ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 71961/3670/91
Καθορισµός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων των Προεδρικών
∆ιαταγµάτων, που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986
(Α/160).
(ΦΕΚ 541/Β/19-07-91)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του
περιβάλλοντος» (Α' 160).
2.Την ανάγκη ευαισθητοποίησης και συµµετοχής των πολιτών στα θέµατα προστασίας του
περιβάλλοντος και µάλιστα στην κατεύθυνση της πρόληψης, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η παροχή στους πολίτες και στους φορείς εκπροσώπησής
τους, µέσω της κατάλληλης πληροφόρησης, της δυνατότητας έκφρασης γνώµης για τον
σχεδιαζόµενο, από τις αρµόδιες αρχές, χαρακτηρισµό χερσαίων, υδάτινων ή µικτού
χαρακτήρα περιοχών και µεµονωµένων στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου ως
προστατευοµένων σύµφωνα µε τις διακρίσεις, τα κριτήρια και τις αρχές προστασίας, που
καθορίζονται στα άρθρα 18 και 19 του παραπάνω νόµου.
Άρθρο 2.
Όροι και διαδικασία ανακοίνωσης των σχεδίων των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων
1.Η αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων ΄Εργων,
σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των κατά περίπτωση συναρµοδίων Υπουργείων,
διαµορφώνει πρόταση σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος, µε βάση τα πορίσµατα
εγκεκριµένης ειδικής περιβαλλοντικής µελέτης (Ε.Π.Μ.) ή άλλης µελέτης που εγκρίνεται,
σύµφωνα µε όσα ειδικότερα προβλέπονται για το θέµα αυτό στο άρθρο 19 της υπ' αριθµ.
69269/5387/1990 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων,
καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (Ε.Π.Μ.) σύµφωνα µε το Ν.
1650/1986» (Β' 678). Το παραπάνω σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος διαβιβάζεται στο ή στα
οικεία Νοµαρχιακά Συµβούλια, συνοδευόµενο από χάρτη, όπου απεικονίζεται η θέση, η
έκταση και οι ζώνες προστασίας της προστατευτέας περιοχής και από αντίγραφο της µελέτης.
2.Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο φροντίζει για την δηµοσίευση στον τυπικό τύπο ανακοίνωσηςπρόσκλησης των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους για να λάβουν γνώση του
σχεδίου του Π.∆. και να διατυπώσουν απόψεις ως προς το περιεχόµενό του, εντός
προθεσµίας που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15 ηµέρες από της δηµοσιεύσεως.
Το κείµενο της ως άνω ανακοίνωσης περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία, που ορίζονται
στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο φροντίζει επίσης για την
ανάρτηση αντιγράφου της ως άνω δηµοσίευσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Νοµαρχίας.
3.Μετά τη δηµοσίευση της παραπάνω ανακοίνωσης και µέσα στην 15ήµερη προθεσµία, που
ορίζεται στην προηγούµενη παρ.2 κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης ή φορέας µπορεί:
α)Να λάβει γνώση του περιεχοµένου του σχεδίου του Προεδρικού ∆ιατάγµατος, του χάρτη
και της ΕΠΜ, που το συνοδεύουν, στοιχεία που οι αρµόδιες νοµαρχιακές υπηρεσίες οφείλουν
να έχουν στη διάθεσή του, µαζί µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και
β)Να διατυπώσει εγγράφως τη γνώµη του και τις προτάσεις του, όσο το δυνατό πιο
τεκµηριωµένες, προς το Νοµαρχιακό Συµβούλιο.

4.Η κατά τις προηγούµενες παρ.2 και 3 διαδικασία δηµοσιοποίησης και υποβολής απόψεων
και προτάσεων δεν µπορεί να υπερβεί τις 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής από το
Νοµαρχιακό Συµβούλιο των στοιχείων, που αναφέρονται στην παρ.1.
5.Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο διαβιβάζει τις διατυπωθείσες γνώµες και προτάσεις των φορέων
και των πολιτών µαζί µε σχετική γνωµοδότησή του προς την αρµόδια ∆/νση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.
6.Σε περίπτωση, που η προς χαρακτηρισµό περιοχή είναι διανοµαρχιακής ή διαπεριφερειακής
κλίµακος, η διαδικασία δηµοσιοποίησης του σχεδίου του Προεδρικού ∆ιατάγµατος και των
άλλων εγγράφων και εντύπων που το συνοδεύουν είναι επίσης υποχρεωτική και την ευθύνη
του συντονισµού της έχει η ∆/νση ή οι ∆/νσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της οικίας ή
των οικείων Περιφερειών.
Άρθρο 3
Στοιχεία της ανακοίνωσης
Τα ελάχιστα στοιχεία της ανακοίνωσης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου είναι:
1.Τίτλος σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος.
2.Ονοµασία περιοχής-κατηγορία προστατευτέου αντικειµένου, σύµφωνα µε τα άρθρα 18
(παρ.3), 19 (παρ.3, 4 και 5) του Ν. 1650/86.
3.Χρονολογία έναρξης και λήξης της προθεσµίας για κατάθεση από τους ενδιαφεροµένους
γραπτών υποµνηµάτων µε τις απόψεις τους.
4.Γνωστοποίηση των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων και των συναρµοδίων Υπουργείων.
5.Γνωστοποίηση των υπηρεσιών της Νοµαρχίας, που είναι αρµόδιες για την παροχή
πληροφοριών και στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων µε τις απόψεις των
ενδιαφεροµένων.
6.Γνωστοποίηση της εφηµερίδος ή των εφηµερίδων στις οποίες δηµοσιεύεται η ανακοίνωση.
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 1991
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ

