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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6919/11.2.2004 κοινής
υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός των λι−
μναίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού
συστήματος των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας και
Μακεδονικών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτό−
πων και λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και των Μακε−
δονικών Τεμπών» και καθορισμός ζωνών προστασί−
ας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών
δόμησης» (Δ΄ 248) (διόρθωση Δ΄ 416)».............................
1
Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλε−
σης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα του Ο.Τ 629
του Δήμου Περιστερίου. .......................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39542
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6919/11.2.2004 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης «Χαρακτηρισμός των λιμναίων και
υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστήματος
των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας και Μακεδονικών
Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων και λιμνών
Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών»
και καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός
χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» (Δ΄ 248)
(διόρθωση Δ΄ 416)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
’Εχovτας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 3), 18, 19 (παρ.
3), 21 (παρ. 1 και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του
ν.1650/1986, όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207)
και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με το άρθρο
98 παρ. 12 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και το άρθρο 4 του
ν.3010/02 (Α΄ 91).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 2742/1999
«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και

άλλες διατάξεις» (Α΄ 207), όπως οι διατάξεις του άρθρου
15 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του ν. 3044/2002
(Α΄ 197).
3. Το ν.δ. 191/1974 (κύρωση της σύμβασης για τους
υγροτόπους διεθνούς σημασίας ειδικά ως βιοτόπων των
υδρόβιων πουλιών – Σύμβαση Ramsar), την κοινή υπουρ−
γική απόφαση 33318/3028/1998 «Καθορισμός μέτρων και
διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλω−
ρίδας», την υπ’ αριθμ. 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης
της άγριας πτηνοπανίδας».
4. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 τoυ Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρvηση και τα κυβερvητικά όργαvα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τoυ π.δ/τος 63/2005
(Α΄ 98).
5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης με υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ
19955/8.10.2007 (ΦΕΚ 1982/Β/9.10.2007) «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο
Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».
6. Την 1η Έκθεση Αξιολόγησης Εφαρμογής των Όρων
Προστασίας του Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας
– Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών.
7. Το υπ’ αριθμ. 358/29.5.2006 έγγραφο του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου των λιμνών Κορώνειας
– Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών.
8. Το υπ’ αριθμ. 157990/1674/15.5.2007 έγγραφο της Δ/
νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού – Τμήμα Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλovτoς του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών
των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Ο.Τ.Α.,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίvεται η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6919/11.2.2004
κοινής υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός των λι−
μναίων και υδάτινων περιοχών του υγροτοπικού συστή−
ματος των λιμνών Βόλβης – Κορώνειας και Μακεδονι−
κών Τεμπών ως «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων και λιμνών
Κορώνειας – Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» και
καθορισμός ζωνών προστασίας και καθορισμός χρήσε−
ων, όρων και περιορισμών δόμησης» (Δ΄ 248) (διόρθωση
Δ΄ 416), ως ακολούθως:
I. Η ενότητα α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 αντικαθίστα−
ται ως εξής:
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(α) Περιοχές Απόλυτης προστασίας:
Ζώνη Α1 (Δάσος Απολλωνίας)
− Εμπίπτει στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικι−
σμών προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων περιοχή
του Δήμου Μαδύτου, όπως τα όρια της φαίνονται στα
τέσσερα (4) πρωτότυπα διαγράμματα της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου. Τα όρια της περιοχής αναφέ−
ρονται στο συνημμένο παράρτημα 1 το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. Η Ζώνη
Α1 περιλαμβάνει την έκταση του υγρόφιλου παραλίμνι−
ου δάσους της Απολλωνίας, την κοίτη και τις εκβολές
του ρέματος Μελισσουργού και τις χερσαίες εκτάσεις
εσωτερικά και στα όρια του Δάσους.
