταττάτεις. αντικεί
μενα της τημερινής ζροηγμένης τεχνολογίας, μεταρορικά μέ
σα. διάρορα μηχανήματα ν./.ζ. ; αζοτελοόν. αντικειμενικά, ζη- 
γή κινδύνων για τους τρίτους κ.α: τυνήδως ζηγή άντλησης ω- 
ρ-ελειών γι' αυτόν. Εζοαένως ζαρ-.υτιάζετα: ζεριττότερο δι
καιολογημένο να εζωμίζετα: ο ρερέας των ωρε/.ειών και τις 
ζημιές ζευ ζροκαλούνται αζό την ίδια ζηγή.

Το δέμα της ζροττασίας του ζεριοάλλοντος είναι, ζραγμα- 
τικ.ά. υζόδετη κάδε ζολίτη. Έττ: η εζ'.τυχία αυτού .ου νόμου 
εξαρτάτα: αζό όλους τους ζολιτες. Έξαρτάτα: αζό το ζόαο 
έχε: γίνει κοινή συνείδηαη ότ: η ζροατααια του Π εριοά/.λοντος. 
για κάδε δραστηριότητα μας. συνδέεται άμεσα με την ζοιέτη- 
τα της ζροσωζικής ζωής, με την ζροσωπκή ευτυχία.

Εξά/λου το σχέοιο νόμου, αζοτελεί μια σαρή τοζοδετηστ 
ζάνω στο ζήτημα της ανάζτυξης. θεωρείται ότ: η κοινωνική 
ανάζτυξη, ζου συμζεριλαμίάνε: ν.α: την οικονομική, είναι δυ
νατή ζαράλ/.τλα με την ζροστααια του ζεριοάλλοντος.

Η ζροστασια του ζεριόάλλοντος είναι δηλαδή αναζόσζαστο 
ςαέρος τη: Ανάζτυξης μια και αττοδλέζει -στη δελτίωση της 
ζοιότητας ζωής.

Ο: ζ/.ηρορορημένοι και συνειδητοί ζολιτες είναι οι καλύ
τερο: σύμμαχοι για να ζετύχε: στην ε;αρμογή του ο νήαος για 
το ζεριδάλλον.

ΙόΕΦ.Α-VAJO Α'
Άρδρο 1.
Σκοζός.

Στ' άρδρο αυτό εκφράζονται συνοζτιχά ο σχοζός. ο: γενιχές 
αρχές και ο: στόχο: του νόμου για την ζροστασια του ζερ:ίάλ
λον το ς.

'Αρδρο ~.
Ορισμοί.

Στόχος του άοδρου αυτού είνα: ο καδορισμός του ζεριεχομέ- 
νου του γενικού όρου « Περ'.όά/ώ.ον» κα: μιας σειρ2ς ά/δ.ων εζί 
μοοους δασικών όρων ζου συνδέονται στενό με την έννοια του ζε- 
ριόάλλοντος κα: με την ζροστασια του. Έτσι, καδορίζετα: το 
ζεριεχομενο ορών οζιος: «ρύζανση». «μόλυνση», «υζο'όάδιο'.ση». 
«ζροστασια ζεριόάλλοντος». «ο:κολογ:7.ή οσορροζία». «συσικοί 
ζάροι». «αζόδ/.ητα», «διαχείριστ. αζοόλήτων». «ουσίες», «ζαρα- 
τκευάσματα». Ο έννοιες των όρων αυτών ν.αδεοιζονται με xpi- 
τήρια την επστημονική ακρί&εια κα; ζληρότητα και με δάση 
τη διεδνή γνώση και εμζειρία. Είνζ: χαρακτηριστικό, αζό την 
ύττο-άτ αυτή·-, ότ · υ-οδε-ήδηκε ο ορισοιότ της υγεία; όζω; δίδε
ται αζό την Παγκόσμια Οργάνωση Τγείας του Ο.Η.Ε. 7.α: 
εχει καδιερωδεί διεδνώς.
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Ετσ:. εγε:α ό·ε σημσ:νε: στΛως ίκ/.ε:ψη τσ-άενειας. σεσ:- 

κ.ης η ;·ανοητ'.κ.ής. II ροετούέτε: ετ:τλέον ένα τλαίτ’.ο ζωής 
κα: τερ:σαίλλοντος τετο'.ο τοε να ευνοεί τοσο τη γενικότερη 
αναττεςη της τροσωτ:ν.ότητας τοε ατόμου. έτε να: την ετι- 
τεεξη εύηλού κ.ο:νων:χοε να: τοιοτίκού ετιτέόοε ζωής. Η εερε- 
τητα αετη. ετ:ό:ωχύηκ.ε -/.α·. ετ:τεύχύηκ.ε κα: στους λο·.τούς 
όρους. λαμόάνοντας ετοφη ετ; η τροστασ:α τεε τερ:οα/.λοντος. 
ως ύέμσ νεαείε-ικη; ρύύμυης, στοτε» εί νέε σχετικά αντι
κείμενο ν.α; η όιατύτωση ορισμών So ετηρεασε; τ·.ς κατεεύ όν
ο ε:ς ερμηνείας τεε νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡυΣΤΑΣίΑ ΤΟΓ ΠΕΡΙΒΑεΥΛ'ΟΝΤΟΕ 
ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΛΡΑΓΓΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

' Αε-έρε ο.
Κατηγορίες έργων να: οραστηριοτήτων.

Μ; το αρίρο αετό καΦ ιερώνετσ: η κατάταξη των έργων κα: 
των εραττηρίοτήτων τε 7.ατηγορίες αναλεγα με τ'.ς ετιττώσε:; 
τοες ττε τεριόάλλον. (J: κατηγορίες τοε τροόλετοντα: είνα: 
τρεις. Η τρωτή τεριλαμόάνε: τ:ς τιο τοεαρές. ατο ατοψη τρο- 
τόελών ττε τεριόάλλον. όραστηριότητες και τα τιο σοόαρα έρ
γα. Στα έργα /.α·. τ;ς εραττηριότητες της κατηγορίες αετης 
ετ-.όάλλοντα . κατά ί-ερίττωση. τέρα σ.τό τεες γενικούς όρεες 
*α: τροίιαγρασές τοε τροόλετοντα: αττό κανονικές οιατάξεις.. 
εισικ.ο: όρε; κ.ζ: τεριορισμοί για την τρεττατία τοε τεριίάλλο- 
ντος. Η εεετερη κατηγορία τεριλαμόάνε: έργα και όραστηριό- 
τητες τεε εεν τροκαλοέν τεεαροες κ.ινούνοες ή οχλήσεις αλλά 
κρίνετα: αναγκαίο να ετοόάλλοντα: τε γενικούς έρεες, τεριορι- 
εμούς κα: τροοιαγροφές τοε τροελέτοντα; ατό κανονιστικές 
ο.ατάξεις. Η τρίτη κατηγορία τεριλαμόάνε: έργα κα; 5ρα- 
ττη.ρ'.ότητες τοε τροκαλούν ατήμαντεες κ.ινούνοες. οχλήσεις ή 
--τοόάΦε,ιση στο τεριόάλλον.

Η κατάταξη των έργων κα: των εραττηρίοτήτων μτορε! να 
?·.αροροτο:είτα: κατά τεριοχές ή ανάλογα με το φεστ/.ό ατο- 
τέκτη σύμρωνα κα: με χωροταξικά κριτήρια. Ο χαρακτήρας 
τοε άρ-Φροε αετού είνα: τροληττίκός. καύώς ε:σάγετα: κε αετό 
ο συσχετισμός των χρήσεων γης κα: τοε αχεί:κομού με την 
τροστασία τοε τερ ιόάλλοντος. Έτσ: είνα: έένατό σε τεριο- 
χές με ιειαίτερη εεα'.σ-λησία να ετάρχοεν αεξημένες αταίτή- 
εε:ς για την τραγματοτοίηση ενός έργοε. Ετιτλέον. με το σύ
στημα της τ:ο τάνω κατηγορίοτοίησης ταρέχετα: στοές ενοια- 
σερόμενοες η οενατότητα να γνωρίζουν εκ. των τροτέρων κα: με 
σασήνε:α τ:ς αταιτήσεις γ:α την τραγματοτοίηση κάύε έργοε ή 
οραστηριότητας. αταιτήσεις τοε ίασοροζοιούντα: σύμρωνα με 
τ:ς ::ατάξε:ς τοε ετόμενοε άρύροε 4. ανάλογα με την κ.στη- 
γορ:α στην οτοία ετ άγετε: το κ.ά-ύε συγκεκριμένο έργο ή ;ρα- 
στηρίέτητα.

Ά?·άρο 4.
Έγκ.ριση τερ-.όαλλοντικών όρων.

Σκοτός τοε σρύροε αετού είνα: να σενοέσε: την άσκηση των 
οραστηριοτήτων κα: την εκτέλεση των έργων τεε τροηγούμε- 
νοε άρύροε 3 με την τήρηση όρων κ.α: τεριορ'-σμών για την 
τροστασία τεε τεριίάλλικΛΤος. ο: οτοίο: τί-ύτ.τα: εούύς εξαρχής 
κ.α: ως ατσραίτητη τροετόύεση γ:α τη χορήγηση άοειας εγκ.α- 
τάττατης ή τρσγμασετοίηση; νέων ή γ:α την ετέκτσση. τον 
■εκσυγχρονισμό ή τη μετεγκ.ατάστατη εριστάμενων έργων ή όρα- 
ττηρ:οτήτων. Σημειώνεται ότ: η ερ'-ττάμενη νομοθεσία για ελά- 
χ:στες τερι—ώσεις οραστηριοτήτων ατα:τεί έγκριση τεοιίσλ- 
λοντικ.ών όρων. Το όασικ.ό νομούέτημα ( Π .Λ. 1180/81 ΦΕΚ 
239! ατα:τεί ατλώς κ.α: μόνο την ετοίολή μελέτης τερ'.ίαλ- 
λοντ:κων ετ:ττώσεων.

Η ϊίαϊίκασία έγκ.ρ:σης των τερ:£αλλοντ:κών όρων ;:acopo- 
το:ε:τα:. ανάλογα με την κατηγορία στην οτοία ετάγετα: η 
σεγκ.εκ.ρ-.μένη οραστηράτητα ή το οεγκεκρ·.μένο έργο.

’•Ετσ:. η έγκριση τερ:ίαλλοντ:κ.ών όρων γ:α τα έργα κα: τ:ς 
οραστηρ:ότητες της τρώτης κατηγορίας χορη-ρείτα: αε κο'.νή 
ατόσαση τοε Ττοεργού Π ερ’.βάλλοντος, Χωροταξίας κα: Δη
μοσίων Έργων κα: των κ.ατά τερίττωση σεναρμό5:ων Ττοερ- 
γών. Με όμο:α ατόσαση είνα: όενατόν. η έγκριση τεριόαλλο-

ντ-.κ.ων ορών —.α έργα η εραστηριότητες της κατηγορίας αετής
α ανατίύετα: στο νομάρχη. Γ:ο την έγκριση των τερίόαλλο^ 

ντ.κων έοων γ:α τα έργα κ.α: τις εραστηριότητες της τρωτής 
κατηγορίας ατα:τε:τα: η ετοόολη Μελέτης Περ:ίαλλοντ:χών 
Ετ:ττώσεων. Αν οημίοεργούντα: σοόασά τροίλήματα ετοόάύμ:- 
τη; τοε τε::όάλλοντος ή αν ταρατηρηύούν ετ:ττώσε·.ς στο τε- 
ράάλλον το- εεν είχαν ττοόλεσύε: ατό ττ Μελέτη Περ:- 
ίαλλοντ-.κων Βτ:ττώσεων. ο Ι'τοετγός Π ερ'.όάλ/,οντος. Χω- 
οοταξίας κα: Δημοσίων ' Ερμων ατό κ.Ο'νού με τον κατα τεσ! 

ττωση τεναρμόί'.ο Γτοεργό μτορε: να ετΑάλλε: τρόσύε'οες τε- 
ρ*.5αλλοντ:κο-ς οροες ή να αεταόάλε: τοες αρχικούς.

Ε:::κά γ:α τα νέα έργα κα: τ:ς νέες όοαστηρίότητε; της 
κατηγορίας αετης. η ::α::κατία τεριλαμοάνε: ετοχρεωτικά ΐύο 
ττάοα: Στο τρώτο τταό:ο ατοτατΑετα: η χωρούέτηση (προ
έγκριση ■ κα: ττο όεετερο ττά::ο η έγκριση ε:::ν.ών όρων γ:α 
την τροττασια τοε τεράάλλοντος. Η τροέγκ.ριση εεν ατα:τείτα: 
αν η όρ·αττηρ:ότητα χωρούετειτα: σε ό'.ομηχαν.κ.ή ζώνη ή 4:ο- 
μηχαν:κή τε::οχή.

Γ:α τα έργα κα: τ:ς ;ραστηρ:ότητες της οεετερης κατηγο
ρίας ατα:τείτα: η ετοόολή ε:κα:ολογητ:κών τοε τεκμηρ'.ώνοεν 
τη τεμμόροωσή το,ς με τ'.ς ό:ατάξε:ς τροττατίας τοε τερ’.όάλ- 
λοντος. Η έγκ.ραη των τερ:ί αλλοντ:κ.ών όρων γίνε τα: μ.ε ατό- 
σατη τοε νομάρχη.

Γ α τα έργα κα: τ:ς εραττηριότητες της κατηγορίας αυτής 
είνα: οενατόν. εςόσον είνα: αναγκαίο, να ετιόάλλοντα: τρόσ-ύε- 
το:. κατά τερίττωση. ε:::κ.οί όρο: γ:α την τροστασία τοε τ?ρ:- 
ίάλλοντος. Ετίσης είνα: όενατό να ζητηύεί τροέγκ.ριση γοα 
τη χωρί-ύέτηση. ανάλογη με εκείνη τοε ·ατα:τείτα: γ:α τα έργα 
κα: τ:ς ;ραστηρ:ότητες της τρώτης κατηγορίας. Γ:α τα έργα 
κα: τ:ς οραστηρώσητες της τρίτης κατηγορίας ατα:τείτα: ο
μοίως. η ετοόολή ό:κα:ολογητ:κ.ών τοε τεκ.μηρ'.ώνοεν τη σεμ- 
μόρσωσή τοες με τ:ς ::ατάξε:ς τροστασίας τοε τερ'.δάλλοντος. 
Ο έλεγχος των ο:κα:ολογητ:κ.ών αετών κ.α: η έγκριση των τε- 
ρ:όαλλοντ:κ.ών όρων γίνετα: με ατόσαση τοε οικείου Δτμάρ- 
χοε ή Προέοσοε Κοινότητας. Τα έργα κα: ο: :ραστηρ:ότητες 
της κατηγορ!:.; αετής είνα: όενατό να ταραττκσσεντα: ζτό το 
Δήμαρχο ή τον Π ρόεερο της Κο:νότητας. εσόσσν τιύανολο- 
γούντα: ή ::ατ:στώνοντα: κίνόενο: ή οχλήσε:ς τοε ϊεν ατο- 
ρ ύν να καλεσ-Sούν ατο τ:ς γεν:κ.ές ;:ατάξε:ς τοε αοορούν την 
κατηγορία αετή. στον οικείο νομάρχη ο οτοίος με ατέισασή τοε 
ετά—ε: το έργο ή τη οραστηριότητα στη ο:α::κασία έγκρισης 
των τερ'.όαλλοντ’.κ.ών όρων της οεύτερης κατηγορίας.

