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ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π.

Αρ. Φύλλου 293

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Αριθμ. ΥΣ: 98
Έγκριση ειδικής πολεοδομικής μελέτης Ακινήτου
Ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ για τη δημιουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος στη περιοχή του Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6Α του
ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη
του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις
για το σιδηροδρομικό τομέα» (Α΄ 188), όπως αυτό προστέθηκε με την υποπαρ. ΙΒ.1 του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152), όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 10 του άρθρου τρίτου
του ν. 4092/2012 «Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012 - 2015» (Α΄ 152), όπως ισχύει» (Α΄ 174), της από 7
Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου
σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και
κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α΄ 6), (Α΄
175)» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 220).
3. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία
των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (Α΄ 153).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3965/2011
«Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων, σύσταση Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 113), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 24
του ν. 4092/2012 (Α΄220).
6. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος» και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 11 και 19
αυτού (Α΄ 209).
7. Την υπ' αριθμ. Δ6Α110450ΕΞ2011 /21.7.2011 κοινή
απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών περί
έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Περιουσίας (Β΄1670).
8. Τις διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός
Κανονισμός» (Α΄ 79).
9. Την υπ' αριθμ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011»), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 21).
10. Την υπ' αριθμ. 15277/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Εξειδίκευση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση
στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της
προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του
ν. 4014/2011» (Β΄ 1077).
11. Την υπ' αρ. 48963/5.10.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Προδιαγραφές περιεχομένου των αποφάσεων έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7
του ν. 4014/2011» (Β΄ 2703).
12. Την υπ' αριθμ. 167563/15.4.2013 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
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Αλλαγής «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7
του ν. 4014/2011» (Β΄ 964).
13. Την υπ' αριθμ. οικ. 1649/45/2014 κοινή υπουργική
απόφαση «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής
του ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» (Β΄45).
14. Την υπ' αριθμ. Υ198/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β΄ 3722/17.11.2016).
15. Τις υπ' αριθμ. 41892/11.1.2017 και 44360/18.5.2017
αιτήσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε»
προς την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών.
16. Το υπ' αριθμ. ΓΓΔΠ 0005259 ΕΞ 2017/31.3.2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία υπάγεται το
Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της
Δημόσιας Περιουσίας του άρθρου 16 του ν.3986/2011,
για την έγκριση της ειδικής πολεοδομικής μελέτης για
την πολεοδομική ρύθμιση ακινήτου στην περιοχή του
Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.
17. Το υπ' αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΜΑΝΣ
ΜΚ/129372/12613/1668/361/19.4.2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων
και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
18. Το υπ' αριθμ. 4304/47802/19.4.2017 έγγραφο του
Δήμου Θεσσαλονίκης.
19. Την υπ' αριθμ. οικ 37792/8.9.2017 εισήγηση της
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση της
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για
τη τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για την αξιοποίηση ακινήτου Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης στο
Δήμο Θεσσαλονίκης.
20. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΣ/8838/649/13.9.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και
Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί έγκρισης της ειδικής Μελέτης Πολεοδόμησης
Ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ για τη δημιουργία
Μουσείου Ολοκαυτώματος στη περιοχή του Εμπορικού
Σταθμού Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ΠΕ
Θεσσαλονίκης.
21. Τη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α παρ
4α του ν. 3891/2010 γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου
Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας
του άρθρου 16 του ν. 3986/2011, όπως διατυπώθηκε στα
από 5.4.2017 και 26.9.2017 πρακτικά αυτού.
22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
23. Την υπ' αριθμ. Δ 240/07-12-2017 γνωμοδότηση
του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των
Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλο-
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ντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνεται το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο σε έκταση
συνολικού εμβαδού 3.166 τ.μ., ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ ΑΕ,
στην περιοχή του Εμπορευματικού Σταθμού Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης με τον καθορισμό ενός
οικοδομικού τετραγώνου - οικοδομήσιμου χώρου και
πεζοδρόμων όπως φαίνεται στο σχετικό χρωματισμένο
πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 που θεωρήθηκε
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών
Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την υπ' αριθμ. 34551/2017 πράξη του και του
οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση συνδημοσιεύεται
με το παρόν διάταγμα.
Άρθρο 2
Εγκρίνεται όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα,
ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής της οποίας
το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το προηγούμενο
άρθρο.
Άρθρο 3
Στον οικοδομήσιμο χώρο που χαρακτηρίζεται στα
διαγράμματα του άρθρου 1 του παρόντος με στοιχείο
Ο.Τ. επιτρέπεται η χρήση μόνο Πολιτιστικά κτίρια όπως
αυτή προσδιορίζεται στο άρθρου 4 του από 23.2.1987
π.δ/γματος (ΦΕΚ 166 Δ΄).