− Εντός της περιοχής που εκτείνεται περιμετρικά των
λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, εκτός από τις απότο−
μες βόρειες ακτές της λίμνης Βόλβης προσδιορίζονται
«Πυρήνες Απόλυτης Προστασίας». Περιλαμβάνουν τους
οικολογικούς θώκους αναπαραγωγής, ανάπαυσης και
διατροφής σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας, που βρί−
σκονται σε ρηχά νερά με υδρόβια φυτά, καλαμιώνες,
ελώδεις και περιοδικά κατακλυζόμενες εκτάσεις. Η ακρι−
βής οριοθέτηση και σήμανση των οικολογικών αυτών
θώκων (πυρήνων απόλυτης προστασίας) γίνεται, όπως
προβλέπεται από τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουρ−
γίας της περιοχής και τροποποιείται με βάση το Σχέδιο
Διαχείρισης και το Πρόγραμμα Παρακολούθησης.
Έως την έγκριση των ανωτέρω, η ακριβής οριοθέτη−
ση και σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας
γίνεται με επιτόπια υπόδειξη των ορίων και σημείων
σε τακτά χρονικά διαστήματα από ομάδα ειδικών, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, επειδή η έκταση
που περιλαμβάνει τους θώκους των ειδών είναι μετα−
βαλλόμενη, εφόσον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη
στάθμη των λιμνών, τα φερτά υλικά που μεταφέρονται
στις λίμνες κ.λπ.
Την ευθύνη για τον καθορισμό της συχνότητας σή−
μανσης των πυρήνων απόλυτης προστασίας και τη συ−
γκρότηση και συντονισμό της ομάδας των ειδικών, έχει
ο Φορέας Διαχείρισης.
II. Η περίπτωση 6 της παρ. 5 του άρθρου 3 αντικαθί−
σταται ως εξής:
6. Η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των νόμιμα
υφιστάμενων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων. Επίσης
είναι δυνατή η εγκατάσταση νέων μικρών βιώσιμων
πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων εφόσον:
− ευρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500m
από το πλησιέστερο όριο της Περιοχής Α΄. Για τη μέ−
τρηση των αποστάσεων των πτηνοκτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων από οικισμούς, δρόμους, κλπ. έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις της κοινή υπουργική απόφαση
Υ1β/2000/26.3/4.5.1995 (Β΄ 343), όπως εκάστοτε ισχύ−
ουν.
− δεν καταναλώνουν νερό περισσότερο από 10 m3/
ημέρα.
− οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων
τους διαθέτουν εφεδρικές δεξαμενές αποθήκευσης
του συνόλου των εκροών τους για τεκμηριωμένα ικανό
αριθμό ημερών.
− υπάρχουν υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.
− η επεξεργασία των αποβλήτων τους τα καθιστά
κατάλληλα τουλάχιστον για αρδευτική χρήση.
III. Στην παρ. 5 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση
23 ως εξής:

23. Η διάθεση των αστικών λυμάτων και των βιομη−
χανικών αποβλήτων, μετά από όσο το δυνατόν πληρέ−
στερη επεξεργασία, στις λίμνες ή σε ρέματα σύμφωνα
με τους εκάστοτε ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους,
απαγορευομένης της καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεσης,
μη επαρκώς επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων
αλλά και αστικών αποβλήτων σε αποδέκτες που κατα−
λήγουν στις λίμνες (ρέματα, έδαφος). Η ποιότητα των
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων απαιτείται να ικανοποιεί κατ΄ ελάχιστο τα
όρια της υπ’ αριθμ. 5673/400/14.3.1997 (Β΄ 192/14.3.1997)
«Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων»,
Παράρτημα Ι, Πίνακες 1 και 2 όπως εκάστοτε ισχύουν και
τους όρους διάθεσης που προβλέπονται από τη σχετική
Νομαρχιακή Απόφαση για τον ορισμό χρήσης του απο−
δέκτη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διατιθέμενων
αποβλήτων. Κάθε απόρριψη επεξεργασμένων λυμάτων
ή αποβλήτων θα υπόκειται σε έλεγχο από τις αρμόδιες
υπηρεσίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
IV. Η παρ. 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
6. Περιοχή Γ΄
Α. Στην Περιοχή Γ΄ επιτρέπονται όλα τα έργα και οι
δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
και τις κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένων των κάτωθι:
1. Των Ομάδων έργων και δραστηριοτήτων που περι−
λαμβάνονται στην υποκατηγορία 1 της Πρώτης κατηγορί−
ας της κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/5.8.2002.
Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται, δηλαδή επιτρέ−
πονται, τα έργα και οι δραστηριότητες των περιπτώ−
σεων:
α) 12 της 2ης Ομάδας (έργα επαναπλημμύρισης εδα−
φών).
β) 22, 23 και 24 της 6ης Ομάδας (ιδιωτική πολεοδό−
μηση, πολεοδομικός – χωροταξικός σχεδιασμός) με την
προϋπόθεση ότι καλύπτονται αποκλειστικά διαπιστω−
μένες ανάγκες πρώτης κατοικίας απαγορευμένης της
ίδρυσης παραθεριστικών οικισμών (β΄ κατοικίας).
Η ίδρυση νέων οικισμών ή επεκτάσεις υφισταμένων
πραγματοποιείται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία
(ν. 2508/1997, κατευθύνσεις του Περιφερειακού Χωρο−
ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της οικεί−
ας Περιφέρειας, κ.λπ.). Των σχετικών εγκρίσεων (Γ.Π.Σ.,
ΣΧΟΟΑΠ, κ.λπ.) πρέπει να προηγείται η εκπόνηση ειδικής
μελέτης για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και της
δυνατότητας αύξησης του πληθυσμού και των χρήσεων
και λειτουργιών που την ακολουθούν και, στο πλαίσιο
της περιβαλλοντικής προστασίας (οικοσυστήματα, φυ−
σικοί πόροι, τοπίο, κ.λπ.), να τίθενται συγκεκριμένοι όροι
και προϋποθέσεις. Η ως άνω μελέτη γνωστοποιείται
στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η σύμφωνη
γνώμη των οποίων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης.
Ειδικότερα, για τη δημιουργία νέων οικισμών και προ−
κειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλο−
ντος και του τοπίου τίθενται αυστηροί περιβαλλοντικοί
όροι, χαμηλή πυκνότητα οίκησης, ύδρευση από δίκτυο,
μονάδες επεξεργασίας με επαναχρησιμοποίηση νερού
για πότισμα καθώς και ειδικοί περιορισμοί για τη δό−
μηση.
Ειδικότερα:
− Οι νέοι οικισμοί θα πρέπει κατά το δυνατόν να ανα−
πτυχθούν πλησίον υφιστάμενων οικισμών ή σε επέκτασή
τους προκειμένου να διασφαλισθεί η από κοινού αντιμε−
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τώπιση ειδικών αυξημένων δαπανών και καταλήψεις γης
(π.χ. ύδρευση, βιολογικός καθαρισμός, απορρίμματα, νε−
κροταφεία, διάνοιξη νέων δικτύων μεταφορών κ.λπ.).
− Η θέση των νέων οικισμών θα αναζητείται προς τα
εξωτερικά όρια της ως άνω λεκάνης απορροής εντός της
ζώνης Γ΄ και πάντως όχι σε απόσταση μικρότερη των
1500 m από το όριο του Εθνικού Πάρκου (Περιοχή Α΄).
− Ο αριθμός των κατοίκων που πρόκειται να εγκατα−
σταθούν στους ως άνω νέους οικισμούς (με ιδιωτική
πολεοδόμηση ή συνεταιριστική δόμηση) εντός Μυγδο−
νίας λεκάνης δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τους
2.000 κατοίκους.
− Η υδρευτική τους εξυπηρέτηση να γίνεται από υφι−
στάμενες νόμιμες πηγές παροχής νερού ή ένταξη στο
δίκτυο πλησίον ευρισκομένου υφιστάμενου οικισμού.
− Επιβάλλεται η εφαρμογή κατάλληλης μεθόδου επε−
ξεργασίας των λυμάτων ώστε τεκμηριωμένα να εξασφα−
λίζεται η διατήρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων
των οικοσυστημάτων.
γ) 18, 19 και 20 της 8ης Ομάδας (εκκολαπτήρια άλ−
λων υδροβίων οργανισμών – πειραματικές εκτροφές και
πρωτοεμφανιζόμενες τεχνολογίες) εφόσον εξυπηρετούν
τα επιτρεπόμενα έργα των υποκατηγοριών 3 και 4 της
ίδιας Ομάδας.
δ) 292 της 9 ης Ομάδας (εργασίες διαρρύθμισης ΒΙΠΕ,
ΒΙΠΑ, κ.λπ.).
