
 ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Πράξη 35 της 2.9.2021 
Υπαγωγή απαλλοτριώσεων ακινήτων στην παρ. 1 

του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλ-

λοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότη-

σης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλ-

λοτριώσεων. 

 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος,
β) του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινή-

των, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2882/2001 
(Α’ 17) και ειδικότερα του άρθρου 7Α, 

γ) του άρθρου 212 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 
(Α’ 114),

δ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

ε) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
’’Νέας Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126), 

η) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5),

θ)  του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ια) του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142),

ιβ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιγ) της υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/5776/4.12.2015 απόφα-
σης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων «Χαρακτηρισμός και Αρίθμηση Αυτοκινητοδρόμων» 
(ΑΑΠ 253) και

ιδ) της υπό στοιχεία Δ17α/02/77/ΦΝ393/19.5.2006 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός του έργου κατα-
σκευής της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν 
οδικών αξόνων, ως ’’έργου εθνικής σημασίας’’» (Β’ 638).

2. Το γεγονός ότι τα υπαγόμενα στην παρούσα έργα, 
τα οποία συγχρηματοδοτούνται ή σχεδιάζεται να συγ-
χρηματοδοτηθούν από προγράμματα της Ε.Ε. ορισμέ-
νης διάρκειας και από διεθνείς ή άλλους μηχανισμούς 
χρηματοδότησης, είναι γενικότερης σημασίας για την 
οικονομία της χώρας και συγκεκριμένα για τη βελτίωση 
των υποδομών της, είναι δε υπό εξέλιξη ή βρίσκονται 
σε στάδιο δημοπράτησης. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο 
οι χώροι εκτέλεσης των έργων να παραδοθούν άμεσα, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 7Α του ν. 2882/2001, για την ανεμπόδιστη εκκίνηση 
και πρόοδο των εργασιών εντός των οικείων χρονοδια-
γραμμάτων, καθώς ενδεχόμενες καθυστερήσεις θα επι-
φέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην έγκαιρη υλοποίησή 
τους και στην απορρόφηση των πόρων από συγχρη-
ματοδοτούμενα προγράμματα, με σοβαρές περαιτέρω 
συνέπειες από την αθέτηση ανειλημμένων υποχρεώσε-
ων της χώρας και την καθυστέρηση στην οικονομική 
της ανάπτυξη.

3. Την υπ’ αρ. 286/25.8.2021 εισήγηση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζει:

Άρθρο Πρώτο
Τα αναφερόμενα στα επόμενα άρθρα έργα, δεδομέ-

νου ότι συγχρηματοδοτούνται ή βρίσκονται υπό ένταξη 
σε ενωσιακά προγράμματα και στοχεύουν στην ουσιώδη 
βελτίωση των υποδομών, την περιφερειακή ανάπτυξη 
και την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, χα-
ρακτηρίζονται ως έργα γενικότερης σημασίας για την 
οικονομία της χώρας. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο Δεύτερο
1. Υπάγονται στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώ-

δικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων οι ανα-
γκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων που έχουν κηρυχθεί 
κατά τις πάγιες διατάξεις με τις παρακάτω αποφάσεις για 
κάθε ακολούθως περιγραφόμενο έργο: 

Οδικά - Συγκοινωνιακά Έργα:
1. Οδικός άξονας Ρέθυμνο-Απόστολοι-Μάνδρες-Τμήμα 

Ρέθυμνο-Φράγμα ποταμών. Αρ. απόφασης: 31/27.3.2013 
(ΑΑΠ 133).

2. Κατασκευή του Βόρειου Αναβαλλόμενου Τμήματος 
του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) από 
Α/Κ Τρικάλων έως Α/Κ Εγνατίας. Αποφάσεις υπό στοιχεία:  
Φ149/186280/12.7.2021 (Δ’ 441), Φ150/186260/12.7.2021 
(Δ’ 441), Φ152/186224/12.7.2021 (Δ’ 441), Φ151/190449/ 
14.7.2021 (Δ’ 442), Φ147/190879/15.7.2021 (Δ’ 493).

2. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσε-
ων όργανο να προβεί στην κήρυξη των συμπληρωματι-
κών απαλλοτριώσεων που αφορούν στην εκτέλεση των 
έργων της παρ. 1, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του 
άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
Ακινήτων.

Άρθρο Τρίτο
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφο-

ρών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων 
όργανο να προβεί στην κήρυξη των απαλλοτριώσεων 
που αφορούν στην εκτέλεση των κατωτέρω περιγρα-
φόμενων έργων, καθώς επίσης και στην κήρυξη των τυ-
χόν συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων που θα απαι-
τηθούν για αυτά, υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του 
άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
Ακινήτων: 

1. Οδικά - Συγκοινωνιακά Έργα:
1.1. Οδικός Άξονας Πλάτανος-Σφηνάρι
1.2. Κατασκευή συνοδών έργων των παρακάτω Έργων 

Παραχώρησης: α) Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος 
Ε65, β) Αυτοκινητόδρομος Ιόνιας Οδού, γ) Αυτοκινητό-
δρομος Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα-  Πύργος - Τσακώνα, 
δ) Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ - Τμήμα Μαλιακός - Κλειδί, 
ε) Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα 
και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη, στ) Νέος Διεθνής Αερο-
λιμένας Ηρακλείου Κρήτης και οδικές του συνδέσεις.

1.3. Συνοδά υποστηρικτικά έργα του Σταθμού ’’Νέα 
Ελβετία’’ του Μετρό Θεσσαλονίκης, για την εξυπηρέτηση 
και μετεπιβίβαση των μετακινούμενων επιβατών.

1.4. Κατασκευή Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητι-
στών (ΣΕΑ) Καρβάλης της Εγνατίας Οδού (αριστερός 
κλάδος), περί της χ.θ. 3+000 του τμήματος 14.1.1 Νέα 
Καρβάλη - Α/Κ Χρυσούπολης Π.Ε. Καβάλας.

1.5. Κατασκευή Αμφίπλευρου Σταθμού Εξυπηρέτη-
σης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Κοκκινοχωρίου της Εγνατίας 
Οδού, περί της χ.θ. 13+000 (δεξιός κλάδος) και 13+450 
(αριστερός κλάδος) του τμήματος 12.1.1 ποταμός Στρυ-
μόνας - Ν. Πέραμος Π.Ε. Καβάλας.

1.6. Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης και Αναψυχής 
(ΧΣΑ) Περιστερίου (3.1) της Εγνατίας Οδού στον δήμο 
Μετσόβου της Π.Ε. Ιωαννίνων.

1.7. Βελτίωση της ΕΟ 77 Χαλκίδα-Ψαχνά-Ιστιαία-Αιδη-
ψός στο τμήμα από Πευκί μέχρι την παράκαμψη Αγίας 
Άννας.

2. Ενεργειακά έργα:
Διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς (Γ.Μ.) 400kV του 

Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ-GIS) Κομοτηνής με 
το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Υδραυλικά έργα:
Έργα ύδρευσης Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά 

(Β’ Φάση) - Κατασκευή νότιου υδραγωγείου, υδραγω-
γείου Αφάντου και Αρχάγγελου.

Η παρούσα πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ -
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΣΙΑΡΑΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΚΕΡΤΣΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ,    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *01001590709210002*


		2021-09-08T01:10:57+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