Άρθρο 4
Στο πρόσωπο του οικοπέδου που βρίσκεται στην περιοχή της οποίας το σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1
του παρόντος, επιβάλλεται προκηπίο πλάτους πέντε (5)
και έξι (6) μέτρων, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του
άρθρου 1.
Άρθρο 5
Οι όροι και περιορισμοί δόμησης του οικοδομήσιμου
χώρου που καθορίζεται με το άρθρο 1 του παρόντος
ορίζονται ως εξής:
- Συντελεστής Δόμησης: δύο και τέσσερα δέκατα (2,4)
- Επιτρεπόμενη Κάλυψη: σαράντα τοις εκατό (40%)
της επιφάνειάς του.
- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τριάντα και δύο (32μ.)
μέτρα (βάσει του ν.3891/2010 και ν.4254/2014 ως ειδικό
κτίριο που συνδέεται με την ιστορία του σιδηρόδρομου).
- Προκήπιο: έξι (6μ.) και πέντε (5μ.) μέτρα
Υποχρεωτική στάθμευση σύμφωνα με το π.δ. 230 (ΦΕΚ
194 Α΄/1993).
- Κατά τα λοιπά σύμφωνα με NOK και τον Κτιριοδομικό
Κανονισμό.
Άρθρο 6
Περιβαλλοντικοί όροι
Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική
διαχείριση του περιβάλλοντος, η τροποποίηση του
ρυμοτομικού σχεδίου στην εν λόγω περιοχή, η οποία
προβλέπει κυρίως την δημιουργία του Μουσείου Ολοκαυτώματος, θα πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους,
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τους περιορισμούς και τις γενικές κατευθύνσεις που ακολουθούν:
1. Η χρονική οργάνωση και η εξειδίκευση του σχεδιασμού των έργων του προγράμματος θα πρέπει να
λάβει υπόψη τον όγκο εκσκαφών και επιχώσεων που
θα απαιτηθούν και να προβλέψει κατάλληλους τρόπους
εξισορρόπησης του ισοζυγίου χωματισμών.
2. Στα πλαίσια της δημιουργίας μια ευρύτερης περιοχής πολιτισμού να επιδιωχθεί η λειτουργική διασύνδεση
των κτισμάτων, των υποδομών και των ελεύθερων χώρων καθώς και η προσαρμογή των έργων στο ευρύτερο
περιβάλλον. Να ληφθεί μέριμνα για την αισθητική ενσωμάτωση του κτιρίου στο περιβάλλον της περιοχής και να
εκπονηθεί μελέτη αποτίμησης του τοπίου.
3. Βασική κατεύθυνση της περιοχής μελέτης είναι και
η δημιουργία νέων ελεύθερων χώρων και η αναβάθμιση
των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής.
Προτείνεται να επιδιωχθεί η μεγιστοποίηση της συμβολής του δημιουργούμενου πρασίνου στη βελτίωση των
περιβαλλοντικών συνθηκών στις ευρύτερα επηρεαζόμενες περιοχές. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η
υιοθέτηση περαιτέρω μέτρων, έργων και δράσεων, στις
ακόλουθες κατευθύνσεις:
i. Λεπτομερής μελέτη για την επιλογή των χαρακτηριστικών της φύτευσης και εκπόνηση φυτοτεχνικής μελέτης στις ΜΠΕ που θα υποβληθούν, όπου απαιτείται, για
κάθε επιμέρους έργο. Μέσω των φυτοτεχνικών μελετών
να προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η πυκνότητα εγκατάστασης δένδρων και θάμνων, το είδος του
γρασιδιού, το πρόγραμμα άρδευσης κ.ά., με τρόπο που
να επιτυγχάνονται οι επόμενες κατευθύνσεις:
• Μεγιστοποίηση της φυλλικής επιφάνειας.
• Ελαχιστοποίηση αναγκών άρδευσης. Πέραν των
μέτρων για την αξιοποίηση των όμβριων και τον περιορισμό των απωλειών, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια σε επίπεδο επιλογής ειδών, ώστε οι ανάγκες
άρδευσης να είναι περιορισμένες.
ii. Συνεκτικότητα χώρων πρασίνου, ώστε οι πράσινες
εκτάσεις να αποτελέσουν ένα κατά το δυνατόν ενιαίο
και πάντως συνεκτικό δίκτυο. Να τεθούν ενιαίοι κανόνες
και πρακτικές συντήρησης του πρασίνου, καθώς και να
προλαμβάνονται φαινόμενα υποβάθμισης ή εγκατάλειψης των κοινόχρηστων χώρων. Για τα ζητήματα αυτά
θα πρέπει να περιληφθούν λεπτομερείς προτάσεις στη
ΜΠΕ του έργου.