ε) 7 της 10 ης Ομάδας (έργα σιδηροδρόμων κ.λπ.).
στ) όλων των περιπτώσεων της 5ης Ομάδας (εξορυκτι−
κές δραστηριότητες) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) το εξορυκτικό μέτωπο δεν θα είναι ορατό από τη
ζώνη Α΄.
ii) δε θα επηρεάζονται σημαντικά τα επιφανειακά και
υπόγεια νερά που τροφοδοτούν τις λίμνες.
iii) η εξορυκτική δραστηριότητα θα απέχει τουλάχιστον
10 km σε ευθεία απόσταση από το όριο της Περιοχής Α΄
και εφόσον αυτό εμπίπτει μέσα στα όρια της προστα−
τευόμενης περιοχής. Ειδικότερα, και για περιπτώσεις
που η δραστηριότητα αυτή απέχει απόσταση μικρότερη
των 10 km από το όριο της Περιοχής Α΄, επιτρέπεται,
κατ’ εξαίρεση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής
εφόσον πρόκειται για έργο Εθνικής σημασίας, γεγονός
που θα πιστοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανά−
πτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων
Υπουργείων και τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των
προαναφερθεισών προϋποθέσεων (i) και (ii).
2. Των Ομάδων έργων και δραστηριοτήτων που περι−
λαμβάνονται στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης κατηγορί−
ας της κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/5.8.2002.
Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται, δηλαδή επιτρέ−
πονται, τα έργα και οι δραστηριότητες των περιπτώ−
σεων:
α) όλων των περιπτώσεων της 1ης Ομάδας.
β) των περιπτώσεων 4, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 8, 14 και 16.1 της 2ης
Ομάδας (υδρομαστεύσεις πηγών – αγωγοί – αρδευτικά
κ.λπ. – αντιπλημμυρικά έργα κ.λπ. – έργα αγροτικού ανα−
δασμού – άρσεις προσχώσεων σε υδατορρεύματα).
Η κατασκευή και λειτουργία των νέων αρδευτικών
δικτύων της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται υπό
την προϋπόθεση εφαρμογής μεθόδων άρδευσης που
τεκμηριωμένα διασφαλίζουν εξοικονόμηση νερού, όπου
οι συνθήκες (εδάφους, καλλιεργειών) το επιτρέπουν
και μετά από εκπόνηση σχετικών γεωργοτεχνικών με−
λετών.
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γ) των περιπτώσεων 11 και 15 της 4ης Ομάδας (εγκα−
ταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών
υγρών αποβλήτων). Η ποιότητα των επεξεργασμένων
αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων απαιτεί−
ται να ικανοποιεί κατ΄ ελάχιστο τα όρια της υπ’ αριθμ.
5673/400/14.3.1997 (Β΄ 192/14.3.1997) «Μέτρα και όροι για
την επεξεργασία αστικών λυμάτων», Παράρτημα Ι, Πίνα−
κες 1 και 2 και τους όρους διάθεσης που προβλέπονται
από τη σχετική Νομαρχιακή Απόφαση για τον ορισμό
χρήσης του αποδέκτη και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των διατιθέμενων αποβλήτων.
δ) όλων των περιπτώσεων της 5ης Ομάδας (εξορυ−
κτικές δραστηριότητες) με τις ακόλουθες προϋποθέ−
σεις:
i) το εξορυκτικό μέτωπο δεν θα είναι ορατό από τη
ζώνη Α΄
ii) δε θα επηρεάζονται σημαντικά τα επιφανειακά και
υπόγεια νερά που τροφοδοτούν τις λίμνες
iii) η εξορυκτική δραστηριότητα θα απέχει τουλάχιστον
10 km σε ευθεία απόσταση από το όριο της Περιοχής
Α΄ και εφ’ όσον αυτό εμπίπτει μέσα στα όρια της προ−
στατευόμενης περιοχής. Ειδικότερα, και για περιπτώσεις
που η δραστηριότητα αυτή απέχει απόσταση μικρότερη
των 10 km από το όριο της Περιοχής Α΄, επιτρέπεται, κατ’
εξαίρεση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτής εφόσον
πρόκειται για έργο Εθνικής σημασίας, γεγονός που θα
πιστοποιείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
μετά από σύμφωνη γνώμη των συναρμοδίων Υπουργών
και τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προαναφερ−
θεισών προϋποθέσεων (i) και (ii).
Επιπλέον των ανωτέρω, για την εξόρυξη αδρανών υλι−
κών τίθεται η προϋπόθεση να εξυπηρετούν εγκεκριμένα
έργα που υλοποιούνται στην περιοχή ή να καλύπτουν
αποκλειστικά τοπικές ανάγκες.
Όσον αφορά την αμμοληψία, αυτή θα διενεργείται
(εκτός εάν ορίζεται διαφορετική διαδικασία από την
κείμενη εθνική νομοθεσία) μετά την εκπόνηση διαχειρι−
στικής μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία ή τον Φορέα
Διαχείρισης ή τους ενδιαφερόμενους και την έγκρισή
της από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας,
και με τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης
ε) όλων των περιπτώσεων της 7ης Ομάδας (κτηνο−
πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) με την προϋπόθεση ότι
οι μονάδες να διαθέτουν αξιόπιστο σύστημα για την
επεξεργασία και διάθεση των παραγόμενων λυμάτων
της μονάδας (ζωικών και αστικών), τουλάχιστον δευ−
τεροβάθμιας επεξεργασίας , καθώς και Σχέδιο Διαχεί−
ρισης Θνησιμότητας των Ζώων εγκεκριμένο από την
αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας. Η εγκατάσταση και
λειτουργία των μονάδων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και μετά από σύμφωνη γνώμη του
Φορέα Διαχείρισης.
στ) των περιπτώσεων 2, 10 και 14 της 10ης Ομάδας
(αγωγοί φυσικού αερίου – ελικοδρόμια – ραντάρ, κεντρι−
κοί αναμεταδότες κ.λπ.).
3. Της ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων εκτός σχεδίων πόλεων
και εκτός ορίων οικισμών εφόσον η δυναμικότητά τους
υπερβαίνει τις 150 κλίνες. Οι λοιπές μονάδες (μικρότερες
των 150 κλινών) επιτρέπονται εφόσον εντάσσονται στο
τοπίο της περιοχής (ΕΠΑΕ Α΄ βαθμού) και διαθέτουν σύ−
στημα βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων
τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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4. Της ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας νέων
βιομηχανικών μονάδων με αντλούμενη παροχή μεγαλύ−
τερη των 50m3/ημέρα οι οποίες κατά την παραγωγι−
κή τους διαδικασία αποστραγγίζουν σε ρέματα ή στο
έδαφος ποσότητα υγρών αποβλήτων μεγαλύτερη των
50m3/ημέρα, ανεξάρτητα από το βαθμό επεξεργασί−
ας τους. Οι λοιπές μονάδες που δεν εμπίπτουν στην
προαναφερόμενη περίπτωση χωροθετούνται σε οργα−
νωμένες ζώνες, που προσδιορίζονται από εγκεκριμένα
Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. σε εφαρμογή
του ν. 2508/1997. Τα όρια των ως άνω οργανωμένων ζω−
νών δεν επιτρέπεται να απέχουν απόσταση μικρότερη
των 200m εκατέρωθεν της κοίτης των υφιστάμενων
ρεμάτων. Η εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων
αυτών γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και
μετά από γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. Μέχρι
την ολοκλήρωση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων
ή ΣΧΟΟΑΠ σε εφαρμογή του ν. 2508/1997, οι βιομηχα−
νικές/βιοτεχνικές μονάδες που από τη λειτουργία τους
(παραγωγική διαδικασία) προκύπτει ότι έχουν ανάγκες
σε νερό καθώς επίσης και παράγουν υγρά απόβλητα
μέχρι 15m3/ημέρα – κατά την παραγωγική διαδικασία
– δύναται να χωροθετούνται εκτός των οργανομένων
ζωνών, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της
παρούσας κοινή υπουργική απόφαση καθώς και τη σύμ−
φωνη γνώμη του αρμοδίου Φορέα Διαχείρισης.
5. Της διαχείρισης των δασών με αποψιλωτικές υλο−
τομίες και η εισαγωγή ξενικών ειδών κατά τις αναδα−
σώσεις.
