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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ΕΠΠ/ΓΕΝ/οικ. 12285
 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 42279/ 

24/1938 (ΦΕΚ Β΄ 267) «Περί ορισµού χώρων εξ ών 
απαγορεύεται η εξόρυξη και λήψις άµµου, … κλπ και 
των όρων υφ’ ούς θα ενεργείται η αµµοληψία κλπ. 
εξ επιτρεποµένων θέσεων». 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ − 
ΥΓΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία 

Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
141Α΄/21−06−2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το 
άρθρο 1 του Π.∆. 118/2013 (ΦΕΚ 152Α΄/25−6−2013).

2. Το Π.∆. 119/2013 (ΦΕΚ 153Α΄/25−06−2013). «∆ιορισµός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

3. Το Π.∆. 69/88 (ΦΕΚ 28Α΄/16−2−1988) «περί Οργα−
νισµού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.∆.Ε. του
τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.», των τροποποιητικών –συµπληρωµατι−
κών αυτού Π.∆. 91/91 (ΦΕΚ 42Α΄/18−03−1991), 293/91 (ΦΕΚ 
103Α΄/03−07−1991), 167/92 (ΦΕΚ 78Α΄/18−05−1992), 166/96 
(ΦΕΚ 125Α΄/17−06−1996).

4. Το Π.∆. 35/2008 (ΦΕΚ 60Α΄/7−4−2008) περί Τροπο−
ποίησης του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 166/1996 (ΦΕΚ 
125Α΄/96) «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Συγχρηµα−
τοδοτούµενων ∆ηµοσίων Έργων στο ΥΠΕΧΩ∆Ε καθο−
ρισµός των αρµοδιοτήτων της και τροποποίηση και 
συµπλήρωση των Π.∆. 69/1988 και 91/1991», όπως ισχύ−
ει µετά τη δηµοσίευση του Π.∆. 117/2012 (ΦΕΚ 202 Α΄/
19−10−2012) «Σύσταση, συγχώνευση και µετονοµασία Γε−
νικών Γραµµατειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων», 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του οποίου η Γενική Γραµµα−
τεία Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµοσίων Έργων συγ−
χωνεύεται στην Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων.

5. Το Π.∆. 4/2008 (ΦΕΚ 13A΄/2008) µε το οποίο συ−
στήθηκε στο τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε και στη Γενική Γραµµατεία 
Συγχρηµατοδοτούµενων ∆ηµοσίων Έργων, η ΕΥ∆Ε Με−
λετών Κατασκευών Έργων Παραχώρησης Πελοποννή−
σου (ΕΥ∆Ε/Μ−Κ ΕΠΠ) µε τη τροποποίηση που επέφερε 
στις ανωτέρω διατάξεις το Π.∆. 1/2009 (ΦΕΚ 1A΄/2009).

6. Το άρθρο 2 του Α.Ν. 1219 της 23 Απριλίου/16 Μαΐου 
1938 «Περί καταργήσεως του δικαιώµατος αµµοληψίας 
και αντικαταστάσεως αυτού δια προσθέτου τέλους επί 
των αδειών ανεγέρσεως οικοδοµών» (ΦΕΚ 191Α΄/1938).

7. Την Υ.Α. 42279/24/1938 (ΦΕΚ 267Β΄/1938) «Περί ορι−
σµού χώρων εξ΄ ών απαγορεύεται η εξόρυξη και λήψις 
άµµου, … κλπ και των όρων υφ’ ούς θα ενεργείται η αµ−
µοληψία κλπ. εξ επιτρεποµένων θέσεων» των Υπουργών 
Οικονοµικών, Συγκοινωνίας, Κρατικής Υγιεινής, Τύπου 
και Τουρισµού και ∆ιοικητού της Πρωτευούσης.

8. Τον Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43Α΄/1984) «Εκµετάλλευση 
Λατοµείων αδρανών και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 
15Α΄/1993) «Τροποποίηση, Αντικατάσταση και συµπλήρω−
ση διατάξεων του Ν. 1428/1984».

9. Tη παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 
(ΦΕΚ 228Α΄/2001).

10. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153Α΄/2002) «Για την προ−
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς». 

Και επειδή: 
1. Τα Έργα Εθνικής Σηµασίας είναι έργα µεγάλης 

σπουδαιότητας για την Εθνική Οικονοµία συµβάλλοντας 
σηµαντικά στην ανάπτυξη της χώρας.

2. Τα υπόψη έργα απαιτούν για την κατασκευή τους 
σηµαντικές ποσότητες αδρανών, για την απόληψη των 
οποίων απαιτείται η εκπόνηση σχετικών µελετών περι−
βαλλοντικών επιπτώσεων.

3. Οι διατάξεις του Άρθρου 1 της Υ.Α 42279/24/1938 
(ΦΕΚ 267Β/1938) δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
έργων Εθνικής Σηµασίας µε αποτέλεσµα να δυσχεραί−
νεται και επιβραδύνεται η εκτέλεσή τους.

4. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

1. Μετά το άρθρο 1 της Υ.Α. 42279/24/1938 (ΦΕΚ 267Β΄/ 
1938) προστίθεται άρθρο 1Α το οποίο έχει ως εξής: 

Άρθρο 1Α

1. Κατ’ εξαίρεση για την χωροθέτηση χώρων αµµο−
χαλικοληψίας σε κοίτες ποταµών, χειµάρρων και υδα−
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τορρεµάτων οι οποίοι απαιτούνται για την κάλυψη των 
αναγκών σε δάνεια υλικά και µόνο για την κατασκευή 
έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως Εθνικής Σηµασίας 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1428/1984, 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 9 του Ν. 2947/2001, ορίζονται οι ακόλουθες ελά−
χιστες αποστάσεις:

α. ∆ιακόσια πενήντα µέτρα (250µ) από βιοµηχανικά 
κτίσµατα και εγκαταστάσεις, τουριστικές εγκαταστά−
σεις, σχέδιο πόλης ή συνεκτικό οικιστικό ιστό νοµίµως 
υφισταµένων κατοικιών, πλατείες, νεκροταφεία και λοι−
πούς κοινόχρηστους χώρους. 

β. Πενήντα µέτρα (50µ) από εθνικούς, επαρχιακούς και 
δηµοτικούς δρόµους. Το ανωτέρω εδάφιο δεν τυγχάνει 
εφαρµογής για δρόµους που έχουν ανοιχτεί για την 
εξυπηρέτηση του έργου και δεν έχουν καµιά αστική ή 
κοινοτική προσπέλαση. 

γ. Eίκοσι µέτρα (20µ) από θέσεις στύλων και εκατό 
µέτρα (100µ) από θέσεις πυλώνων γραµµών µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και θέσεις πυλώνων ανεµογεν−
νητριών. 

δ. Πενήντα µέτρα (50µ) από υπόγειες (εντός του εδά−
φους) γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών ή κεραίες. Το ανωτέρω εδάφιο δεν 
τυγχάνει εφαρµογής για τις γραµµές µεταφοράς που 
εξυπηρετούν τη λειτουργία του έργου, µε την προϋπό−
θεση ότι δεν επηρεάζεται η ασφάλεια και η λειτουργία 
των εξωτερικών δικτύων.

ε. Εκατό µέτρα (100 µ.) από θέσεις υφιστάµενων ή εκτε−
λούµενων/κατασκευαζόµενων τεχνικών έργων (γέφυρες, 
προβλήτες, επιχώµατα, πρόβολοι, αρδευτικά φράγµατα, 
κρηπιδώµατα, αποστραγγιστικές ή αρδευτικές τάφροι). 
Εξαιρείται η αποµάκρυνση, καθαρισµός των υλικών της 
κοίτης/βυθού για τις ανάγκες κατασκευής του έργου π.χ. 
γέφυρες, οχετοί, φράγµα κ.λπ. στα πλαίσια εφαρµογής 
της αντίστοιχης (υδραυλικής) µελέτης.

στ. ∆ιακόσια πενήντα (250µ) από τη γραµµή παραλίας. 
2. Η εξόρυξη και λήψη άµµου, αµµοχώµατος, λίθων, 

χαλίκων, αµµοκροκκάλης, κ.λπ. που απαιτούνται για την 
κατασκευή έργων Εθνικής Σηµασίας απαγορεύεται σε: 

α. Κηρυγµένους Αρχαιολογικούς χώρους και στις Ζώ−
νες Προστασίας τους. 

β. Οικότοπους Προτεραιότητας εντός προστατευόµε−
νων περιοχών που έχουν ενταχθεί στο ∆ίκτυο NATURA 
2000.

γ. Στον θαλάσσιο βυθό χωρίς προηγούµενη άδεια από 
την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και από την αρµόδια 
λιµενική αρχή.

δ. Περιοχές στρατιωτικού ενδιαφέροντος και πιθανές 
περιοχές ανάπτυξης Στρατιωτικών ∆υνάµεων (των 3 
κλάδων των Ε.∆.).

3. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για 
την λήψη των αιτούµενων αδειών αµµοχαλικοληψίας 
είναι η περιβαλλοντική έγκριση κατά τα προβλεπόµενα 

στο άρθρο 7 του Ν. 4014/2011. Επιπρόσθετα στον φάκελο 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης περιλαµβάνονται: 

i. Bεβαίωση γεωτεχνικού, συνοδευόµενη από σχετική 
τεχνική έκθεση, ότι δεν πρόκειται για διαταραγµένη 
περιοχή (π.χ. ενεργός κατολίσθηση) και ότι η τήρηση 
των ανωτέρω αποστάσεων δεν εγκυµονεί κινδύνους για 
υφιστάµενες εγκαταστάσεις ή τεχνικά έργα. 

ii. Mελέτη προσδιορισµού της ετήσιας στερεοπαροχής, 
βάσει της οποίας θα προσδιορίζεται ο επιτρεπόµενος 
όγκος απόληψης δανείων, εκτός των περιπτώσεων που 
αφορούν παλαιές αποθέσεις. 

iii. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ε.Ο.Α.) σε περίπτωση 
περιοχής ενταγµένης στο ∆ίκτυο NATURA 2000, σύµ−
φωνα µε τον Ν 4014/2011.

iv. Βεβαίωση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας (Ανώτερος 
∆ιοικητής Φρουράς), ότι οι υπόψη εργασίες δεν επηρε−
άζουν τις αµυντικές ενέργειες και τα στρατιωτικά έργα 
εντός αυτών.

v. Έγκριση των αρµόδιων Κεντρικών και Περιφερεια−
κών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ.Α. 

4. Σε κάθε περίπτωση, µε ευθύνη του φορέα εκτέλε−
σης του έργου εθνικής σηµασίας, θα λαµβάνονται όλα 
τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή δηµιουργίας 
προβληµάτων στη ∆ηµόσια Υγεία (όπως επιβάρυνση 
της ατµόσφαιρας µε αιωρούµενα στερεά, λιµνάζοντα 
ύδατα κ.λπ.). 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΚΥΑ 42279/24/1938 (ΦΕΚ 
Β΄ 267). 

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ−Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
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