4. Το ακίνητο βρίσκεται στο περιβάλλον χαρακτηρισμένων ιστορικών διατηρητέων μνημείων αρμοδιότητας
ΥΠΠΟΑ (τέσσερα κτίρια Εμπορικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και τέσσερα κτίρια του συγκροτήματος «Μύλος Χατζήγιαννάκη- Αλτιναλμάζη»). Για το λόγο αυτό να ληφθεί
ιδιαίτερη μέριμνα στη χωροθέτηση και το σχεδιασμό
νέων εγκαταστάσεων. Ειδικότερα:
i. Το νέο κτίσμα να χωροθετηθεί στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα μνημεία, προβλέποντας ενδιάμεσο
χώρο με πράσινο υψηλής φύτευσης, κατόπιν αρχιτεκτονικής μελέτης που θα υποβληθεί στο ΥΠΠΟΑ για έλεγχο.
ii. Όλες οι απαιτούμενες εκσκαφικές εργασίες να πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλεως Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση εντοπισμού
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αρχαίων, οι εργασίες να διακοπούν και να ακολουθήσει
σωστική ανασκαφική έρευνα, η οποία θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν. 3028/2002.
5. Η κρισιμότητα της κυκλοφοριακής αναδιοργάνωσης
στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργίας ενός Μουσείου στο εν λόγω ακίνητο, καθιστά επιβεβλημένη στην
ΜΠΕ του, τη σύνταξη εξειδικευμένης κυκλοφοριακής
μελέτης και μελέτης στάθμευσης καθώς και προσβασιμότητας του κοινού, για την ελαχιστοποίηση των δυσχερειών στο σύνολο της περιοχής επιρροής. Ειδικότερα
να μελετηθούν:
i. H υλοποίηση εύρυθμης διάταξης ελεγχόμενης εισόδου/εξόδου προς τους χώρους επί της οδού Κωλέττη.
ii. Η πρόβλεψη για την εξασφάλιση επαρκών χώρων
στάθμευσης εντός των εγκαταστάσεων.
iii. Η μέριμνα/πρόταση για τη λειτουργία γραμμής
δημόσιας συγκοινωνίας με κοντινή στάση στην υπόψη
περιοχή.
6. Για τα θέματα που αφορούν στα στερεά απόβλητα:
i. Οι δράσεις του Σχεδίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων να προωθούνται κατά
προτεραιότητα, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό. Να ενθαρρύνονται κατά το δυνατόν παρεμβάσεις
ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων,
ii. Να ενσωματωθούν προβλέψεις για προώθηση
δράσεων ελαχιστοποίησης της παραγωγής, καθώς και
για διαχωρισμό στην πηγή και κατάλληλες μεθόδους
χωριστής συλλογής και διάθεσης, ώστε να προωθείται
στο μέγιστο εφικτό βαθμό η εκάστοτε εθνική και περιφερειακή στοχοθεσία.
iii. Αναφορικά με τα απόβλητα από τις εργασίες πρασίνου, να προβλεφθούν ειδικές διαδικασίες διαχείρισης
για τη μεγιστοποίηση της επιτόπου αξιοποίησης.
7. Τα υγρά απόβλητα να οδηγούνται μέσω σύνδεσης
με το δίκτυο της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης στη Σίνδο. Στη σύνταξη της
ΜΠΕ του έργου να διαπιστωθεί ότι η ΕΥΑΘ μπορεί να
εξασφαλίσει την απαραίτητη επεξεργασία των υγρών
αποβλήτων, αλλιώς να γίνει μελέτη για την κατασκευή
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο χώρο της μελέτης
και να εξασφαλιστεί η μεταφοράς τους στην ΕΕΛ Θεσσαλονίκης.
8. Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα του νέου κτιρίου
να αποτελέσει βασική απαίτηση κατά την εξειδίκευση
του σχεδιασμού του. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να
ενσωματωθούν επιλογές και μέτρα στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
i. Μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητάς
του, με κατάλληλη θέση και διαστασιολόγηση των ανοιγμάτων, μονώσεις υψηλής απόδοσης, μείωση απωλειών
στις εισόδους - εξόδους κ.ά.
ii. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης
κατά τη λειτουργία των κτιρίων, όπως η ανταλλαγή θερμότητας με το έδαφος, η «πράσινη» στέγη κ.ά.