Β. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους
6.Α.1 και 6.Α.2 εφαρμόζονται βάσει της κατάταξης της
κοινή υπουργική απόφαση 15393/2332/5.8.2002 ανεξάρτη−
τα από τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της κοινή υπουργική
απόφαση Η.Π.11014/703/Φ104/13.5.2003 (Β΄ 332) για τη
«διαδικασία αξιολόγησης».
Γ. Για την υλοποίηση κάθε έργου που οι επιπτώσεις
του πιθανά να απειλήσουν τα κατάντη ευαίσθητα οι−
κοσυστήματα, είτε λόγω κακής λειτουργίας του είτε
λόγω επίδρασης αστάθμητων παραγόντων ή ατυχή−
ματος, απαιτείται, κατά τη φάση της περιβαλλοντικής
αδειοδότησής του, η εξέταση όλων των προσφερομένων
εκτός της παρούσας Περιοχής Γ΄ (λεκάνη Μυγδονίας)
εναλλακτικών λύσεων. Αν από την λεπτομερή εξέταση
των προαναφερόμενων εναλλακτικών λύσεων τεκμηρι−
ωθεί επαρκώς, και με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, ότι
το έργο μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εντός της παρούσας
ζώνης, τότε απαιτείται η επιβολή πολύ αυστηρών περι−
βαλλοντικών όρων και η συστηματική παρακολούθηση
της τήρησής τους.
Δ. Των απαγορεύσεων της παρούσης παραγράφου
6 εξαιρούνται:
α) τα έργα που αποδεδειγμένα αποσκοπούν στην
αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος της περιοχής αυτής και των κατάντη
χερσαίων και υγροτοπικών οικοσυστημάτων και προβλέ−
πονται από ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις και
β) τα έργα υποδομής της 4ης Ομάδας της κοινή
υπουργική απόφαση 15393/2332/5.8.2002 που συμβάλ−
λουν στην εκάστοτε προσαρμογή των υφιστάμενων
έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην σχετική

κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
Ε. Στο σύνολο της περιοχής Γ επιτρέπονται οι πε−
ριπτώσεις 3, 4, 5, 6 και 7 των έργων και δραστηριοτή−
των της 4ης Ομάδας (Συστήματα Υποδομών) όλων των
κατηγοριών του Παραρτήματος Ι της κοινή υπουργική
απόφαση 15393/2332/5.8.2002.
V. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 αντικα−
θίσταται ως εξής:
β) Τα έργα εθνικής σημασίας που ορίζονται με από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, έπειτα από σύμφωνη
γνώμη των συναρμοδίων Υπουργών καθώς και τα έργα
και οι επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (π.χ. σεισμών,
πλημμύρων, θεομηνιών κ.λπ.).
VI. Στο άρθρο 4 προστίθεται παράγραφος 7 ως
εξής:
7. Στο σύνολο των Ο.Τ.Α. που περιλαμβάνονται, εντός
όλων των Περιοχών Προστασίας των λιμνών Κορώνειας
– Βόλβης, επιβάλλεται η εκπόνηση μελετών Γ.Π.Σ. και
ΣΧΟΟΑΠ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, εντός διετίας
από την έκδοση της παρούσας, οι οποίες θα ληφθούν
υπόψη σε μελλοντική τροποποίηση της παρούσας κοινή
υπουργική απόφαση. Μετά την εν λόγω τροποποίηση
θα ακολουθήσει η διαδικασία θεσμοθέτησης Γ.Π.Σ. και
ΣΧΟΟΑΠ. Στις παραπάνω μελέτες θα πρέπει να προβλέ−
πονται οι ανάλογες ΠΟΑΠΔ δραστηριοτήτων, σύμφωνα
με το ν. 2742/1999.