Γ:α όλες τ:ς ταρατάνω κατηγορίες έργων κα: :ραστηρ:ο- 
τήτων η έγκριση τερ:όιαλλοντ:κ.ών όρων μτορε! να :ο-Sε: για 
ο::σε.ένο χροντ/.ό ::άστημα τοε κα-Sc ρίξε τα: στην εγκσ:τ:κ.ή 
τράξη. μετά τάροόο τοε οτοίοε ετόκειτα: σε χ^αύεώσηση. Η 
έγκριση των τερ:ίαλλοντ:κών όρων για την τρώτη κατηγορία 
έργων κα: εραστηρ:οτήτων γίνετα: μέσα σε εξήντα (601 ημέ
ρες ατό την ετοόολή των ατα:τούμενων ;:κα:ολογητ:κών. Η 
τρούεσμία αετή μτορε! να ταραταύεί γοα ίσο χρόνο με ατσόσαση 
-,οε Ττοεργού Π-·?:ίάλλοντος. Χωροταξίας κα: Δημόσιων 
Έργων, κα: τοε κατά τερίττωση σεναρμόϊ:οε Ττοεργού. Η 
ε· κ.ρ-.ση των τερ-.όαλλοντίκών όρων γ·α τα έργα κα: τ:ς ορα- 
στηρ:ότητες της οεύτερης κα: τη; τρίτης κατηγορία; γ?“ετα: 
μέσα σε σαράντα - 40» ημέρες. Αν ταρέλύοεν άτρακτε; ο·. τα
ρατάνω τρούεσμίες ύεωρείτα: ότ: ο: αρμόόίο: σορείς έχουν οώ- 
σε: την έγκρισή τοες.

Με κο:νη ατόσαση τοε Ττοεργού Π ερ:όά/έ/.οντος. Χωροτα
ξίας κα: Δημότ·ων Έργων κα: τοε κα"ά τερίττωση αρμέοίοε 
Ττοεργού κα-ύορίζοντα: η ::αό:κασ:α έγκραης των τεριίαλλο- 
ντ:κ.ών όρων, τα ατα:τούμ·ενα ::κ.α:ολογητ:κά κα: η τρ>5εσμ:α 
ετοόολή; τοες κα: ο σενόεασμό; της έγκρισης αετής με τ:ς 
::αο:κ.ασίες χορήγησης άλλων αίε:ών τοε ατααούντα: γ:α τα 
έργα κα: τ:σ σρ αστηρίότητες τοε άσύροε 3.

Τέλος. στμε:ώνετα: ότ: ο: :·ατάξε:ς τοε άρύροε 4 εσαρμό- 
ζο'/τα: ανάλογα κα: στα έργα κα: στ:ς εραστηριότητες τοε υσί- 
σταντα: ή τοε όρίσκοντα: στο στάί:ο της κατασκευής κατά την 
έναρξη ισχύος τοε νόμου αετού. Ο χρόνος ένταξης των υοιστο- 
οοενων έργων κα: ίραστηρίοτήτων στις -[στάξεις τοε νόμου αε
τού κ.αύώς κα: ο: σχετικοί όρο: κ.α: ο: ::α::κασίες καύορίζοντα: 
με ετοεργικές ατοσάσε:ς έτσ: ώστε να ετάρξε: η αταραίτητη



ευελιξία ιττ, διοίκηση aλλά 7.2: στους κλάδους για την zpo- 
σαρμογή ζου cev μζορε: vi εινα: ενιαία. Πρόθεση ζάντως εν 

v2: c: μεταδατιχές αυτές ρυθμίσεις va καλυρθούν ταυτόχρονα 
c.£ τις διατάξεις ζου θα ετΔοθούν κατ εξουσιοδότηση αυτού 
wu νέκου ζου θα αρορούν την έγκριση ζεριδαλλοντικών όρων 
•αζο νέες δραστηριότητες 7.2: έργα.

Τέλος. ζροθλέζετα: ότ: η έγκριση τ 
όρων για τα έργα 7.2: τις δραστηριότητες 
λειτουργία τ, ζραγματεζοίηση. α.ατα την 
εγκρίνετα: ατό 7.εντρ·.7.ές. δισνομαρχιακ 
υζτσεσίες γίνεται, εοόσον -εν εντσχθουν 
ρία έργων 7.α: δραστηριοτήτων του άρθρου 
υζησεσία του Τζουτζέ ίου Π εριόάλλοντο

ων ζεριέαλλοντικών 
των οζοίων η ίδρυση, 
ιτχύουσα νομοθεσία, 

ές. ή ζεριοευειακές 
ατην ζρώση κατηγο- 

> 3. αζέ την αρμόδια 
;. Χωροταξίας 7.α:

'Δημόσιων Έργων.

Π εριεχόμενο
Άρθρο 3.

7.2: δημοσιότητα Μελετών

Π ερ:δαλλοντικών Εζιζτώσεων.

Το άρθρο αυτό ζροίλέζε: ότ: με κοινή αζόσαση του Τζουργού 
Π-εο'.όάλλοντος. Χωροταξίας 7.α: Δημόσιων Έργων y.a: τευ 

7.2TC ζεοίζτωττ αρμόδιου Τζουργού καθορίζεται το ζερίενόμε- 
νε της Μελέτης Π εσιδαλλοντικών Εζιζτώσεων -ευ μζορε! 
να διαροροζοιειτα: ν.ατά κατηγορία ή ομάδα έργων 7.2: δοαστη- 
ριοτήτων. 'Οκως τα ελάχιστα απαραίτητα ατει/εία ζου ζσέζε: 
να έχε: μια Μελέτη Π ερίίαλλοντικών Εζιζτώσεων ζροόλέ- 
ετεντα: ήδη στο 7.είμενε τευ άρθρου αυτού.

Σημαντικότατη τομή ττη μέχρι στμερα ζρακτική αζοτελΐί η 
θεσυ,οθέτηστ της ϊημέτιας κρίσης της Μελέτης Περιδαλλο- 
ντικών Εζ'ζτώσεων καθώς'κα: των όρων ζου εζιίάλλοντα:. Η 
δτ.αόσια κρίση γίνεται με ευθύνη του oi'/.είευ νομαρχιακού συμ
βουλίου.

Άρθρο 6.
Έλεγχος τήρησης ζ ερ: ό αλλ-ον τ: ν.ώ ν όρων.

Ανταζοδοτικά τέλη.

Ο έλεγχος για την τήσηση των ζεριδαλλοντικών όρων ανα
τίθεται ττ:ς υζηρετίες ζου είναι αρμόδιες για την έγκριση της 
ίδ.-.υση:. λειτουεγίας ή ζραγματοζοιητης των έργων y.ai δρα
στηριοτήτων. Παράλληλα, το Τζουργείο Περιόάλλοντος. Χω
ροταξίας 7.7: Δηκόσιων Έργων μζορε: αυτστε.λώς να εν.τελε: 

ελέγχους τ: ολόκληρη τη χώρα. Τη δυνατότητα αυτή έχουν 
7.α; τα Κλιιιάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος του άρ
θρου 26. Π αεενετα: εξουσιοδότηρη για έκδοση κοινή: αζό
σαση: αζό τευς Υζουργούς Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών, 
χα: ΠεΡίεάλλοντος. Χωροταξίας y.a: Δημόαιων Έργων ν.α: 
τυνόν άλλων ρυναρμόϊιων Τζουργών με την οζοία μζορε! να εζι- 
ίάλλετα: τέλος ανταζεεετιν.ού χαοανττσσσε εζιχειρήρεις του 
υζα^οντα: ατις δύο ζρώτες χαττγερίες του άρθρου 3 του νόεεου 
αυτου. ζροχειμενου να χαλυοθούν έξοδα κατασκευής 7.2: λει- 
-ουσ—'σ: έργων ή ζοογραμμάτων ζσοστασίας ζεριίάλλοντος ζου 
τις εαυζηοετεΰν. Τα ζαραζάνω έργα ή ζρογράμματα ζροστσ- 

ζεριέαλλοντες εχτελεύντα: αζέ τους 0"'αν:τ·.ι.εύς Τοζ:- 
7.ής Αυτοδιοίκησης τ άλλους ουρείς. Πρεόλέζετα: α7.όυ.η ότ: 
ϊιανο·χαρν:α7.ές τ. ζεριοεεειαν.ές υζηρετίες ζου α.ατά την ισχύ- 
ουτα νομοθεσία διενεργούν ελέγχου: για την τήρηαη ζεειίαλ- 
λεντιχών όρων έιατηρούν ττν αρα,οίιότητά τους αυτή ανεξάρτη
τα αζό το αν έχουν τ όχ: αρμοδιότητα για την έχϊοαη άδειας 
ιετυατ.:. λειτουργίας τ ζραγματοζοιητης των α·/τ:ττο:χων έρ
γων η ρραττηριοτήτων.

ΙνΒΦΑ,ΔΑΙΟ Γ

ΠΡΟΓΤΑΈΙΑ ΤΟΤ Π ΕΡΓΒΑΑΛΟΧΤΟΣ 
Λ Π η ΤΗ ΡΤ Π ΑΧΈΗ

Άρ-Spc 7.
Ποιότητα της ατμότοαιρας 7.2: δία.τυο ζαραν.ολοϋ-όητης.

Στο άρ·5ρο αυτό ζροόλέζοντα: ρυνμίτεις. για την ζοιότητα 
του ουτι/.εύ οέχτη της ατμότοαιρας. Δίνεται εξουτιοοότητη 
για να y.a'-Sορίζοντα: με Πράξη του Τζουργιν.οϋ Συμόευλίου 
ύττερ2 αζέ ζρότατη του Τζουργού Π εριεά/.λοντες. Χωροτα
ξίας y.a: Δημοτιων Έργων ο: ν.ατ;v-Sεντήριε: ή y.a: 0: ορια- 
7.ές τιμές τυγχεντρωτής ρόζων ττην ατμίτοαιρα. y.a: ν.αυε άλ-
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λη λεζτομέρεε2 τχετιχ,η με τον y.a-όοριτμο της ζοιότητα: του 
αέρα. Με τη ριαοιχατια αυτή δίνεται η δυνατότητα τύν-ύετηυ 
ττο ανώτατο εζιζεδο της ζε ρ ι ί άλλον τ ιχή ς ζολιτιχής με όλες 
τις άλλες ζ&λ:τΐ7υες. α,οου τ. υιοίόέτητ-η. ζρετυζων ζοιοτητας των 
ε.ζοοεν,τών αζοτελε: τον ζυρήνα της χάραξης ζερΑαλλοντιν.ή: 
ζολιτιν.τς. Γτ2 ζεριοχές με ευαίρόητα οΐ7.οουατήματα ή ζολιτι- 
ατιΐ'.ά ρ·το:χεία. μζορε: με όμοια ζραξη να ν.α-όοριατούν αυστηρό
τερα οριια ζοιότητας ατμότοαιρας αζέ εχεινα ζευ ενιαία έχουν 
χα-όοριατε:. Π ρον.ειμενου να υζάρχουν ενιαία ν.ριτηρια y.a: αντί- 
υ.ετωζιατ. μεγαλύτερη αζοτελεαματιχ,ότητα ν.a: τυγχέντρωτη 
των υρίρτάμενων δυνάμεων, όετζίξετα: η υζοχρέωτη του Τζουρ· 
γείου Περιόάλλοντος. Χωροταξίας y.a: Δημόσιων Έργων να 
εγν.αταστήσε: σε αντιζροσωζευτιν.ές -S ε σ ε: ς ε-όνιν.ό είν.τυε στ αν- 
.μών μέτρησης τη: ζοιότητας της ατμόσοαιρας. ενώ εντάο- 
τοντα: στο διν.τυε αυτό όλοι ε: ήδη υριστάμενοι στα-όμο! δημό 
των ή ελεγχόμενων αζό τε Δημόσιε οορέων ζου ζληρούν τις 
αζαιτούμενε: ζροδισγρασές.

Εζίσης όεσζίζετα: η υζοχρέωση των δημόσιων οορέων. εςό· 
τον εγσ.αίιστούν νέους στα-όμούς ζαραν.ολού-όησηρ ζοιότητας 
ατμόσοαιρας. να τους εναρμονίζουν ως ζρος τις ζρσδιαγραρές 
λειτουργίας με το ε-όνρχ,ό δίχτυο. Τέλος το Τζουργείο Περι- 
•όάλ/Λντος. Χωροταξία: y.ai Δημόσιων Έργων έχε: υζοχρέω- 
εη να ριαόα-όμονομε: το ε-όνιν.ό δίχτυο y.a: να αζοοαίνετα: για 
την 7.αταλληλότητα. τις ανάγκες του y.a: τις υζοχρεώσει: των 
ς ορέων λειτουργίας του.

'Αρ·£ρο S.
Μέτρα ζροστασιας της ατμόσοαιρας.

Στις διατάξεις του άρ-5ρου αυτού, ζεριλαμ'ίάνονται μέτρα 
•/.α: ζεριορισμο: για την εζιτευξη των στόχων ζοιότητα: ζου 
ζροιόλέζοντα: ατο άρΐρο 7.

Δ·νεται εξουσιοδότηση για έχδοση κοινών υζουργικών αζο- 
οασεων αζό τον Τζουργό Περίδάλλοντος. Χωροταξίας χαι Δη
μόσιων Έργων 7.2: τους χατά ζετίζ-ωση συναρμόδιους Τ- 
ζουργούς. με τις εζοιες Δα χαΔορίζοντα: μέτρα και ζεριορισμο! 
για την ζροστασία της ατμόσοαιρας. Τα μέτρα .και ο: ζεριο- 
ρισμοί αυτοί αοορούν υοιστάμενα y.a: νέα έργα ή δραστηριότη
τες ζου εζιδρού·^ στην ζοιότητσ της ατμόσοαιρας και ζοοσδιο- 
ρίζετα: εζιλεκτικά το είδος των ζεριορισμών χα: μέτρων για 
ριάςορερ κατηγορίες δραστηριοτήτων (όιομηχανίες. οχήματα, 
κεντρικές Δερμάνσεις κλζ.). Κριτήριο για τον καθορισμό των 
ορίων ζοιότητας και ζοσότητας των αέριων αζοίλήτων αζοτε
λε: η εσαρμογή της καλύτερης διαθέσιμης και οικονομικά εοι- 
κτή: τεχνολογίας ιόστε να συνεκτιμώντα: η ανάγκη ζροστα- 
σιας του ζεριόάλλοντος και η οικονομία.

Άρθρο 9.
Ποιότητα νερών και δίκτυο ζαρακ.ολούθησης.

Σν.οζός του άρθρυυ αυτού είναι ο καθορισμός της ζοιότητας 
αζοδετκτών. Π αρέχετα: εξουσιοδότηση να καθοριστούν με Πρά- 
ξτ του Τζουργικού Συκΐτυλιου μετά αζό ζρόταση των Τζουρ

γών Περιόάλλοντος. Χωροταξίας ν.α: Δημόσιων Έργων και 
Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας ο: κατευθυντήριες 
‘/.α: ο: οριακές τιμές χαρακτηριστικών ζαραμέτρων ζοιέτητσς 
των νερών. Η διαδικασία αυτή είναι αντίστοιχη με αυτήν ζου
στο σαθρό 7 ακολουθείται γισ την ατχοσσαιρα με την ζροσθή- 
κτ στους ζροτείνοντες του Τζουργού Βιομηχανίας Ενέργειας 
κα: Τεχνολογίας ζου έχε: την ευθύνη της ζοσοτικής διαχεί
ρισης των υδάτινων :υσ:κών ζέρων. σοού για τα νερά ο: αβι
οτικοί στόχο: δεν μζορούν να εινα: ανεξάστητο: αζό τους ζο- 
σοτιχούς. Δίνετα: ακόμα τ, δυνατότητα μ: όμοια διαδικασία να 
ορίζοντα: για ζεριοχές ευαίσθητων οικοσυστημάτων αυστηρό
τερα ανώτατα όρια ζοιότητας νερών κατ' εσαρμογή ζερισε- 
οειακών τ νοααρχιακών Χωροταξικών Σχεδίων ή Γενικών Πο- 
λεοδομίκων Σχεδίων, ή Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου όάσει του 
νόμου 1337 Λ88 ή £ άσε: τομεακών μελετών ζροστασιας ζεριόάλ-

Πρυκειμένευ να υζάρχουν ενιαία κριτήρια και α·/τιμετώζι- 
ση μεγαλύτερη ατχτεΆσμστικότητα και συγκέντρωση των υρ 
στάμενο>ν δυνάμεων. θεσζ:ζετ2: η υζοχρέωση του Υζουργείου 
Περιόάλλοντος. Χωροταξίας κ.α: Δημόσιων Έργων να εγκα-
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ταττητε: 7.2■ θέσε: 7i λε:τουργ:α εθνικό ίιχτυο σταθμών μέ
τρησης τοιοτητας νερών. 0: υρισταμενο: σταθμοί μέτρησης 
τοιοτητας νερών σορεων του Δημοσίου ή ελεγχόμενων ατο το 
Δημόσιο εντάσσονται στο εθνικό ίιχτυο ερόσον πληρούν τ'; α- 
τζιτοόμενες τροίιζγραρες. ενω ο: νεο: σταθμοί ρορέων τον Δη- 
κόσιου εναρμονίζοντα.·. υττοχρεωττ/.ά με χυτού; τον» εθνικού οι- 
κτύου -/.2: εντάσσονται τ αυτό.

Τε Γτουργείο Περ:όάλλοντος. Χωροταξία; κα: Δημόσιων 
Έργων εκτελεί τ:αί αθμονομήσε:; τον εθνικού ίικτύου και α- 
τοραίνετα: —.2 την καταλληλότητα κα: ανάγκες των σταθμών 
καθώς y.2: γ:2 τις υτοχρεώσε:; των ρορέων λειτουργίας του.

' Αρθρο 10.

Μέτρα γ:α την τροστασία των νερών.

Στ'.ς Πατάξεις του άρθρου αυτού τεριλαμόάνοντα: μετρ a 
72: τεριοριαμοί γΐ2 την ετίτευξη των στόχων τοιοτητας του 
τοοόλέτοντα: ττε άρθρο 9. Λίνετα: εξουσιοίότηση καθορισμού 
μέτρων 721 τεριορισμών γ:2 την τροστασία των νερών sou ετ:- 
όάλλοντα: τ: έργ2 72: ίραστηρώτητες με κοινές ατοράσείς 
tcu Υτουργού Π εριόάλλοντος. Χωροταξίας 72: Δημόσιων Έρ
γων 7 2: των συναρμοί ιων Υτουργών.

Π ροσίιορίζετα: ετιλεκτικά τε είίος των μέτρων 72: τεριο- 
ρισμών sou μτορούν V2 τεριλ.,ρθούν . σ’ αυτές τ:; ατοράσείς. 
Κριτήριο γ:2 τεν καθορισμό των ορίων τοιοτητας των υγρών 
ατοόλήτων ατοτελεί η εραρμογή της 7αλύτερη; σιαθέσινης 72: 
οικονομικά εριχτής τεχνολογίας ώστε V2 συνεχτιμάτα: η α- 
νάγχη τροστασία; του τεριίάλλοντος 72: η σ:7θνομΪ2.

Άρθρο 11.

Μετρ2 γ:2 την τροστασία του είάρους.
Δίνεται η εξουσιοίότηση έχοοσης κοινών Tsoupγ:7ώv Ατο- 

ράσεων γ:2 καθορισμό των μέτρων τροστασιας των είαρών με 
■2t70s0 την τρόληψη ρυσιχών ζημιών 72: τη τιατήρηση 72: αύ
ξηση -της ταραγωγικότητάς τους. Ετίσης με 7θ:νές Υτουργι- 
χές Ατοράσείς καθορίζονται ύστερ2 2so εισήγηση του Υτουρ- 
γείου Περιίάλλοντος. Χωροταξίας 72: Δημόσιων Έο^ων 72: 
γνώμη των ΟΤΑ. ο: χώρο: ότου ετιτρέτετα: η Κάθετη τοξίχών 
72: ετικινίύνων ατοόλήτων 72: :λύος 72; λαμόάνονται ειί'.κά 
μέτρτ sou αρορούν τη χρήση λιτζχμάτων 72: φυτοραρμάκων 
ή μέσων γ: 2 την τροστασία ζώων με ττόχε την ατορυγή της 
.ριόττντης. Τε Γε:ο ισχύει κα: γ:2 την :λύ sou 5:ατίθετα: ττη 
γεωργ:2. Ο καθορισμός του χώρου ότου ετιτρέτετα: η τελιχή 
σιαθεση ττερεών ατοόλήτων γίνεται με ατόραση του οικείου 
νομάρχη μετά γνώμη των ΟΤΑ. Ο: ρυθμίσεις 2υτές καθιερώ- 
νευν μ:2 ίιαίυχατία sou οίηγεί ττην εξεύρεση λύσεων Γχεττχά 
με Τ2 θέματα τροστασία; του είάοους. με τράτο ώστε va χυ- 
νεχτιμώνται τα ε:ϊ:χά 72: το-τιχά ενϊιαρέροντα μαζί με Τ2 
γενιχότε: 2.

Άρθρο 12.
Στερεά ατόόλητα.

Διατυτώνονται ο: γεν.χές αρχές ::2χε·ρ'.2ης των ττερεών 
αχεόλήτων. Αταγορεύέτα: η ανεςέλεγχτη ατόρρ:·άη ττερεών 
ατεέλήτων τε οτο:οοητοτε ουτ:τό ατεεέχτη. Ο: Δήμο: /.α: ε: 
'Κο’.νότητες είνα: usόχpts: γ:α τη ε:αχε:ρ:τη των ττερεών aso- 
ίλήτων της τερ:οχής τους. Σε τερίττωτη sou ο: ΟΤΑ aso- 
χλείευν ορ:τμενα ε::η ττερεών ατείλήτων τα οτεία λόγω τύ·— 
θετής είεευς ή sετότητ2ς τεν μτερεύν να τα ϊ:2χε:ρ:ττούν μα
ζί με τα οεχ'.οτχά. ο χάτοχός τους είνα: υτοχρεωμενες να τα 
ε:αχε:ρ:ττεί μόνος του ή να αναθέτε: τη ί:ζχείρ:τη τε τρίτους 
μετά 2so τχετεχή ά:ε:2 sou χορηγεί χα: ττις τύο sεp:sτώτε·.ς 
ο νομάρχης. Ε'.οιχά γ:α τζ ττερεά ααό'όλητα ττους μεταλλευ- 
τ:χεύς ή λατετωχούς χώρους υτόχρεε: ::αχείτ:της είν·»: αυτοί 
sou έχουν ε'.χαίωμα εχμετάλλευτης του ορυχτού ττευς χώρους 
αυτού τύμ:ων2 με την :τχύουτ2 νεμοθετία. Ε'.τάγετα: η 2ρχή 
του τχεοεατμευ γεα τη ?:αχε:ρ:τη των ττερεών ascίλήτων αε 
«θν:χό ή 2ΐρ:τερε:α70 ετίτετο. Σχετό; του τχε::ατμού αυτού 
είνα: η μελέτη χα: ο χαθορ:τμός των μεθόίων τ:αχείρ:της χα- 
θώς χα: η χωροθέτητη των εγχαταττάαεων τ’.άθετης ττερεών 
ατεόλήτων. Κατ' αυτού, λαμέάνοντα: us όψη ο: χο ενωνίχές. οι-

χονομ:χες. τεχνεχες. sio:T2/v'/.cvT:/.op χα: ο: γεν.χοτεοες τυν- 
θήτ/.ες της τυγχεχ::μενης χάθε τορά τερίοχης.

Ο: ςορείς sou έχουν την usoχpέωτη ό:2χείρ·.σης των ττε- 
ρεων ατοόλητων ορείλουν να τυντζττουν τχεο:ο γ:α τα /.ηττεα 
spo; αερ:ορ:τμό των ττερεών ατοτλητων μέτρα, την εταρμογη 
μεθόοων γ:α την ετεαεργατ:2 χα: την αναχυχ/.ωτη τους.

Ετ:τάλλοντα: ορ’.τμένες υτοχ:εωτε:ς τε ότους ταράγουν, χα- 
τεχουν ή ::αχε:ρίζοντα: ss:x:vsuva γ:α την υγεία χα: το αερ:- 
£ άλλον ττερεά ααόόλητα. Τα 2αλα:ά μέτα μεταςορας sou έχουν 
εγχαταλε’.ρθεί 'οχήματα, μηχανήματα. τλο:2. s/.ο'.άτ:α. χα: 
τλωτά ναυτηγηματα η τμήματα τους: θεωρούντα: ττερεά ατό- 
£λητα χα: τερ:έχοντα: ττην χυρ:οτητα του οοχείου Δήαου η 
Κοινότητας, με Καουχατία του χαθορίζετα: με τ.ο:νές Ττουρ- 
γν-'τ Ατορατε:ς.

Τέλος, με χοί'υές Ττουργ:χές Ατοτάτε:; είνα: όυνατό να 
αταγορευθε: η ε:ταγωγή χα: εμτοο:α τυτχευων λε:οτεμαν:τμ:υ 
ττερεών ατοόλητω- ίτχουτ.οοράγων .

Άρθρο 13.
Συτχευοττία τροϊόντων —·Ετ:£άρυντη ττοϊοντων — 

Ατόόλητα ατό μέτ2 υ.ετατορας.

Αίε χοινή αττότατη του Υαουργού Περ:£άλλοντος. Χωοο- 
ταςίζς χα: Δη;.·ότ:ων Έργων χα: του χατά τερίττωτη αρμο
ί :ου Υτουργού χα: με τν.οτό την τροληττ:χή τροττζτια του
τεερ:£άλλοντος μτορεί να αταγορευθε! η χρήτη οριτμένων τύ- 
των τυαχευατίας τροϊόντων του ουτχολεύουν την εραρμογή των 
αρχών ί:αχείρ:της των ττερεών ατοίλήτων τ,αθως χα: η ο:α- 
ρήμ:τη τέτοιων τροϊόντων η να τεθούν ε:ί:χο: τχετ’.χο: τερ:0- 
ρεσμ-οί. Με Π .Δ. ύστερα ατό τρόταση του Υτουργού Π ερι
βάλλοντος. Χωροταξίας χα: Δηυ.ότ:ων Έργων χα: του χατά 
τερίττωτη αρμόίίου Υτουργού οίνετα: η ουνατότητα ετιόαρυν- 
της ετ:χε:ρήτεων του ταράγουν χα: εισάγουν ττην αγορά ορ:αμε- 
να τροϊόντα του τροχαλούν τροόλήματα ί:αχε!ρ:σης ως στερεά 
ατά£λ.ητα.

Το τοτόν της ετ:£άρυνσης ί:ατίθετα: ττους ΟΤΑ γ:α με
λέτες χζ: έργα Κάθετης είίίχών ττερεών ατοόλήτων. Ο: ταρα- 

τάνω ρυθμίσεις όρίτχοντα: τε αρμονία με αντίστοιχες χατευ- 
θύνσε:ς των Ευρωταϊχών Κο'-νοτήτω·/ του ενισχύουν την σνα- 
χύχλεοτη χα: εταναχρηΤ:μοτοίητη των ατοβλητων.

Ε:ί:χότερα. η τ:θανότητ2 ετ:όάρυνσης ετ:χε'-ρήσεων σε σχέ
ση με τα ατόόλητα του ταράγοντα: ατό τη χρήση των τροϊόντων 
τους, αρορά χυρίως στα τροϊόντα του χρησ·μοτο:ούντα: στην 
εσωτερ:χή α-ρορά. ' ·

Τέλος, εςουστοτοτούντα: ο: Υτουργοί Εσωτερ:χών χα: Πε- 
ρ:£άλλοντος. Χωροταξίας χα: Δημόσιων Έργων χα: ο χατα 
τερίττωση τυνατΆ::ος Υτοτργός με χο:νές ατοράσε'.ς να χα- 
θορίζουν τους τρότους ::αχε·ίρ:σης στερεών ατοόλήτων ατό 
μέσα μετασοράς.

Άρθρο 14.
Προστασία ατό το θόρυόο.

Ο: ί:ατάξε:ς γ:α την τροστασία ατό το θόρυόο αρορουν 
χατ' εξοχήν το αστ:χό τερ:όάλλον. Δίοετα: εξουσιοίότηση 
γία έχοοση Προείρ:χών Δ:αταγεάτων με τρόταση του Υτευρ- 
γού Περ:όάλλοντος. Χωροταξίας χα: Δημόσιων Έργων αε 
τα οτοία καθορίζονται τα ανεκτά όρια θορύόου κα: ίονήσεων 
στους χώρους ·χατο·.χίας. συνάθροισης κοινού, ο: ετιτρετόμενο: 
ρόστο: θορύόου σε αντιθορυό:χές ζώνες χα: ο: τρότο: μέτρη
σής τους. Με α.οινές Υτουργιχές Ατοράσείς καθορίζονται μέ
τρα χα: τερ:ορ:σμοί του θορύόου ατό οραττηρτότητες άτως η 
τασαγωγή. ε:σαγυ:·γ. εμτοσία χα: χρήση χάθε ε-ίοους υλικών 
χαι εξαρτημάτων με σχοτό την κ,ατατολέμηση του θορύόου.

Ετίσης με κοινές Υτουργ'.χές Ατοράσείς ει-υαι συνατό να 
ετ:όάλλοντα: τροί:αγραρές το:ότητας σε υλικά χαι εξαρτή
ματα χατά την τασαγωγή. εισαγωγή κα: εμτορία χυτών. Δ:- 
οετα: εξουσιοοότηση γ:α έκταση κοινών Υτουργιχών Ατορά- 
σεοιν γ:α την ετιόολή τεριορισμών χα: μέτρων τρ&στασιας ατο 
το θόρυόο του αναρέροντα: ετ'·λεχτ:χά χατά κατηγορίες, σε 
έργα χα: οραστηριέτητες του χατηγοροτο:ούντα: σύμρωνα με 
το άρθρο 3 του ταρόντος νόμου.

Θεττίζετα: ο καθορισμός αντιθορυόιχών ζωνών με χοινες
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Υτουργικ.ες Ατοσασεις μετά ατο γνώμη του νομαρχιακ-ού τυμ- 
όουλίου.