iii. Ηλεκτρομηχανολογικές επιλογές που θα χαρακτη-
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ρίζονται από μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, όπως δυνατότητα κλιματισμού μόνο με
εξωτερικό αέρα (free cooling), αυξημένοι συντελεστές
απόδοσης στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, αξιοποίηση δυναμικής ενέργειας στους υδραυλικούς ανελκυστήρες κ.ά.
iv. Χρήση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων υψηλής απόδοσης, παράλληλα με ρύθμιση στα κατάλληλα
επίπεδα φωτισμού.
v. Αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων εξελίξεων στα
συστήματα διαχείρισης κτιρίων (building management
systems, BMS), ώστε να επιτυγχάνεται λεπτομερής έλεγχος και ρύθμιση των συνθηκών θερμοκρασίας - υγρασίας στο επίπεδο της μικρότερης χωρικής ενότητας του
εσωτερικού των κτιρίων με τη λιγότερη κάθε φορά κατανάλωση ενέργειας.
Δ. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου.
1. Η παρακολούθηση των σημαντικότερων επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του νέου σχεδίου,
να πραγματοποιείται ως εξής:
1.1. Στη υλοποίηση και λειτουργία να ενσωματωθεί
ένας συστηματικός τρόπος συλλογής των απαραίτητων
στοιχείων, με βάση λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από την εφαρμογή του σχεδίου.
1.2. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για την
παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα
πρέπει να διεξάγεται σε ετήσια τουλάχιστον βάση. Στη
διάρκεια του έτους μπορούν να συλλέγονται στοιχεία σε
τακτικότερη βάση, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτύπωση τάσεων με συντομότερη χρονική εξέλιξη.
1.3. Ως βασικά μεγέθη της παρακολούθησης θα χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικοί δείκτες, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν με περιεκτικό τρόπο σημαντικές πτυχές
των εξελίξεων ως προς το περιβάλλον.
1.4. Να εξεταστεί η δυνατότητα εγκατάστασης σταθμού μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στην οροφή
του κτιρίου που να εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος της πόλης όσο και πιθανά
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα
μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο λειτουργίας της
εγκατάστασης.
2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να καταγράφονται
οι ακόλουθοι δείκτες.
2.1. Δείκτες πληθυσμού. Αναφέρονται στον αριθμό
των ατόμων που επισκέπτονται ή εργάζονται στο νέο
κτίριο, στο μέσο χρόνο παραμονής τους και στις εποχιακές διακυμάνσεις.
2.2. Δείκτες κυκλοφοριακής λειτουργίας, όπως βαθμός
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πληρότητας του χώρου στάθμευσης, βαθμός κορεσμού
κρίσιμων οδών, κά. Στο εν λόγω θέμα θα πρέπει επίσης
να αναφέρονται πληροφορίες για τα έργα και τις δράσεις
βελτίωσης της κυκλοφοριακής λειτουργίας της περιοχής
που υλοποιήθηκαν κατ' εφαρμογή του όρου 5 της ενότητας Γ΄ της παρούσας εισήγησης.
2.3. Δείκτες πρασίνου. Αναφέρονται στην έκταση του
υλοποιηθέντος πρασίνου και στα ποσοστά υψηλού, μικτού και χαμηλού πρασίνου.
2.4. Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων. Αναφέρονται στις βελτιώσεις που επιφέρει η εφαρμογή των όρων
της παρούσας απόφασης και άλλων περιβαλλοντικών
πρακτικών στους τομείς της διαχείρισης στερεών αποβλήτων (π.χ. ποσότητες απορριμμάτων συνολικά, ποσοστό ανακύκλωσης συνολικά και ανά ρεύμα, ποσοστά
διαλογής στην πηγή, και επιτόπου διαχείρισης πράσινων
αποβλήτων κ.ά.), της διαχείρισης νερού (συνολική κατανάλωση νερού για ύδρευση, μεγέθη άρδευσης με ποσοστό συμμετοχής επαναξιοποιούμενων όμβριων υδάτων,
κ.ά.), της κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρισμός, καύσιμα,
συνολικά και κατά κεφαλήν μεγέθη) σε σύγκριση με τυπικούς μέσους όρους.
3. Οι τιμές των δεικτών και άλλων μεγεθών της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα
πρέπει να αποτυπώνονται σε ετήσια έκθεση, στην οποία
θα περιλαμβάνονται η επεξεργασία και αξιολόγηση των
σχετικών αποτελεσμάτων, καθώς και οι προτάσεις για
διορθωτικές ενέργειες που ενδεχομένως να απαιτούνται.
Η έκθεση αυτή να δημοσιοποιείται μέσω διαδικτύου.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Υποδομών και Μεταφορών αναθέτουμε τη δημοσίευση
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Υποδομών
και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*15002932912170008*