Επίσης, για την ίδια περιοχή και εντός του ίδιου χρο−
νικού διαστήματος, επιβάλλεται η εκπόνηση υδρογεω−
λογικών μελετών, με μέριμνα της Π.Υ. Υδάτων
Μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω σε όλη την
έκταση της Περιοχής Γ΄ ισχύουν οι κάτωθι όροι και
περιορισμοί για την εκτός σχεδίου δόμηση:
i. Ως όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα
8 στρ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδο−
μήσιμα τα γήπεδα εμβαδού 4 στρ. τα υφιστάμενα κατά
την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.
ii. Όλες οι ισχύουσες αυστηρότερες της παρούσας
Απόφασης διατάξεις, για τις επιτρεπόμενες χρήσεις
καθώς και την αρτιότητα , εξακολουθούν να ισχύουν.
iii. Για κάθε έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται
έλεγχος και έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεο−
δομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, σύμφωνα με την
τυπολογία και τα χαρακτηριστικά της περιοχής.
iv. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, εφαρμόζονται επί
πλέον και οι διατάξεις του από 6.10.1978 π.δ. (Δ΄ 538) και
του από 24.5.1985 π.δ. (Δ΄ 270), όπως ισχύουν.
2. Η ισχύς της παρoύσας απόφασης αρχίζει από τη
δημoσίευσή της στηv Εφημερίδα της Κυβερvήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεί στηv Εφημερίδα της
Κυβερvήσεως.
Αθήvα, 12 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ

Ν. ΤΖΙΜΑΣ
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Aριθμ. οικ. 12353/684
(2)
Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης
οικοδομικών εργασιών σε τμήμα του Ο.Τ 629 του Δή−
μου Περιστερίου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 70 του από 17.7.1923
Διατάγματος, όπως μεταγενέστερα έχουν τροποποιηθεί
και συμπληρωθεί.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 152 και 154 του από
14/27.7.1999 π.δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 580Δ).
3) Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα.
4) Τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσω−
τερικής Λειτουργίας της Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ
680Β/20.5.2005).
5) Τις διατάξεις του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α/28.8.2002)
και ειδικότερα το άρθρο 10.
6) Τον ισχύοντα οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργί−
ας των Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών (ΦΕΚ 2499/
τ.Β΄/31.12.2007).
7) Την με υπ’ αριθμ. 479/11.1.2008 (ΦΕΚ 55/τ.Β΄/18.1.2008)
απόφαση «περί ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων».
8) Τη συγκρότηση των Σ.Χ.Ο.Π. των Δ/νσεων Πολεο−
δομίας με την 34/30.5.2002 απόφαση Νομαρχιακού Συμ−
βουλίου Αθηνών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
121 γ/2006 απόφαση.
9) Τη με υπ’ αριθμ. 912/22.1.2008 (ΦΕΚ 137Β/30.1.2008)
Απόφαση Νομάρχη Αθηνών περί μεταβίβασης αρμοδι−
οτήτων.
10) Την με υπ’ αριθμ. 241/31.5.2007 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Περιστερίου.
11) Το με υπ’ αριθμ. 6°/14.5.2008 (θέμα 5ο) πρακτικό
γνωμοδότησης του ΣΧΟΠ Δυτικής Αθήνας, σύμφωνα με
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το οποίο εγκρίνεται η αναστολή έκδοσης οικοδομικών
αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα
του Ο.Τ 629 του Δήμου Περιστερίου με το σκεπτικό
ότι δεδομένης της πρόθεσης των αρμόδιου Δήμου για
προστασία του χώρου για τη χρήση που προτείνεται,
δηλαδή την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροποποίη−
σης, επιβάλλεται η έγκριση εξάμηνης αναστολής που
είναι χρόνος ικανοποιητικός για να ολοκληρωθεί η δι−
αδικασία τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου στο εν λόγω τμήμα του Ο.Τ. 629.
12) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολο−
γισμού και του προϋπολογισμού του Δήμου Περιστερίου
(αρ. 27 του ν. 2081/1992).
13) Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο
φάκελο, αποφασίζουμε:
Την αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέ−
λεσης οικοδομικών εργασιών, για έξι (6) μήνες, στο Ο.Τ.
629 του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Περιστερίου
και στον υπό στοιχεία Α−Β−Γ−Δ−Ε−Ζ−Η−Θ−Ι−Α χώρο όπως
φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε
κλίμακα 1:500.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η υποβολή
προσφυγής στο Γ.Γ. Περιφέρειας μόνο για παράβαση
νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του π.δ.
30/1996 (ΦΕΚ 21Α/1996) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 3 Ιουλίου 2008
Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*15004410910080008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