Ο: αντιΔορυόικ.ές ζώνες τερ:/-ζμόβνουν χώρους γύρω 3το 
τεσιοχέε Βιομηχανικών εγκαταστάσεων. κατά μήκος χώρων 
κ.ίνησηε μέσων '.'.εταοοοάς. γύρω ατό αρχαιολογικούς ή, ιστο
ρικούς χώρους 7.4·. τοτία. ή γύρω χτό χώρους οτνάταυσης. νο
σηλείας και εκ.ταίοευαης.

Ο: ταρατάνω Ατοφάσεις καΔορίζυον κα: τι μέτρα του τρέ- 
τε vs λησΔούν για vs τηρούνται ο: ετιτρετομενο: εορτοι Δο- 
ρύόου στις αντιΔορυόικ.ές ζώνες, του; υτόχοεους εκτέλεσης 
των μέτρων. κριτήρια χωροΔέτησης νέων Βραστηριοτήτων κα' 
—;c.iiTT&'Sετεε? τεραιτέοω κναττυξηε Εραστηριοτητων μέσα στην 
χ.τιΔορυόικ.ή ζώνη

(J: sasa-ravtei Αποφάσεις καΔ-εοίζουν 7.4· τι μέτρα του τρί- 
ειοικ.ές μελέτες των οτοίων ο: τροΒιαγραφές καΔορίζοντα: με 
ατότατη του Υτουργού Π εριόάλλοντος. Χωροταξίας 7.4: Δη
μόσιων Έργων. II εκτόνηση των μελετών γίνεται ατό τε Υ- 
τουργείο Περιόάλλοντος. Χωροταξίας κ.α: Δημόσιων Έργων 
ή άλλο φορέα τον Βημόσιο- τομέα ή 2τέ τε-, ο'.κ.είο οργανισμό 
τοτικ.ήο αυτοΒιοίκ.ησης.

ΆρΔρο Κ>.
Ετικ.ίνΒυνες ουσίες 7.α: ταρασκευάσματα.

Τε Υτουργείο Π εριέαζ-λοντοί. Χωροταξίας ν.α: Δημόσιων 
Έργων σομμετέχε: στον έλεγχο ταε αγωγής. εισαγωγής, χρή
σης. μεταφοράς ν.α: ατοΔήκ.ευση; των ετικ.ίνουνων εστιών ν.α: 
ταρασκευασμιάτων στο μέτρο τον υτάρχε; τιΔχ/ότητα vc έχουν 
ετ:ττώσε:ς στο τεριόάλλον Δίνεται η εξουσιοΒότηση γ:α έκ.- 
Βοση ν.ε:νών Υτουογικ-ών Ατεράσεων για εξει-Βίκε-ίση των ετι- 
κ.ίνουνων εστιών καΔώς ν.α: καΔοριαμό ελάχιστων τοσστητων 
τετ είνα: ϊενατό να Βημιουργήσουν τροόλήματα τρεστασίας τε- 
ριόάλλοντος.

Δίνετα: εξουσιοΒότηση ώστε με Υτουργικ.ες Ατεφάσεις να 
καΔορίζοντα: ο: όρο: ν.α: η οιαΒικασία τρεττατίας του τερ:- 
όάλλοντος ατό τη.ν ταραγωγή, εισαγωγή, εμτορία. χρήση. με
ταφορά 7.α: ατοΔήκ.ευση ετικ.ίνουνων ουσιών ν.α: ταρα'κ.ευα- 
σαάτων.

Δίνετα: η Βυνατότητα αταγόρευσης της ταραγωγής. εισα
γωγής. εμτορίας. Βΐαφήμισης κα; χρήσης ετικ.ίνουνων εστιών 
αν ΒατιστωΔε: ρύτανση των φετινών ατοϊεκτών.

ΕιΒικ.ά γ:α τ:ς Βιομηχανικές ν.α: Βιοτεχνικός ή άλλες Βρα- 
στηριότητες τον χρητ:μοτο:εύν ή ατοΔηκεύουν τ:ς ουσίες της 
ταραγράφοτ ! του άρΔρου αυτού ή τ:ς ταράγουν ως ατέίλητα. 
Δεστίζετα: ως αταραίτητες όρες έγν.ρ’.σης τεριΒαλλοντικ-ών 
ορών η ύταρξη σχεΒίου χ/τιμετώτισης ατυχήματος του μτο- 
ρεί να Εημιευργήσε: τρόέλημα υγείας 7.α: τερ ιόάλλοντος.

Ο: ταρατάνω Βραστηρ-.ότητες κατατάσσονται υτοχρεωτίνεά 
ττ:ς ν.ατηγορ:ες του άρΔρου δ του νόμου, ενώ αε ν.ε:νές Υ- 
τευργ:ν.ές Ατεεάτε:ς είνα: Βυνατό να ν.α·5ορίζοντα: ειΒικά 
τροληττικα ή κατασταλτικά υ.έτρτ τροττασία; ατό τ:ς Βρα- 
στητ-.ετητετ αυτές.

Άρ-όεε 1C.
Π αραν.ολεύ-όηση των φυπν.ών ατεΒενετών. Λειτουργία 

ν.α: συντήρηση εγχατοτστάσεων ετεμεργασίας ατοόλήτων.

Με σν.οτό το συντονισμό της εργασίας ανάλυσης των Βε·γ- 
:αατων των ατοόλήτων ν.α: των ουτ:%ων ατοΒεν.τών. τα εργα
στήρια ανάλυσης Βετ-αάτων ατοΒ^ητων α.α: ευστ/αύν ατοΒε- 
τετών αα: λο:τών Υτμι:-^ε:ων ν.α: Βτ.-εττ·ων οοσέων τε;:λα-μ- 
έχζοντα: στο Β:ν.τυε εργαστηρίων αναλύσεων, τη. λε:τ:υτ~ία 
τευ οτοίοτ συντονίζει το Υτουργείο Π ερ:έάλλοντος. Χωροτα
ξίας ν.α: Δημοσίων Έργων.

Παρεχετα: εαουσ:οΒότηση για έν-Βοση χε:νών Υτουργιν.ών 
Λ τε οάσεων με τις ετειες ·5α εναρμ.ονίζτντα· ε· χσηοιμοτοιοΰ- 
μενες ερρ'αττηριαχές μί·5οΒο: ν.α: ·όα ρυ-όμίζετα: ν-ά-όε άλλη 
ανα—.-.αίσ λεττομίέριια με σν.οτό την εαασοάλιση της τυγν.ε:- 
σιμάτητας στον τομέα των τεριόαλλονττνών αναλύσεων.

θεστί'ζετα: αν,όμη η υτοχρεωση για τα έργα ν.α: τις οροτττη- 
ριοτητες της τρώτης ν.ατηγορίασ του άρ-όρου 3. εοόσον Ε:α·5έ- 
ταυν ν.ά-ΰε ε:Βο.·ς ατοό/.τττα μετά ατε ετεαεσγασία. να ατα-

σχολεΰ- κατάλληλε, και εταρκές τεχνικ,έ τροσωτικυε για τη 
ν-ειτευργια κα: συντήσηση τον/ ερ-καταστάσεων. ενώ για τα 
έργα η αρμέΒια για τη χορηρ’ητη της άΒειας χρχή. κατά την 
κ.ριση της. ατεφασιζε: για την ετιέελή της τροαναοερόμεντ,ς 
υτεχρέωσης.

Η έγκριση των τεριέα/./.οντιν-ων όρων του γίνεται σύμφωνα 
με τα ν.α-Δοριζόμενα στο αρ-όρε 4 του ταρόντος νόμοτ. για την 
τρωτή κα: Εευτερτ κατηγορία έργων ν.α, Βζαστηρ'-ετήτω·., ν-α- 
•όεςίζε: τε κατάλληλε τεχνικό τροσωτικό για τη /.ειτουργία 
κα: συντήρηση των εγκαταστάσεεον ετεξεργαείας ατοόλτ- 
τω·. Π αρεχετα: η Βυνατοτητα ρ·:α έν.Βεση κοινής Υτουργικής 
Ατόφασης με την ετοισ Δα καΔορίζονται. ανάλογα με τις 7.α- 
τηγερ ίες ε-ρν.αταττατεων. τα τρεσόντα τευ τρεσωτιν.εύ για τη 
λειτουργία ν.α: συντήρηση των εγν-αταστάσεων ετεαεεγασιας 
ατοόλήτων.

Ο: ρυΔμίσεις αυτές για τη /.ειτουργία των αντιρυταντ^κών 
εγκαταστάσεων στοχεύουν στην εξασφάλιση 7.ανονικών συνθη
κών λειτουργίας. Βεϊομένευ έτ: εκε: συχνά τάσχουν ο: ειδικώς 
Χυτές εγκαταττάσεις μετά την έναρξη της λειτουργίας τους.

ΑρΔρε 17.
Μέτρα τσοστατίας ατό τη ραειενέργεια.

ϊΰτιόά/.λετα: η τήρηση εισικών όρων και μέτρων του καΔο
ρίζονται μ: κοινές Υτουργικές Ατοφάσεις. ύστερα ατό γνώ
μη του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών ((Δημόκριτος», για τη 
χοήση ραοιενεσγών ουσιών, ατοόλήτων ή ευσν-ε’υών του εκ- 
τεμ^υν ραΒιενεργό ακτ’-νοόολια.

Ετίσης μ.ε κοινές Ατοφάσεις ύστερα ατό εισήγηση τεο Κέν- 
τρευ Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος». κ.αΔορίζοντα: οι
τροΒιαγραφές σχεοιασαού. >.ατασκευής y.a: χρήσης κτιρίων 
του τροορίζονται για εκ.τέλεση Βραστηριοτήτων συνϊεϊεμένων 
με χρήση :α:'.ενεργών ουσιών ή συσκευών. Για .y.Ttpia και 
εγκαταστάσεις του είνα: Βυνατό να εκ.τέμτουν ραΒιενεργό α- 
κ.τινοόολία ετιόάλλετα. ταρακ.ολούΔηση και μέτρηση τη; 
ενυτεμτόμενης ακ-τινοέολίας. σύμφωνα με τροΒιαγραφές του 
7-αΔορίζονται με κοινές Υτουργικές Λτοφάσεις ύστερα ατο- 
εισήγηση του Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών (οΔημόκ,ριτος».

Λόγω της ειΒικ,έτητας του Δέματος το Κέντρο Πυρηνικών 
Εοευνών ·■ Δηκόκτιρος» εχε: την ουσιαστική ευΔύνη για την 
εισήγηση των μέτρων του Δα ληφΔούν 7-ατ’ εφαρμογή του άρ- 
Δρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ 

ΆρΔρο !S.
Αντικείμενα τροστασίας κα: Βιατήρησης.

Στο άρΔρο αυτό τροόάλλετα: ο ιΒιαίτερος σκοτός του κ,εφα- 
λαιου Δ' κα: κ.αΔορίζοντα: τα x/τικείμενα τροστασίας κ_α: Β:α- 
τηστσης. ΕιΒικέτερα. στο άοΔρο αυτό εκ.Βηΰώ)νετα: μια ενιοάα 
αντί'.ηΔη —:σ τη φύτη κα: το τοτίο του τολλχμόάνε: με χαρα- 
κ.τηριστική ευρύτητα τ:ς Βιαφορες έ-Δεις. αξίες κα: /.ειτουργίες 
τους y.a: κυαΔορίζετα: ω? ττόχοε η Ε:ατφάλ:σή τους.

Στο τ/.α:σ:ο αυτό, γίνετα: μια κ.ατηγοριοτοίηση τεριοχών, 
στοιχείων ή συνόλων της φύσης 7.α: τευ τοτίου του είνα: ανα- 
γκ.αιο να τροττατευΔοΰν κ.α: ΒιατηρηΔεύν. Με την κατηγορίο- 
τοίηση καλυττοντα: όλες ο: μορφές τροστατευτέων αντικεί
μενων του εινα· Βυ·/ατο να ταρουσιαστούν κ.α: ττάρχε: αντιστο:- 
χια αε ανά/.ογες κατηγορίες του έχουνν τροταΔεί ατό ΒιεΔνείς 
οργανισμούς I NESCO. II CX. κ./.τ.) κ.α: τη-/ ΕΟΚ κ.αι 
ήχου/ ήΒη ΔεεμοΔετηΔεί ατό άλλες ευρωταΐκες χώρες. 0; 
τροόλετου.ενες στο άρΔρο αυτό κ.ατηγορίες άλλοτε όαίνουν 
ταραλληλα κ.α: Βιακρίνοντα: σαφώς μεταξύ τους, ότως συμ- 
έαίνε: τ.χ. τροκειμένου για τις Περιοχές Ατόλυτης
Π·ροστασίας της ή'ύεηε κ.α: τις Περιοχές Π ροστασίας της 
Φύσης κ.α: άλ/.ετε είναι Βυνατό να εμτεριέχοντα: η μια στην 
άλλη, ότως είναι Βυνατό να συΛόε! τ.χ. με τα ΕΔνικά Πάρκα 
ή τις Περιοχές Οικ.οχ/άττοξης του μτορούν να τεριλαμόά- 
νοον μέσα στα εοαφικ.ά έριά τους. Περιοχές Ατόλυτης Προ-



7-2:στασιας της Φύση; γ, II ectoys: ΙΙρ&στασιας τη: Φυίης. Για 
την ουσιαστική τροστασία. οργχ/ωση xa: λειτουργία των το".- 
στατευόμενων τεριοχω-/ ν.ζ: των στοιχείων η συνοκων της ρύ
σης 7.x: του τοτιου. τροολέτετα: τ θέστιση Κανονισμών Λει- 
τουσγίας /.a: Δια/είριτη: ή Ειόιχών Σχεόίων Λνα—υρης /.:■ 
Διαχείριση; οτου είσε-όι-κευοντα·. τα αναγχα·χ υετσα τσοστσ- 
σίζ; 7.x: τ: ό:ο: ν.χ: τ:;:οσισμοί ααχηϊης όραστηριοτήτων χα: 
εκτέλεσης έργων. Κ2: τούτο όιοτι, .μόνη τ, ν.ήρσρη των αντι
κειμένων αυτών ω: τεοστατευομενων. χωρίς την υτ2ρση τλτ- 
ρους σχεόίου ζζζζζχ'ιχ; 7.x: οιαχείο'-ση; της ευρύτερης τε- 
σιοχής όεν ·ιτο:ε: ν2 εςασσαλισει. οοοως ό ε ίχν ε: η μέχρι σρ- 
μεσα τοαν-τιχή. το ετιόιωκεμμνο ατοτεκεσμα Σι τεριττωσεις 
του c χαρακτήρας του τροστατευσεενςυ χ»τΐ7.ε:μένου όεν ατχ:- 
τε: την ύταριςη ολοκληρωμένου όιχχειριστιχου τχεόιου. θε- 
στίζετα: μένε Κανο.ισμό: Λειτουργίας. Γ:α τον ίόιο σχοτο. 
7.2: ερόσον είνα: ζναγχ,αιο. τροόλέτετζ: ζ/,όμη η όυνατότητα 
εσασμογής μέτρων ττ:ς τεριβάκλουσες τε τροττατεστέο αντι
κείμενο ε·/.τ2:ε:ς χα /./.:μχ7.ωση τους κατά ζώνες. Τέλος, τε 
είόη της αυτορυους χλωρίόας ν.χ: της άγρ:ας τχ/ίοας. τέρα 
2τε την τροστασία των ε'.ετέτων ή οικοτοτων τεες του μτυ- 
ρε: ,2 ετιτευ/θε: με την τροαναρερόμενη χατηγοριοτοίηση. 
θεωρούνται ν.αθευατα ω; αντικείμενα τροστασιας χα: όιατή- 
ρητης. όεόεμένεε ότ: ατοτελούν ό'.εγενετιχό ϊυναμιχό xa·. τ. 
στατικά στοιχεία των οικοσυστημάτων της -/ώρας

Τα ΓΙ ροστατευομενα Τοτία 
•/ν.χ τ:. Γοτίου χ:'λύττο..

χρινοντα: για τη / αισθητιχη_ τοκ: 
τεε; αά:;: λ με ως χ.α: ·;:ϊ τη συμό 
<εετ:χων οιεργασιων χα: ττην τρο 
σιν-ών τερών , ν.υρίω: γεωργικω 
Εόώ είναι όυνατό να ενταχθούν 
ετ'ρ'.ας σύσης. αγροτικέ. όα::χό. 
θώς χα; τεστατιν.α στοιχεία η 
όενόροστο'.χίες. αλσυλ:α. ταραόο: 
χίες. ρυσιχ,ο: ρρκτ/.τες γύρω ετ.· ■ 
ρυτείες. αναβαθμίδες. τέτρ;νοι ε 
ντοθαλασσιοι σχηματισμοί χλτ.' .

τα Π ροστατευόμμνα Στο:-

;χών του στοιχείων τεε όια- 
::ττ:χή χ,α: τη·/ ψυχαγωγική 
ίλή τεες ττη όιατήρηση των 
'ζχζ:χ η ατεέοτ'.χότητα co- 
. έατίχών. ή αλιεετιχων). 
είάεορα είεη τατίων τ.-/. 
, χι.χζζ:ζ. αετ’.χό χλτ. χα- 
τμηχζτ: _ τεε τοτίοε ;τ.·/. 
αχός χ.αλλ;εργε;ες. αγρε;- 
εες τγροές. τροττατεετιχέΐ 
άχτες. μονοετή; α. χρήνες.

Λΐε την ν.2·ά;ερωεη. τε/μϊς, της χζτηγερίας «Περ'.οχές 0'.- 
χεανάττεζης» ετιειώχετα: η τρετταε'.α ς-μαιχών -/.α; τολιτι- 
ετιχών αςιών- τε εερότερες τεριοχές της χωράς, τε σννεεατμλ. 
με την τενωτη της τετ.ί'/., ς ::αεαεετ::τχής οίΧΤ.'Ρειίας χα: την 
αναττεάη εραετηρ'.ετητων τοε εεν ε:ν2: αοτ*μίί£αστες ;χε τη 
ε:ατήργμ:η των ;ε:αίτερων χαρα·χτηρ:ττ;χών της εεγχεχρ:μέ- 
νης χαν*ε ςορας τεριεχης. U: τερ:οχές αετέ: ειέτοντα: ατό 
Ε;ε;χό Σχέ::ο Ανάττεςης χζ: Διαχείρ’.της.

Άρθρο ·20.

Άρθρο J9.
Ινρ'.τήρ’.α •/αρζχτηρ'.τμοε χα: 2ρ·/ές τροττατ;2ς.

Στο άρθρο αετό χαθορίζοντα: τα χρ;τήρ;2 ετιλογής χα: 
χαρτχτηρ:—αού ν.α: ο: αεγές τρεττατίας γ:α χάθε αία ατό τ:ς 
τροττατεεόμενες χατηγορίες τερ:οχών. ττο'.'/είων ή τενό'νων 
της ούτιςς χα: τοε τοτίοε τοε τροολέτοντζ: ττο τροηγοεμενο 
άρθρο. Τα χρ:τήρ;α ετιλογής χα: χαραν.τηρετμοε χα: ο: αρχές 
τροττατίας 5:αρορετθ:οέντα; ανάλογα με τον χαραχτήρα ν-"· 
τη τημασία χάθε χατηγορίζς. Ε;ό:χότερα:

— Ο Περιοχές Ατόλετης Προττατίας της Φύσης ασοροτ. 
μιχρές, γενικά, εχτάτεις ότοε ο: αεστηρές αταγορεύσε'.ς ο:χα:ο- 
λογούντζι ατό τη μεγάλη στοεοζτότητα του τροστατεεόμενοε 
αντ:χε:μένοε (τ.χ. μ:χρές εκτάσεις ότοε οετρώνουν τττάν:τ 
είεη ενοημ:κής χλώριό ας ή χρητ:μοτο:τύ-/τα: ατό στάνια είόη 
ττ/ίοας γ;α αναταραγωγ'ή. ο'/άταεση ή ό:αχείμαντη) .

— Ο; Περ;οχές Προστασίας της Φύσης αρορούν κυρίως 
ό χτοτοες ή ο:χοτότοες ! οτωκ: αναοέροντα: στη 0:εθνή σύμίαση 
της3έρνης). Είχα: γεν.χά, τερ:οχές μεγαλύτερες σε έκτα
ση ατό τ:ς τεροοχές της τροηγοηαενης κατηγορίας χα: σ' ατ- 
τες είνα: όεχατό να ετ:τρέτοντα: οραστηρ‘.ότητες του 2εν ερ- 
χοντα: σε αντίθεση με το σχοτό τροττατίας. Στ.ς Περιο
χές Προστασίας της Φύσης μτορεί να :ίνο·;τα: ε:ό:χότερες 
ονοοεασίες (τ.χ. εγροόιοτοτους .

— Εισάγετα: η ό'.εθνως καθιερωμένη κατηγορία «Εθνικό 
Πάρκο» τοε εχε; ευρύτερη r/νο-.α ατό την. σύμοωνα με τη μέ- 
χρ: σήμερα ;σχύοεσα νομοθεσία, χαττηγορία «Εθνικός Αρυμάμς», 
αοού το «Εθν:χό Π άρκο» χαλύττε:. τέρα ατό τα όασοχά. χα: 
α/ύ.ους τύτους οεχοσυστημάτων χα: κυρίως τα θαλάσσια χα: 
ταράχτ:α οικοσυστήματα του η σημασία τους για τη χώρα μαί. 
με τα 15.000 χιλιόμετρα ακτών, είναι τρορανής.

Με την κατηγορία «Π ροστζτευέμενο; Φυσικοί Σχηματισμοί. 
Προστατευόαενα Τοτία και Στοιχεία του Τοτίου» καλύττετα: 
ευρύτατο ο άρμα όημιουργημάτων της ρύσης του ϊεν μ—ρού- 
σσν να τροστατεεθούν με την υτάρχσυσα μέχρι σήμεοα νομοθε
σία για τα Μνημεία της Φύσης, τα Αισθητικά Δάση 7.α: τα 
Τοτία ιοιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Έτσ: ως Π ροστατευόμε- 
νοι Φυσικοί Σχηματισμοί είνα; όυνατό να χαρακτηρισθούν ν.α: 
κηρυχθούν όημιουργήματα της Φύσης ότω; θίνες. ερημονησί- 
όες. καραλλιογενείς —/ηματ:σμοί. μικρές υσάτινεσ ετισά-νειες. 
χαλχμιώνες. ατολιθωαένα οενόρα. ταλαιοντολογικά ευρήματα 
χα: άλ/να. Η ονομασία Μνημείο της Φύσης, ταρχμένει για τις 
τεριττώσχις του ο Π ρόστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός 
έχε; μνημειακό χαραχτήρα.

Π ροστασία χα: όιατέ,ρηση των ε'-όών της αυτορυούς χλωρίόα: 
ν.χ: της άγριας τανίόας.

Στόχος του άρθρου αυτού είναι η τροστασία και οιατήρηση 
της αυτορυούς χλωρίόας κα: της άγριας τχ/ίόας ως όιογενε- 
τικών ατοθεμάτων ν.χ: ως συσσατικών στοιχείων ν.α; οικοσυ
στημάτων. Για την ατοτελεσματιχή τροστασία και όι-ατήρηση 
των ειόών. τρέτε: να ετιίιώχετα: χα: η τροστασία της 6ιο- 
κοινότητάς τους όηλαόή του -υ·/όλου των άλ'-ων ειόών με τα 
οτοια αυνυτάρχ:/υν ή συ·/συν:έ:ντα: χαθοιονόήτοτε τρότο χα: 
γεν:χότερα η τροστασ.α του ό::τόταυ ή οιχοτότσυ τοε»:.

Στο τλαίσιο του ετιόιωχόμενου σχοτού υτάρχε: ςεχωρ:στή 
τρόόλεψη γ:α τα είόη του χρειάζονται ιόιαίτερη τροστασία. Τα 
είόη χυτά, σύαρωνα με ίιεθνώ: ατοόεν-τά 'κριτήρια (Διεθντ,ς 
Σ'υμοαση τη: Βέρνης για τ- οιατήρηση της άγρια: ζωής χα. 
του ροτσιχου τερ:όά».λοντο: τη: Ευρώτης. κυρώθηκε μμ τον Κ. 
1335/1983. ΦΕΚ 32/A/19S3) χατατάσσοτ/ται σε όυό κα
τηγορίες: α) στάνια είόη όηλ. είόη του έχουν μικρούς τχ/ο- 
λ:7.α τληθυσμούς η τεριορισμέν'η εαχτλωση στον εθνικό χώ
ρο) ή ατειλούμενα με εςασάνιση είόη (αυστηρή τροστασία; 
και ί - είόη των οττίων ο τληθυσμός. χωρίς να ό:ατρέχει άμε
σο χινόυ·-: εσσοε.ν.σησ. εμρχ/ιζε: τάση μείωσης λόγω υτο- 
όάθμισης των όιοτότων του είόους ή υτερεχ.μετάλλεευσής σου 
καθώς 7.α: είόη του έχοχ/ ιόιαίτερη ετιστημονική. γενετική, 
ταραόοσιακή ή οικονομική α?ια · ειόιχή τροστασία .

Προόλεσσεται ότ: με κοινή υτουσγιχή ατόρχση μέσα σε όύο 
χρονιά ατό την έναρςη ισχύος του νομού, καταρτίζονται κα
τάλογο: των ιόιαίτερα τροστατευτικών εοίών χ»ά κατηγορία 
χα: καθορίζοντα: αντίστο'-χσ τα ρυέτρα τροττατίας τους, οι 
οροί όιεάαγωγής ετιστημονιχών ερευνών τ^ω σ αυτά, τα σχε
τικά με. τη συνεργασία των συνασμοόίων υτηρεσιών χχ: των 
ενόιασεροεενοιν ρορέων χα: χάνε άλκη χ/αγχεζία λεττομέρεια. 
Είνα: χυ’/όητο ότ: ο: κατάλογο: θα μτορούν να τροτοτοιεύντα; 
με όμοιε: ατοοάσεις. ανάλογα με την χάθε βορά τληθυσμιαχή 
κατάσταση των ειόών. Τέλος λαμόάνεται τρόνοια -ώστε η 
άσ7.7ρση ορισμένων όραστηριοτήτων (γεωρ-,'ία. :ασοτο*»ια, θή- 
ρα. αλιεία' χαθώ: ετίση: χα: η σοτοτροστχσία κα: η υγειο
νομική τροστασία ζώων να εναρμονίζονται μμ τι: χ/άγχες τ?ο- 
στχσία: της αυτορυούς χλωρίόας ν.α: της άγριας τανίίας. Για 
το σκοτο αυτό τροίλέτετα: ότ: με κοινέ: υτ:υργ:-κές αιτοσά- 
σεις μτορούν να χαθορίζοντα: ο: χ;αγτοαίοι τρος τούτο όροι και 
τροϋτοθέσεις χα: χάθε συναρής τρος τα θέματα αυτά λε- 
ττομέρεια. Πρέτε: να υτομνησθεί στο σημμίο τούτο, ότι ένα
ντι των λοιτών όραστηριοτήτων ν_α: νμρίως έναντι της iio- 
μηχανίας. της βιοτεχνίας -και του τομέα εκτέλεσης όημόσιων 
ή ιό:ο>τ·.κών έργων, η τρόνοια για την τροστασία σης αυτορυους
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χλωρίδας και τη; αγρια; -αν·ϊ2; εκοηύώνετα.: κα: εκφράζε- 
C2: ειδικότερα μέσο ore τις τροβλέφεις κ.α: ρυΔμισει; των Κε- 
οαλαίων Β' 'Προστασία τευ Περιβά'λοντο; ατό έργο και 
δοαστηοιότητε; . Γ' ί Π ροττατίκ του Περιδάλλοντος ατό τη 
ούταντη' και Δ' Ζώνε; Ειδικών Περιβαλλοντικών Ενισχύ
σεων r.2: Ζώνε; Avarτυξη; Π αραγωγικών Δοαστηριετή- 
των).

Άρ-ύρο 21.

Χαρακτηρισμός τεριοχών. στοιχείων ή συνέλων τη; φύση; 
κ.α: του τοτίου.

Στε άρΔρο αυτό Δεστίζετα: y.2: τεε:γρ άσετα; η διαδικασία 
r-την οτοια υτοδάλλετα: η κήρυξη τεριοχών. στοιχείων ή συ
νόλων τη; φύση; -/.a·, του τοτίου ω; τροστατευόμενων. Η r.Γ
ρυ Ξ η 7.2: ο χαΔορισμό; των ερίων του; ■/.2: των τυχόν ζωνών 
τροστατία; τοτς. γίνετα: με Π ροετριχά Διατάγματα -ου εν.- 
δίδοντα: ύστερα arc τρόταστ των Υτουργών Γεώργιο;. Π ε- 
ε :ό άλλο ντο;. Χωροταξία; ν.ο: Δημόσιων Έργων κα: του κ.ατά 
τεείττωση άλλου αρμόδιου Υαουργού. σε εφαρμογή αεριφερεία- 
7.Χ ή νομαρχιακού χωροταξ ικ.εύ σχεδίου. ή γενικ.ου τολεοδομι- 
κού σχεδίου ή ζώνη; ο:κ.:στ:κΧ ελέγχου εεευ έχουν ρ'.St: 
-/.SC2 τε X. 1 ΧϋΤ,Ί 9So ' ΦΕΚ 33/Α/83' η τομεακ.ή; τε- 
ριβαλλοντική; μελέτη; ή ειδική; τεριόαλλσντική; ενΧεεη;.

