
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 75308/5512/90  
 
Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το 
περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και 
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86. 
(ΦΕΚ 691/Β/2-11-90) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 «Για την προστασία του 
περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (ΦΕΚ 
34/Α), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συµµετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισµού Εφοδιασµού EUROTOM» (ΦΕΚ 70/Α). 
3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137/Α/1985) και 
των άρθρων 9 και 13 του Π.∆. 437/1985 «Καθορισµός και ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ 157/Α). 
4. Την οδηγία 84/360/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
5. Την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
6. Την υπ’ αριθ. Υ1073/10.5.90 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας: «Καθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 
312/Β) όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ. Υ1134/2.7.1990 απόφαση (ΦΕΚ 474Β), 
αποφασίζουµε: 

 
Άρθρο 1    

 
Σκοπός - Πεδίο Εφαρµογής 

 
Με αυτή την Υπουργική Απόφαση αποσκοπείται η εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 
5 του Ν. 1650/1986 και συγχρόνως η εναρµόνιση µε τις σχετικές διατάξεις της υπ’ αριθ. 
85/337/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Ιουνίου 1985: 
«Για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον» και ειδικότερα µε τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 9, 10 και 11 (παρ. 1) αυτής, και 
της υπ’ αριθ. 84/360/ ΕΟΚ/ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης 
Ιουνίου 1984. «Σχετικά µε την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής, ρύπανσης που προέρχεται 
από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις» και ειδικότερα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 
αυτής, που έχουν δηµοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα, στην επίσηµη εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L: 175 σελ. 40/5.7.85) και (L: 188 σελ. 20/16.7.84) αντίστοιχα 
ώστε να παρέχεται στους πολίτες και στους φορείς εκπροσώπησης τους, µέσω της 
κατάλληλης πληροφόρησης, η δυνατότητα έκφρασης γνώµης για τους περιβαλλοντικούς 
όρους πραγµατοποίησης των έργων και δραστηριοτήτων, για τις οποίες απαιτείται, σύµφωνα 
µε την υπ’ αριθ. 69269/5387/1990 κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές 
συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/86» (ΦΕΚ 678/Β/1990), υποβολή Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). 

 
Άρθρο 2 

 



∆ιαδικασία δηµοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 
 
1. Η αρµόδια ∆/νση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στην οποία έχει υποβληθεί Μ.Π.Ε. διαβιβάζει 
αντίγραφο της στο οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο, µέσα σε 15 ηµέρες από την υποβολή της. 
2. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο φροντίζει για τη δηµοσίευση στον τοπικό τύπο ανακοίνωσης 
και πρόσκλησης των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησης τους για να λάβουν γνώση της 
Μ.Π.Ε. και να διατυπώσουν απόψεις ως προς το περιεχόµενο της, εντός προθεσµίας που δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τις 15 ηµέρες από της δηµοσιεύσεως. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο 
φροντίζει επίσης για την ανάρτηση αντιγράφου της ως άνω δηµοσίευσης στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Νοµαρχίας. 
3. Μετά τη δηµοσίευση της ως άνω ανακοίνωσης και µέσα στην προθεσµία που ορίζεται σ’ 
αυτή, κάθε ενδιαφερόµενος πολίτης ή φορέας, µπορεί: 
α) Να λάβει γνώση ολοκλήρου του περιεχοµένου της Μ.Π.Ε. και των συνοπτικών και 
τοµεακών χαρτών, τα οποία οι αρµόδιες νοµαρχιακές υπηρεσίες, οφείλουν να έχουν στη 
διάθεση του και να παρέχουν 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 παραγράφους 2 και 3 διαδικασία δηµοσιοποίησης και υποβολής απόψεων και 
προτάσεων δεν µπορεί να υπερβεί τις 30 ηµέρες από τότε που το Νοµαρχιακό Συµβούλιο 
παρέλαβε την Μ.Π.Ε. 
5. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο διαβιβάζει τις διατυπωθείσες γνώµες και προτάσεις των 
φορέων και πολιτών µαζί µε σχετική γνωµοδότηση του προς την αρµόδια ∆/νση του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
Άρθρο 3  

 
∆ηµοσιοποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών ορών. 

 
Η αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. διαβιβάζει την απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, στο οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο, προκειµένου να λάβουν γνώση 
του περιεχοµένου της οι πολίτες και φορείς εκπροσώπησης τους µε δηµοσίευση σχετικής 
ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και ανάρτησης της σχετικής απόφασης στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Νοµαρχίας. 
 

Άρθρο 4 
Ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ κρατών - µελών της ΕΟΚ 

 
1. Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. όταν διαπιστώνεται ότι η πραγµατοποίηση ενός έργου ή 
δραστηριότητας στο Ελληνικό έδαφος ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον άλλου κράτους - µέλους της ΕΟΚ ή όταν το ζητήσει ένα κράτος - µέλος που 
ενδέχεται να υποστεί σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον του 
α) διαβιβάζει σε αυτό το κράτος - µέλος αντίγραφο της Μ.Π.Ε. και το καλεί να διατυπώσει 
γνώµη και προτάσεις µέσα σε εύλογη προθεσµία που τάσσεται µε το διαβιβαστικό έγγραφο. 
2. Αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται και στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αναφορικά µε την 
πραγµατοποίηση ενός έργου ή δραστηριότητας στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους της ΕΟΚ 
που ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της Ελλάδας. 
3. Η προαναφερόµενη στις παραγράφους 1 και 2 δηµοσιοποίηση της Μ.Π.Ε. χρησιµεύει ως 
βάση των αναγκαίων διαβουλεύσεων στα πλαίσια των διµερών σχέσεων των δύο κρατών - 
µελών της ΕΟΚ. 
4. Η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου ή της δραστηριότητας 
διαβιβάζεται από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. για ενηµέρωση και προς το ενδιαφερόµενο 
κράτος - µέλος της ΕΟΚ. 
5. Το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ανταλλάσσει πληροφορίες µε τα άλλα κράτη - µέλη της ΕΟΚ 
και την Επιτροπή Ευρ. Κοινοτήτων σχετικά µε την εµπειρία που αποκόµισε από την 
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης. 



 
Άρθρο 5 

 
Παράρτηµα 

 
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης παράρτηµα το οποίο 
έχει ως ακολούθως: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

Περιεχόµενο ανακοίνωσης Νοµαρχιακού Συµβουλίου. 
1. Ονοµασία - είδος έργου ή δραστηριότητας.  
2. Φορέας εκτέλεσης - χρήστης. 
3. Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της διαδικασίας δηµοσιοποίησης. 
4. Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της προθεσµίας για την κατάθεση εγγράφως των απόψεων. 
5. Γνωστοποίηση των αρµοδίων υπηρεσιών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και των συναρµοδίων 
Υπουργείων. 
6. Γνωστοποίηση των υπηρεσιών της Νοµαρχίας για παροχή πληροφοριών, στοιχείων και 
παραλαβή των εγγράφων απόψεων. 
7. Γνωστοποίηση των Εφηµερίδων στις οποίες δηµοσιεύεται η ανακοίνωση. 

 
Άρθρο 6 

 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 1990 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Γ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ 
& ∆ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 
 

 