Σε χάΔε τερίσ.τωοη ε:να: ατασαίτητη η σύνταξη ε:ο:7.η; μ-ε 
λετη; ή έκ.Δεση; των αρμόδιων υτηρεσιών roc τεν,μηριωνε: 
γ:2 τόσο τη σημασία κ-αι στουοαιότητα του τροστατευτέου -αντι- 
χ.ει-χένου όσο -/.ο: τη σκο-ιμότητα των μέτρων τροστασίας rou 
-So εφαρμοσΔούν. Με 7.ο:νή υτουρ γιχή ατέφαση κ.αΔορίζοντα: 
η τ!2;:κ.ασία y.2τάρτιση; 7.2: έγκριση; των ειδικών αυτών με
λετών χαΔώ; 7.α: η κλίμακα χαρτογραφικής ατειχάν'-σης χα: 
οριοΔέτηση; τη; συγκεκριμένη; νυάΔε φορά τεριοχής. Με τα 
τσοεδριχά διατάγματα κήρυξής. χαΔορίζοντα; ταυτόχρονα ο: 
αναγκαίοι για την τροσ-τασία του συγκεχριμένου αντι-χε-ιμένου 
γενικοί όρε:, οσσια-τικ-οί 7.α: οργανωτικοί. Στα τροεδρικ.ά δια
τάγματα κήρυξη; τεριοχών. στοιχείων η συνόλων τη; φύση; 
7.2ΐ του τοτ ίου ω; τροστατευόμενων, μτορε! ακόμη να τροολέ- 
τετα: η υτοχρίωση τυντσ,'ξη; Μελέτη; Περιβαλλοντικών Ε- 
πττώαεων κ.α: για έργα ή δραστηριότητες του οεν τεριλάμ
ε, άνεντα: στην τρώτη κατηγορία έργων χα: δραστηριοτήτων 
τευ άρΔρου 3. Ετίση; αημειώνετα: ότι χατά την κ.ηρυξη. τρο- 
ελέτετα: μια διαδικασία κοινωνική; συμμετοχή; των ενδιασε- 
ρ υμένων.

Το τροατατευόμενο αντικείμενο ταρακώ/.ουΔειτα·. ατό τι; αρ
μόδιε; '.—ητ-ετίερ. ε: '.πιε; οφείλουν κάΔε 5 χρόνια ατό την 
ν.ήρυξη. να κ.αταρτίζουν μελέτη αξιολόγηση; του αντικειμένου 
τε συνάρτηση με τα μέτρα τροστασία; του εραρμόετηχαν. Me 
εαεη τη με/Στη αυτά, μτόρε! να γίνονται οι α-.αγν.α:;; τροτο- 
rt-ιησεις στο χαρακτηρισμό τσυ τροστατευόμενου ετ;τ:χε:μένου. 
στα όριά του 7.2: στι; ειατάξει; του οσ/.είου Κανονισμού ά.
για τι; τεριοχέ; Οικοανάτετυξη;) τροόλέτετα: η ευνατοτητα 

μεταίίόαση; στον Νομάρχη τη; αρμοειότητα; κήρυξη; τρο- 
ττατευόμενων τεριοχών στου; Νομαρχε;.

Τέλο;. για εεερισχέ;. στοιχεία ή σύνολα τη; ρύση; χα: του 
τέτοιου για τα οτοοία έχε: αρχίσει η ειαεικεασια χαρακτηρισμού 
τους ω; τροττατευόμενων χα: έω; οτου εχσούΧν τα τροεερί- 
-χά ειαταγματα κήρυξη;, τροόλέτετα: η δυνατότητα λήψης 7.αι 
εραρμογή; μάτσων, με κοινέ; ατοράτει; των τυναρμοείων Υ- 
σουργών. Το μεταόατιν.ό αυτό στάση, οεν μαοεεί να υαερεαίνε: 
τα σύο έτη. Κατ εξαίρετη, μαορεί να ααρατα-όεί για ένα ακο- 
χα έτο;.

'ApSpo —2.
Οικονομικά; ρυ-όμίσε:;.

Για να σοΔούν αρακτσ/.έ; ευνατότητες εκ.κλήρωση; του σκ.ο- 
rX ασοστασία; στον orcio ααοό/άαουν ο: διατάξει; των rpo- 
ηγούμενων αρΔρων του Κεραλαίου αυτού αροόλόττονται τράτο: 
ταροχή; διασόσων οιχονομιν.ών αντιστα-όμισμάτων στου; ιδίο- 
χτήτε; εδαφικών εκτάσεων στι; οτοίε;. χάρη του γενικότερου 
συμφέροντος, επόάλλοντα: υτερμετρο: τεριορισμοί. όρο: κ.α: 
α-ατγορεΰσε:; (ανταλ/ααγή ιδιωτικών εκτάσεων με εκτάσεις

του Ατ^εοσιου. ταραχώρηση κατά χσήση στοά; Διγόμενους £η- 
μόσιων εκτάσεων σε ταρατλήσιε; τεριοχε; για ανάλογη χρήση 
ή εκμετάλλευση, καταβολή εραταξ ή τεριοδικέ; ατοζημ-ΐώσεις 
και: μεταφορά συντελεστή δόμηση; σε άλλη ιδιοκτησία με ανά
λογη εσαρμογή των διατάξεων του Ν. &80/197ϋ. ΦΕΚ 58).

Πρα6λέτετ2ι εαίση; η δυνατότητα αναγκαστική; αταλλο- 
τρίωση; ιδ.ωτικών εκτάσεων υτέρ του Δημοσίου, ερ>έ>σον είναι 
ατάλυτα αναγκ-αία για την ετιτευξη του σκοτού τροστασίας, 
ο οτοίο; αναγνωρίζεται ω; σν.οτό; δημόσια; ωφέλειας.

Τέλος, για να μη στρέφετα: ο τοτικός τληΰυσμός εναντίον 
ειδών τη; άγριας τανίδα; του έχουν χαρακτησισΔεί ως στά- 
νια ή ατε-ιλουμενα με εξαφάνιση, τροό/>έτετα: ότ: για υλιν.ές 
ζημιές του τυχόν τροκ.αλουντα: ατό άτομα των ειδών αυτών, 
σε γεωργικέ; κτηνοτροφιν,έ; ή άλλες αγροτικά; εκμεταλλεύ
σεις ή εγκ.αταστασε:; ή σε αλιευτικ,ά εργα/χία. είναι δυνατό 
να χορηγούνται στου; Διγομένου; ατοζημιώσεις. ετιδοτήσει; ή 
άλ/.ες -κατά τ:; τεριστάσεις ταροχέ;.

Ο: τρούτοΔέσεις. τα αταιτούμενα δικ.α:ολογητι·/.ά. η διαδικ-α- 
τία κ.α: ο: λοιτοί όρο: για τη χορήγηση των διαφόρων οικ.ονομ:- 
κών αντισταύμισμάτων. των ατοζημιώσεων η ετιδοτήσεων του 
τροέλέτοντα: στο άρ-όρο αυτό. καΔορίζοντα: ροε τροεδρικ-ά δια
τάγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ

Π ΕΡΙΒΑΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΆρΔρο 23.
Ζώνε; Ειδικών Π εριοαλλοντινών Εν:σχύσεο>ν.

Στόχο; του άρΔρου αυτού είναι να δώσε; ειδική ώΔηση στην 
χεριέαλλοντικ.ή τροστασία κα: αναδάόμιση τεριοχών τη; χώ
ρα; του ταρουσιάζουν κρίσιμα τεριδαλλοντικ.ά τροόλτρμετα. 
Ο: ειδικά; ανάγκες των τεριοχών αυτών αταιτούν συνήΔω; άλ
ματα για την κάλυψη κενών κ.α: καΔυστερήσεων 7-α: δεν μτο- 
ρούν V2 αντιμετωτσσΔούν ταρά με ιδιαίτερε; ρυΔαίσει; και συ- 
ντονισμένη δράση της διοίκησης.

Συγκεκριμένα, στο άρΔρο αυτό τροόλέτετα: ότι τέτοιες τε- 
σιοχές μτορούν να κηρύσσοντα: ω; Ζώνες Ειδικών Π εριδαλ- 
λοντικών Ενισχύσεων. Η ν.ήρυξη γίνετα: με ιΠροεδρικ-ά Δια
τάγματα (του εκδίδοντα: με τρόταση των Υτουργών ΕΔνικής 
Οικονομίας. Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
7.2: Δημόσιων Έργων) με όαση ειδική μελέτη του, ατό ένα 
μέρος, τεκμηριώνει την κ.ρισιμότητα των τεριβαλλοντικών τρ£- 
βλημράτων τη; συγκεκριμένη.; κάνε φορά τεριοχής ν.αε ατό το 
άύ,λο. εσσηγειτα: τους ενδειν.νυόμενους τεριορισμούς χρήσεων 
γη; κα: συντονισμένο τρόγραμμα λοιτών τεριορισμών και μέ
τρων αντιμετώτπση; των αντίστοιχων τεριβαλλοντικών τρο- 
βλημάτων. Ο: ειδικά; αυτε; μελάτες καταρτίζονται είτε ατό 
τι; αρμΧιες υτηρεσίες της ενδιαφερόμενης Νομαρχίας, είτε 
ατέ τους ενδιαφερομένους φχ>ρε:ς της Τοτικής Αυτοδιοίκησης, 
είτε ατό τι; υτηρεσίες του Υτουργείου Π εριβά/.λοντος. Χω
ροταξία; κ.α: Δηαόσιων Έργων. Με τα Ποοεδσικά Διατάγ
ματα ν.ήρυξη; τεριοχών ω; Ζωνών Ειδικών Περιβαλλοντι
κών Ενισχύσεων και ετ<έο'ή; σ αυτές ειδικών τεριορισμών 
κ.α: μάτσων τροστασία; του τεριβάλλοντο; μτορούν να ταρέχο- 
ντα: οικονομικά κ.ίνητρα στου; ιδιωτικού; ή δημόσιου; φορείς 
ή στου; ιδιώτες του εινα: υτοχρεωμάνο: να ταίρνουν μάτσα τρο- 
στασία; του τεριβάλλοντο; σύμφωνα με το τεριεχόαενο των 
τροαναοερόμενων Πρ-οεδρικών Διαταγμάτων.

Ετίσης, με τα ίδια Προεδρικ-ά Διατάγματα μτορούν να ετι- 
βάώ.οντα: κ.α: αντατοδστικά τέλη. Έργα τροστασίας τερίβάλ- 
λοντος του γίνοντα: μέσα στις Ζώνες Ειδικών Περιβαλλοντι
κών Ενισχύσεων, χρηαατοδοτολται ατό τους αρμόδιους φορείς, 
κατά τροτεραιότητα. Ομοίως, ο έύ.εγχο; εφαρμογής των ετι- 
βαλλόαενων. μάσα ττ<; Ζώνες Ειδικών Π εοιβαλλοντικών Ε
νισχύσεων. μέτρων κ.α: τεριορισμών γίνετα: ατό τις αρμόδιες 
υτηρεσίες κατα τροτεραιότητα.
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Αρθρο 24.
Ζώνες Αναφτεί η: II αραγωγιχων Δραστηριοτήτων.

Με το άρθρο αυτό παρέχεται η δυνατότητα οριοθέτησης και 
κήρυξής ζωνων παραγωγικών δραστηριοτήτων, που μπορούν να 
είξειδικεύονται σε ζώνες διομηχανικές, τουριστικές, μεταλλευ
τικές, λατομικές και αγροτικές. Οι ζώνες αυτές διακρινοντα: 
σε ζώνες αποκλειστν/.ης χρήσης και σε ζώνες κύριας χρήσής 
οπού επιτρέπονται. εκτός από τη δραστηριότητα στην οποία δα
σικά αποβλέπει ς χαρακτηρισμός τους ‘/λ-, άλλες δραατηριο- 
τητες υπό όρους. Στόχος ε'.να: ο ορθολογικός έλεγχος των χρή
σεων γης. η αποφυγή συγκρούσεων στ'.ς πεσεις που εκόηλω- 
νοντα: για την αν αστός η μιας περιοχής και η αποτελεσματική 
προστασία μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Η χήρος η μπορεί 
να γίνε", μόνο ασού έχουν εξεταστεί οι πόροι χαι η επιθυμητή 
ανάπτυξη μιας περιοχής γ: αυτό χαι προϋπόθεση είναι η ύπαρ
ξη αναπτυξιαχής η χωροταξικής μελέτης, που θα τεκμηριώ- 
νει την αναγκαιότητα της ζώνης σε συνάρτηση με το σύνολο 
των δραστηριοτήτων των πόρων χαι δυνατοτήτων, xat των επι
θυμητών κατευθύνσεων ανάπτυξης της περιοχής. Σημειώνε
ται επίσης ότι δίνεται η δυνατότητα, με τις διατάξεις αυτού 
του άρθρου, προστασίας είαφιχών πόρων για γεωργιχή χρήση, 
επειδή τα δάση μας προστατεύονται από την υφιστάμενη νομο
θεσία. η γεωργιχή γη υφίστατα: τις μεγαλύτερες πιέσεις για 
μετατσοπή σε αστικές χοήσεις, πράγυα που τώρα μποοε? να 
ελεγχθεί.

Επ.ση; μ: τι άρθρο αυτό δίνεται η δυνατότητα πολεοδό
μησης των ζωνών βιομηχανίας χαι τουρισμού ώστε η ανάπτυξη 
να επ.τευχθε: στην επιθυμητή ένταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΓΓΙΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Άρθρο 25.
Ενιαίος Φορέας Περιβάλλοντος.

Παρέχεται εξουσιοδότησση για την ίδρυση του Ενιαίου Φο
ρέα Γίεριδάλλοντος (ΕΦ01Ι ) με έκδοση Προεδρικού Δια
τάγματος. ύστερα από ε.σήγηση του Τπουργού Περιβάλλοντος. 
Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων. Ο ΕΦΟΠ έχει χαρα
κτήρα νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, η έδρα του βρίσκε
ται στην Αθήνα και έχει πλήρη διοικητική και οικονομική 
αυτότέχεια. Η εποπτεία του ανατίθεται στον Τπουργό Περι
βάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσ.ων Έργων. Παρέχεται 
εξουσιοδότηση για έκδοση Προεδρικόν/ Διαταγμάτων ύστερα 
απο πσοταση των Τπουσγών Εσωτεσικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με τα οποία συν’-στώνται 
περιφερειακά παραστήματα του ΕΦΟΠ διανομαρχιακού ή νο
μαρχιακού επ.πέδου τα οποία ασκουν τις αρμοδιότητες του 
ΒΦ011 υπό την εποπτεία του Τπουργού Περιβάλλοντος, Χω
ροταξίας και Δημοσίων Έργων ή του νομάρχη κατά περίπτω
ση. Καθορίζονται ως βασικοί σκοποί του ΕΦΟΠ, η δημιουρ
γία εθνικών περιβαλλοντικών σαθεροτύπων και κανονισμών 
και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους, η εγκατάσταση 
εθνικών δικτύων μέτρησης και ανάλυσης των περιβαλλοντι
κών παραμέτρων, η παρακολούθηση και εφαρμογή τον; σταθε- 
ροτύπων ποιότητας του περιβάλλοντος, ο συντονισμός, η συλ
λογή και η διανομή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πληροφοριών 
σχετικών με το περιβάλλον και η προώθηση της έρευνας για 
το περιβάλλον.

Τα όργανα διοίκησης του ΕΦΟΠ διαρθρώνονται σε δύο 
επίπεδα. Στο τρωτό επίπεδο ανατίθεται η ευθύνη εισήγησης 
της περιβαλλοντικής πολιτικής στον Τπουργό και εκπροσω
πούνται σ αυτό οι αρρμόδιοι κρατικοί κα.ι μη κρατικοί φορείς 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται επεξεργασία της εισηγουμενης 
πολιτικής ενώ στο δεύτερο επίπεδο ανατίθεται η ευθύνη για 
την εφαρμογή των στόχων του ΕΦΟΠ.

Παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση Προεδρικού Διατάγ
ματος υστέρα από πρόταση του Τπουργού Περιβάλλοντος. Χω
ροταξία; και Δημόσιων Έργο»·; για τον καθορισμό των κεντρι
κών και περιφερειακών οργάνων διοίκησης του ΕΦΟΠ, του

τροπου Λειτουργίας τους και των αρμοδιοτήτων τους. Ο κο- 
θορισμος των αποζημιώσεων των οργάνων διοίκησης του 
ΕΦΟΠ. γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με το 
άρθρο 18 του Ν. i oOS/19Έ4.

Παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση απόφασης από τον 
1 πουργο Π ερτβάλλούτος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
για τη ρύθμιση των θεμάτων λειτουργίας των διοικητικών ορ
γάνων του ΕΦΟΠ. Με Προεδρικό Διαταγμα που εκδίδεται 
υστέρα απο πρόταση του Τπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα
ξίας και Δημόσιων Εργων μεταφεροντα; στον ΕΦΟΠ αρμο
διότητες που ασκούνται απο τις υπηρεσίες σου Τπουργειου 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Η ρύθχι- 
ση θεμάτων προσωπικού των περιφερειακών παραρτημάτων 
του ΕΦΟΠ γίνεται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται 
με πρόταση των αρμόδιων Τπουργών.

Καθορίζονται ο: ποροι του ΕΦΟΠ, οι οποίο: και διατίθενται 
για τις δ άπονες λειτουργίας του και για τη χρηματοδότηση 
μεχετών, προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων της Το
πικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων με αποκλειστικό σκοπό 
την προστασία περιβάλλοντος.

Με κοινή απόφαση των Τπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων εγκρινε- 
τα: ο οικονομικός κανονισμός που καταρτίζει ο ΕΦΟΠ. Ο 
ΕΦΟΠ απολαμβάνει των οικονομικών προνομίων του Δημόσιου 
στα δικαστήρια και στις διοικητικές αρχές. Ο οργανισμός του 
ΕΦΟΠ ρυθμίζει την οργάνωση των υπηρεσιών και τις αρ- 
μοδιότητές τους, τους κλάδους του μόνιμου προσωπικού, τη 
διάρθρωσή του κατά οαθμούς, τον αριθμό των οργανικών θέ
σεων κάθε κλάδου και βαθμού, τα ειδ.κά τυπικά και ουσια
στικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό σε κάθε κλά
δο. τη; προαγωγή ή την κατάληψη ορισμένων θέσεων, τις θέ
σεις του προσωπ.κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 
την κατανομή του σε ειδικότητες καθώς και τα απαιτουμενα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για ην πρόσληψη, τα προ
σόντα του προϊσταμένου κάθε οργανικής μονάδας. U προ
ϊστάμενος του ΕΦΟΙΙ δ.ορίζεται με απόφαση του Τπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και ανα- 
φέρονται τα απαιτούμενα προσόντα του.

1 Ιαρέχετα: η δυνατότητα μεταφοράς υπηρεσιών και θέσεων 
προσωπικού στον ΕΦΟΠ από το Τπουργειο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή από άχλα Τπουργεια και 
Νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, με έκδοση Προεδρικών Δια
ταγμάτων ύστερα από πρόταση των αρμοδίων Τπουργών. Ο φο- 
ρεας περιβάλλοντος έχε: ήδη πραγματοποιηθεί τομεακά για την 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, Στόχος αυτου του άρθρου είναι η 
παροχή δυνατότητας, μετά την εδραίωση της λειτουργίας του 
φορέα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και την πλήρη λειτουρ
γία τω; νομαρχιακών και κεντρικών υπηρεσιών προστασίας πε
ριβάλλοντος του ΓΙ1ΕΧΏΔΕ. σε συνδυασμό και με την ανάπτυ
ξη τη; Τοπικής Αυτοδιοίκησης να ιδρυθεί ο ΕΦΟΠ και να 
μεταφερθούν σ’ αυτόν ο: παραπάνω αρμοδιότητες και υπηρεσίες.

Άρθρο 26.

Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.

Στο άρθρο αυτό αντιμετωπίζεται η ανάγκη διενέργειας ελέγ
χου της τηρησης των περιβαλλοντικών όρων κ.α: της εφαρμογής 
εν γένε: των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο έλεγχος αυτός ανατίθεται στα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότη
τας Π εριβάλ/.οντος (ΚΕΠ ΠΕί που συγκροτούνται αε από
φαση του νομάρχη απο το προσωπικό της νομαρχίας. Στη σύν
θεση του προσωπικού των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας 
Περιβάλλοντος περιλαμβάνονται πάντοτε υπάλληλοι της αρμό
διας υπηρεσίας του Τπουργειου IIεσιβάλλοντος. Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων. Στα Κ!ΕΠ ΠΈ μπορούν, αν το επιθυ
μούν, να συμμετέχουν και εκπρόσωπο: της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης. Ειδικά για τις περιοχές των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθή
νας και Θεσσαλονίκης τα ΚΕΠ ΠΕ συγκροτούνται από τους 
αντ ίστο:χους Οργαν:σμούς.
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- Γία τη όιενεργεια των τιο τάνω ίλιγγων τι κλιμάκια αυτά 
έχουν το ϊικαιωμα νζ εισέρχονται σε κά&ε είσονς εγχαταστο- 
βεες οτοτέόήτοτε. οι ίε ντευ-άννο: των εγκαταστάσεων έχουν 
Γην ντοχρέωση νζ οιενκολννονν γενικά τη οιενέργεια τον ελέγ
χου. Τα κλιμάκια οιενεργον-. αντοψια. συντάσσουν σχετική έκ- 
όεση 7-Ζ! εισηγούντα: τζ μέτρα τον τρέτε: νζ ληο-όουν ή και 
τ·.ς -κυρώσεις τον τρέτε: νζ ετιί’Αη-όούν.

Άοόρο 27.

Μεταίί'ίαση αρμοί ιοτήτων στο νομάρχη.

. Με το άρ-Spc αντί ενισχύετα: τερισσότερο η ατοκεντρωτική 
κατεύ&ννση τον χαρακτηρίζει. οε ίασίν.ά -άέματα. το νόμο αν- 
τί.. Έτσι. τροίλετετα: ότι ζρμοθεότητες τον σύμφωνα με τ:ς 
οιατάξεις τον νόμον αντον ασκ.ούνται ζτεο τον Ττονργό Περι- 
ίάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργω· ατοκ.λειστιν.ά 
ή σε συνεργασία με άλλο σνναρμόίιο Ττονργό είναι συνατό νζ 
μεταίιίάζονται με αντίστοιχη ντονργική ατόοαση στονς νομάρ
χες, η ετρον.ειμενον για τ:; τεριοχες των Ρυ&μιστικών Σχε- 
ίίων Α-όηνζς και Θεσσαλονίκης. ζτην Εκτελεστική Ετιτροτή 
των αντίστοιχων Οργανισμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ 

Αρόρο 28.
Π οινικέί κυρώσεις.

Η ταράίαση των οιατάξεων τον νόμον είνζ: τλημμέλημα και 
τιμωρείται με φυλάχ.ιση 3 μηνών έως ίύο ετών y.z: (σωρεντι- 
y.i) με χρηματική τοινή ΐ2000 ορχ. εως 1.000.00(1 σρχ. σύμ
φωνα με το άρ. 57 ΓΙ.Κ.). ;Προίλέτεετζ: μικρότερη τοινή για 
την τεριττωση του η ταράίαση ατοοίίετα: σε αμελεια ίουλά- 
χιση μέχρι 1 έτος) αλλά και ίαρύτερες (φυλάκιση τουλάχι
στον J έτους) για τις τεριττώσεις τον η ταράίαση ατοίιί-ε- 
τα: τε οτοιονσήτοτε είσονς ίολο και εφόσον ατ αυτήν ίημι- 
ουργή-5ηχε ζ.ίνίυνος -ύανάτεν ή ίαριάς σωματικής ίλάίης. Αν 
μάλιστα ατό την ταράίαση επήλθαν τα εττ’.ζ.ίνόζνζ πατά ατο- 
τελέσματζ τότε ο: τοινές τον τρο'ίλέτονται είνζ: ζχόχη ίαρύ- 
τερες.

Στη συνεχεία τροίλέτετζ: ότ: ντεύ-Swo για την χατζίολή 
της χρηματικής ττοονής είνζ: «εις ολόκληρον» χαι το νομικό 
τροσωτο τον ατό τη ορζττηριότητζ τον τοσήλ·όε η ταράίαση 
v.at hr/·, μόνο τζ φντιν.ά τρότωτζ τον το εκ.τροσωτοόν.

‘Ετισης για ορισμένα τρότωτζ τον ζ.ζτέχονν τημζίνοντες ·5ε- 
εε:ς τε νομ;-/.ά τρότωτζ οημότιοοι ή :::ωτ:χοό ο:χζ:ον χζ·5*:ε- 
ρώνετα: :;;ζ;τερη νομιχή ττοχρεωτη νζ μεριμνούν για την 
τηρητη των τιατάςεων τοτ ζρορούν την τροττατίζ τοο τερ:- 
όάλλοντος. Με την ·::ζ·τερη ζοτη νομ:χή οτοχρεωτη των τζ- 
ρατζνω τροτώτων ςυνοέετχ: ν.ζ: η τρόίλεύη ότ: για ν.ζόε τρζ- 
τη ή ·ταράλε:ψη τεν νομιχού τροζώτοο τζ τρότωτζ αντά τ:μοχ>- 
ρεί/τζ: ως αττοο-ργο:. ζνετζρτητζ ατό την τνχόν τ::ν:χή εο- 
•όύνη άλλον οζτ:7.ού τροτώτον ν.ζ: την αττιχή εν-όύντ τον νο- 
μν/.ον τροτωττ-.

Ε:να: τννατό νζ μετρ:ατ·ό:· η τοινή ή χα: νζ μην ετιίλη-όεί
.......ζ -·· .V ζν ο εράζτης των ταραίάτεων με ο:χές τον ενέρ-
γεοες χζτορ-όώτει νζ ατοτρίώε: τη ρντζντη ή αν τνντελετε: 
ατοτε/Λσματεν.ζ ττη σηοε,χνττ/.τ. μείωττ, των τννετε'.ών.

Εο::·/.ά γ:ζ τζρζίάτεις των ατόμων lg. 19. 20 ν.ζ: 21 (τρο- 
ττατιζ χα: πζτήρητη της θύτης ν.ζ: τον τοτίον! ο: τροίλε- 
τομενες τοινός είνζ: ρνλάν.:τη τονλζγμττον ενός μηνός ή ζν 
ατοοε:ν.νύετζ: μόνον αμε7.ε:ζ ovaάν.:τη μεχρ: τριών μηνών ή 
χρηματ:ν.ή το:νή.

Εοο:χζ για την τερίττωτη τον αρόρον 20 ταρ. 2 ν,ζ: 3 τρο- 
όλετετζ: ταράτοτη των με τζράνομο τρότο ατον.τηόέντων ε:- 
των· της άγριζς τζνίτας ή -//χνρίοζς τε μοντεία οζτιν.ης 
:ττορ:ας ή άλλα ιερύμζτζ ν.ζόώς ετίτης ν.α: ν,ζτάτχεττ ή 
αχομ.τ ν.ζ: ζήμεντη των εργαλείων r άλλων μίτων τον νρη- 
τ:μοτο:ήόητο·αν για τον τν.οτό ζντό.

Για να ζτάρχε: ομοιογένεια ατην τοινιχή αντ:μετωτ:τη των 
τεριίζλλοντιχων ταραίάτεων τε όλη τη χωρζ. με το Νόμο αυ
τό ορί^ετζ: ότ: ο: ίοιες τοινιχες χυρωτε'.ς ετιόζλλοντζ χαι 
ζτονς ταραόατες των τεριίζλλοντιχών όιατάάεων των άρ- 
όρων 11 χα: 12-τον ν. 1515/85 (Ρυ-όμιττιν.ό Σχέοιο Αόή- 
νζς) ν.ζ: των άρόρων 11 χζ: 12 τον ν. 1501/85 (Ρυόμιττίχό 
Σ/ετιο Θετταλονίχης 1 .

Άρόρο 29.
Αττιν.ή ενόύνη.

H ροίλετετα: οτ: εχείνος τον τρον.ζλετε ρυταντη ή άλλη 
υτοέάόμιτη τον τεριοαλλοντος υτοχρεούτα: σε ατν',ημιωτη.
Κζόιερωνετζ: το τντττμα της αντιιχειμενιχης ευόύνης. αρού 
γ·:ζ νζ όομελκοόε: ενόύνη για ατολημιωτη άρχει το γεγονός 
της ζημίας. Εζνα: όννατή η αταλλαγή εχείνον τον τροχάλετε 
τη 7ημ:ζ ατό την ευόύνη γεζ ζτοζηαιωτη. μόνο αν ο ίόιος ζτο- 
τείτε.: ότ: η ζημιζ οοειλεται τε ανώτερη ίίζ ή σε σχότιμη 
ενεργειζ τρίτον.

Άρόρο 30.
Λ:οιχητιχες χνρώσεις.

Στο άρόρο ζντό τεριγράοοντα: ο: οιοιχητι-χές χνρώτεις του 
ετιίάλλο'ετατ σε ονσ:ν.ά ή νομιχά τρότωτζ τον τροχζλούν ο- 
το:ζ5ήτοτε ρύτα'/ση ή άλ/.η ντοίάόμ:ση τον τερ'.όάλλοντος. 
Αυτές είναι:

ζ) Πρόστιμο μέχρ: 10.000.000 ορ'/. τον ετιδάλλετα: με 
ζτοοαση τον νομάρχη.

ρ) Πρόστιμό μέχρ: 100.00u.000 ορχ. τον ετίίάλλετα: με 
ατοσαση τον Ι'τονργού 11 εριόζλλοντος. Χωροτζσίας χα: Δη
μόσιων 'Εργων χα: τον κατά τεριττωση σνναρμόοιον Ττονργού 
εζν τρόχειτζ: για εξαιρετικά σοίζρή ρύτανση ή ντοέά-όμιση.

γ) Π ροσωρινή ή οριστική όιαχοτή της λειτουργίας της ετι- 
χοιρησης ή ορζστηριότητζς τον τροκαλεί ρύτανση ή ντοίάό- 
μιση. τον ατοσασίζετα: ατό τον οικείο νομάρχη. Σε εξαιρετικά 
σοΰαρές τεριττώσεις ο Ττουργός Περιίάλλοντος. Χωροτα
ξίας 7.α: Δημόσιων Έργων ατό κοινού με τον τυχόν σνναρμό- 
οιο Ττονργο οικα:ούτα: να ετιόάλλε: τις ταρατάνω χνρώσεις. 
Με την τράξη ετιίολής της αταγόρενσης λειτονργίας μτορε: 
να τοοίλέτετζ: και τρόστιμο ατό οέκα χιλιάοες εως ένα εκα
τομμύριο «ρχ. για κάόε ημέρα ταράίασης της αταγόρενσης.

Στη σννεχειζ χαόορίξετα: η ΐιαίικασίζ για την ετιίολή 
των οιοικητκών κυρώσεων, οηλαοή όείαίωση της ταράίασης. 
σύντ- *! ■ —τικ.ής έχόεσης. αιτιολογία της ατόσασης για την 
ετιίολή. οικαίωμζ ακρόασης τον ταρα'ίάτη ν.λτ.

Διατηρείται η αρμοοιότητζ ετ:ίο/.ής τροστιμον μέχρι 
10.CKKi.000 οραχμών ή οιακοτή της λειτουργίας εραστή:ιό- 
τητας. έργου ή ετιχείρησης. τον αναγνωρίζεται ζτό την ισχύ- 
ονσζ νομοόεσία σε τεριοερειακίς ή οιανομαρχιακές υτηρεσίες. 
γ:ζ να μη όιγούν οιαοιχασίες ελέγχου ο: οτοίες λειτουργούν 
ικανοτοιητικά 7-α: έχουν ατοοειχόεί ατοτεν.εσχατ:χες.

Ετίσης τοοίλέτετζ: ότ: τροχέιμενον για ταρζχτιες ε-'κα
ταστάσεις τον ρνταινουν τη όάλασσα. τις οτοίες τροίλέτε: ο 
ν. 743/77. η ετιόολή τροστιμον τον ντερίαί-ει τα ανώτατα όρια 
του τροόλέτσντα: στον νόμο αυτό χα: μέχρ: οεχζ εκατομμύρια 
ορχ. γίνεται ατό τον εικ-είο νομάρχη. Σε τεριττωση ετιίολής 
τροστιμον μεγα/.ύτερον ατό οέκ.α εκατομμύρια τίόετα: σε εοαρ- 
,·ογτ τ τροίλετόμενη ατό το αρόρο αυτό συναρμοοιότητα τον 
Ττονργού Περιόάλλοντος. Χωροταξίας κ.α: Δημόσιων Έργων 
κ,αι των λοιτών κ.ατά τεριττωση αρμόοιων Ττονργών. Τέλος 
τροί/άτετα: ότ: η οιαοΐκασία. τζ αρμόοια έργα-ζζ κζ: κά-ίε 
ολλη αναγκαία λεττομέρεια γ:ζ την ετιίολή των οιοικητικών 
κ.υρύσεων είνα: ■οννατό να ρυ-ίμίζοντα: με τις κ.οινές Ττονργι- 
κές Αττζοάσεις τον τροίλέτοντα: στο νόμο αυτό.

Αο-ίσο 31.
Τρστοτοί ηση ά/.λων οιατάξεων.

Με το σρ-όρε αυτό ετέρχοντα: ο: -έξης τροτοτοιήσεις σε 
ν: ιστάμενονς νόνοονς:

■1. Το αρ. 2 ταρ. 1 εοαςιο (ο) τον Ν. 1032/80 (ΦΕΚ 
57/Α) τροτοτοιείτα: έτσ: ώστε στις αρμοοιότητες τον Ττονρ- 
γείον Περιίάλλοντος. Χωροταξίας κα: Δημόσιων Έργων να
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ττεριλζ·μόζνετα: η χ ζ; α ξη ν.ζ· εζυφρζση τη; γενικής ττολιτικής 
για τη χωροταξία ζ.ζ: την τροστασιζ του τεριδάλλοντος. Μ 
αυτόν τον τροτο όιευρύνεται τ ζρμοόιότητζ του Υτουργείομ Π ε- 
ριίαλλοντος. Χωροταξίας κα: Δημοσίων Έργων /.2: ενοτο:- 
είτα: τ τομέα; τροστασία; του τεριόάλλοντος. αφού ενζ; φο
ρέα; ε:· ζ: τ:ζ αρμό::;; για τη χάραξη. την έ-κσοζση κα: τον 
έλεγχο εφαρμογή; τη; τολιτικ.ή; αυτή; σε εθνικό ετιτε::.

Τ Με την τ:οτ;το:ηση του εισζγετζ: με την τζρ. 2. ο Υ- 
τουσγός Πε;ιίάλλοντο;. Χωροταξία; -κζ: Δημοσίων Έογων 
γίνετζ: συνζρμόόιο; ·;:ζ την εκόοση Υγειονομικών Διατάξεων 
του το τερ'.εχομενό του; αρερά ν.ζ: την τροστασιζ του τερι- 
ΐ άλλον το;.

3. Με την τα:. 3 κζτζ:“θύντα: ο: τζο. 1ζ. ο κζ: ο του 
άρθρου 1 του Π.Δ 1180/81 (ΦΕΚ 293',.

4. Με τ:; τα:ζ":ζοου; 4. 5. 6. 7 κα; 8 τοοτοτο'.ούντα: 
ο: νόμο: 1515/85 'ΦΕΚ ϊ8 ■ κα: 1581/85 (ΦΕΚ 148'· γ:ζ
νζ εναρμονιστούν με τ:; ρυδμισει; ζυτοΰ του νομού.

Γ). Ρυθμίζεται η τεριττωση των φυσικών τερπνών, εκτά
σεων. ή στοιχείων τη; οόττ; του έχουν ήοη υτζχδε! σε κα
λεστώ; τροττατία; ν.ζ: ναεζκτηρισδε: ατ άτην ισχύουσζν νο- 
μοδ ε σ ίζ ω; «εδνικ:: ορυμοί». «ζισδτ τ:κά όάση». ίιατησητέα 
μνημεία ττ; οϋτη;. τ. ω; «τοτ:ζ ιίιζιτεσου φυσικού κζλλου;».
Ο: τε::οχέ; κα: τζ στοιχεία αυτά εντάσσοντζ: ανάλογα στ:; 
κατηγορίες του τροίλέτοντζ: ζτό το άρδοο 19 ζυτοΰ του νό
μου κζ: ::ζτηροΰν την ονομασία του;. Π ρσδλέτοντα: ότ: ο: 
ανζ-'ν.ζίο: γ·α την τροστζσία του; γενικοί όρο:. τεριορισαοί κα: 
ατταγορευσείς καθώς κα: ο: λο'.τίς ρυθμίσεις του τροδλέτονται 
σν,ετικά ατο τι; οικείε; οιζτάξει; του νόμου ζυτοΰ καθορί
ζονται με Ποοεορικά Διατάγματα. Μέχρι; ότου εκοοδούν τα 
: .y~3 Tjri κα: 5:κε:οι Κανονισμοί του τοοολέτοντα:
στο άρ-5οο 18 ταρ. 5. ο:, ταρατάνω τεριοχέ; και στοιχεία τη; 
σΰσττ εξακολουθούν να οιέτοντα: ζτό τι; οιατάαε:; του ά:- 
δρου 6 του Χ.Δ. 998^ 971.

6. Τέλο; ·με τ:τ ταοα-Ό. 11. 12 και 13 τσοτοτοιοΰντα: ο::- 
σμένε; όιατάξεισ του X. 743/77 'ΦΕΚ 1Ί9Υ ο οτο·ίο; οε 
δίγετα: σε ό.τι ζοοτά τα τλοία. για να τοοστεδε! η συναρμο-
c:£r ητ.2 TC'J Τ-0-jtγη/: Π εε: 6 άλλον τος. Χωροταξ::2Σ 7.21 Δη-

*'ων ώτ τε V2 rju.roάττε : με τον Υτου:-ό Εατοο:-
y.fc Ν ζυτίλ τε ct::ταένί 'fzvivji δέματα του δί*^0‘JV το *&2-

-E.C!' ΟΤΙ ως ε:ν2ΐ r.v. η κατά: τι στ. ΤΙ *727.2 των
ουτιων των οποίων 7“2γορεύ·ετ2ΐ η ατόσριώη σττ, δάλασσζ. ο
ν,ά^ζζ:~iC Σ z.U'Tf'.Zτων αττοττάτεων ό:έλευση; όεξ ταενοπλο·ων
ατο τ:; ακτές κ.ά.

Άοθοο 32.
Μεταβατικέ; οιατάαε:;.

Με ζυ—r -τ -·ε.χ:κη μεταόατιζ.ή νάταάκ τοοίλέτετα: τ. κα- 
ταο-τση όλων των Ο'ζτσαεων του εινα: αντίθετε; η αναγοντα: 
σε -Γ»ε·ιατζ του ου-δ*μ:ζονται ι:οιζ_ά ατό το νόαο αυτό με εάαί- 
ρεση τι; οιατάάει; των «ό-μω-- 131 5/85. 1 3R1 /85 κα: 743/77 
ότωτ τσοτοτοιοΰντα: -με το άο-Soo 31 ταοά-ο. 4. 5. 0. 7 ν.ζ- 8 
κ ζ ι 13.Μ 12
δ--τα —.
~:α ττν εοαοαο·*/ των οιστάά-ων 
' των ειοικοτεοων ρυδιμιτεω

■μη ;ττμ·ου:-·η·δϊί νομοθετικό κενό στα 
τε.σιίαλλοντοο τοοίλέτετα: ότ· ό“"υ 

υ νο·μου αυτού τ για ττ δέ- 
είνα: ζνα-τεαίζ. η εκόοση 

Προεοτικω·- Δ:ατα—μάτων. Υτουογικ.ών και Νομζρχ'ζκύν Α- 
τοσασει-ιν -·:ζ ττν εαειοτ/.ευττ ο:·τ·ιέν·ον -δεμάτων, η κατάο- 
γηττ των υοιστζαενων οιατσαεων ετέοχετα: ζτό την ένατα τ 
-τ·/·.··- ηων νννονιττιν.ών αυτ'-ιν τοάαεων.

χεο τ:·γ.

: "οτα: ;τ: -τζ δένζτζ του ουδαΓίοντζ:

δν * στ**.»-.ι*· σνεοΆ-ν, 1.ημν-- ./ 2, Ρ*εσσζλον·κτ ο ζτό 
νζ: 1.^1 ·ο: :τό-ον -τα τα ταοζτά--QT

ν-.ν δλ-ατζ τοοίλέ-ετζ: ζ-ό το -'Τ·>.ο αυτό ασυοοιότττα του
7’-........ Π --·>ν',λτντοο. Χωοοτααίζο και Δτ-ιότιων Έτ-'ων
νζ τττ"ε··'ε·. ττν -κοτστ ΤΤοοεοο-κών Δ'Ζτα'Τλάτ'ΐν ή νζ εκ- 

- ; —τ- r.:' i οντ. ειττ-ττττ τσυ Πτ-ανιτμού Α-
δήνα; για την τεριονη του ου-δμ'.ττσ/.οΰ τ-/εϊ:ου τη; Αδη- 
• ζτ ·α· - -:-τ-'ττη του Οο-ανιτμόΰ βεττζλονίκη; για την τε- 
ριοχτ Λεστα/.ονίκτ.τ ζτοτελεί αταραίτητη τροΰτόδεση για 
ττν κάδε σορά ενέογειζ του Υτουργοΰ Πεοιόάλλο-το;. Χω- 
ροτααίζ; κα: Δημόσιων Έργων.

4 οδοο 33.
Έναρξη ισχοο;.

Προίλετετα: οίμηνη τεριτου τροδεσμια για την έναρξη 
ισχυο; του νόμου, ασοΰ αυτό; αρχίζει να ισχύει την τρώτη του 
μ:-δ:τ:μενού μήνα του ακολουδει τη οημοσιευσή του.

Αδηνα. 2 Ιουνίου 1986 

Ο: Υτουργο:
Ποοεοοια; τη; ΚυΟεονηση; Εσωτερικών

Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΕ Α. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
Δικαιοσύνη;

All. ΚΑΚΑ ΑΜΑΧΗΣ Δ.

II εριταλκοντο;. Χωροταξία 
Δημοσίων Εργων

Ε. KOYAi/ni Π ΗΣ
Εμαορικ

Υ-όιζ; Πρόνοιας κ,α: Κοιν. Ασο. 
Γ. ΓΕΝΧΗΜΑΤΑΣ

Οικονομικών Γεωογίας
ΤΣΟΒΟΛΑΣ I. ΠΟΤΤΑΚΗΣ
; Βιομηχανίας. Ενέργεια;

κα: Τεχνολο-τία;
Μ. ΝΑΤΣΓΝαΣ 

ιή; Χαυτιλία;
Ε. ΑΛΕΖ.ΑΝΔΡΗΣ

ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΟΊΕΙΕΝΈΣ ΚΑΙ ΚΑ ΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(Συνοέε.·.: την Έκδεση του Σχεοίου Νόμου «Προστασία του 
Περιβάλλοντος») .

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 103^
Περί συστάσεως Υτουργείου Χωροταξίας.

Οικισμού κα: Π εριόάλλοντος.

Άοδρον 2.

Αρμοοιότητες.
1. Το Υτουργείον Χωροταξίας, Οικισμού κα: Περιέάλ-

λοντος έχε: την ατοκ/.ε:στικην αρμοόιότητα:
ο) Δ:α την έζ.σρασιν των κατευδύνσεων -και της τσλιτικης 

τη; Κυόερνήσεως ετί δεμάτων τεριόάλλοντος. την κατάρτι- 
σ:ν σχείίων κα: τρογραμμάτων κ.αι το-/1 έλεγχον τη; εφαρμο
γή; κα: τον συντονισμόν των ε:ό:ζ.ων προγραμμάτων ζροστα- 
σίας του ττερ'.οάλλοντε; των εζί μέρους ςορέων. ως κ2: την 
κ.άλυύιν δεμάτων ιτεριόά/Δοντο; μη ττεριλαμόανομένων ει; τα; 
αρμοόιότητα; ετέρου ρ:ρέω;.

Αναγζ.. Νόμο; υτ αρ·.δ. 2520/1940
Περί υγειονομικών όιζτάξεων.

. ·*■*· 
C’Jr/r

μετά

γού.

Α: δ ρ ον 2.
Ετκόοσι; ζ.α: όημοσίευσι; υγειονομικών όιατζξεων.

Τα; εν τω ζροηγουμένω ζρδρω υγειονομίκ.ά; όιατάξει; 
:ε: ς εζ: τη; Κρατική; Υγιετ/τ; κα: Αντιλήδεως Υττουρ- 

Εν.το; τη; αεριςερεια; τη; Διοικήσεω; Πρωτευούσης 
ντα: να εκ.:ίόωσ: τοιαύτα; όιατζξε:; ·κα: οι Νομάσχζι, εν 
η ε::ζ Γενική; Διοιζ.ησεω; ο Γεντκός Διοικητή; αλλζ 
ττροηγούμενη» --/ωμοόότησιν τη; οικείας Υγειονομικής Ε
τη; και έγκ.ρισιν του ε.τί τη; Κρατική; Υγιεινής Υττουρ-

ΠΡΟΒΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1.180
Περί, ρυδμίσεω; δεμάτων αναγόμενων εις τα της ιϊρύσεως 

και λειτουργία: τιομηχαν.ών. ίιοτε-η/ιών. ττάση; ούσεω: μη
χανολογικών εγκαταστάσεων κα: αττοδηκών -και τη; εκ τού
των όιατταλισεω; τεριόάλλοντος εν γένει.

Άρδρον 1.
Ορισμοί.

I. Δια την εφαρμογήν του ταρόντος Διατάγματος νοούνται:
α ; Ως « 11 εριόάλλον». ο 

σαίο;. δαλάττιος κζ: εναε: 
χλωρίίος κα: τανίόος. των 
λιτισμού. ως ταύτα τιεμορφ 
του αν-δρώτου.

τεριόάλλων τον 
::ο; χώρος, μετά 
φυσικών τόρων κα 
;ό)δησαν εκ της

άνδρωτον χερ- 
των εν αυτώ 

: στοιχείων το- 
όραστηριότητοςεκ


