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Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

Τίτλος: Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων.  

Προοίμιο 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του 
Ν. 2190/1993 (ΦΕΚ 118/Α) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις». 2. Τις 
διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, 
Βιομηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης». 3. Το Π.Δ. 388/2001 (ΦΕΚ254/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών». 4. Την 485/31.10.2001 (ΦΕΚ) Κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο 
Γεωργακόπουλο». 5. Την 2513/17.6.2003 γνώμη του Προέδρου Ε.Ο.Τ. 6. Το γεγονός 
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:  

 
Αρθρο: 0 

Ημ/νία: 11.07.2003 

 

Κείμενο Αρθρου 

Καθορίζουμε ως ακολούθως τις προδιαγραφές ίδρυσης ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ:  

 
Αρθρο: 1 
Ημ/νία: 11.07.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Ορισμός- χαρακτηριστικά χιονοδρομικού κέντρου  

Κείμενο Αρθρου 

1. Ορισμός. 

Τα ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Χ.Κ.) είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, 
που παρέχουν την δυνατότητα άσκησης στη χιονοδρομία και στις δραστηριότητες του 
βουνού (ορειβασία, ορειβατικό σκι, κλπ.), αναψυχής. Περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις 
υποδοχής, χιονοδρομικούς αναβατήρες και τουριστικές εγκαταστάσεις διημέρευσης στην 
ευρύτερη περιοχή των πιστών, ενώ είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν και κύρια 
ξενοδοχειακά καταλύματα, συνδεόμενα ή μη μηχανικά (με αναβατήρα) με τις πίστες του 
σκι ή τις εγκαταστάσεις διημέρευσης. 

2. Χαρακτηριστικά 

α. Τα Χ. Κ. είναι δυνατό να δημιουργούνται, είτε αυτοτελώς (χιονοδρομικό κέντρο) είτε 
με δυνατότητα διαμονής (κέντρο χειμερινών αθλημάτων) σε συνδυασμό με ξενο- 

δοχεία κλασικού τύπου, πέντε ή τεσσάρων ή τριών αστέρων ή, ξενοδοχείο τύπου 



επιπλωμένων διαμερισμάτων τεσσάρων ή τριών αστέρων ή ξενοδοχεία μικτής 
λειτουργικής μορφής ή αντίστοιχους τύπους ξενοδοχειακών μονάδων κατηγορίας άνω 
των δυο αστεριών και υπό την προϋπόθεση ότι οι ξενοδοχειακές κλίνες ανεγείρονται με 
βάση τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ή έχουν ανεγερθεί στο παρελθόν με τις τότε 
ισχύουσες για τη δυναμικότητα και την τάξη τους τεχνικές προδιαγραφές. 

β. Οι περιοχές, στις οποίες δημιουργούνται οι πίστες των χιονοδρομικών κέντρων, πρέπει 
να ευρίσκονται σε υψόμετρο τουλάχιστον 1.500 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας (το 
κατώτερο σημείο). Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας σκοπιμότητας Χ.Κ. σε 
μικρότερα υψόμετρα μετά από συγκέντρωση κλιματολογικών στοιχείων της περιοχής 
που αποδεικνύουν την επαρκή χιόνωση και τη διατήρηση του χιονοστρώματος μέχρι το 
τέλος Μαρτίου. 

γ. Προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω δημιουργία Χ.Κ. είναι η ύπαρξη της 
κατάλληλης έκτασης (ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης τουλάχιστον για 20 χρόνια). Τα 
ανωτέρω αποδεικνύονται με έγγραφο του αρμόδιου φορέα. 

Εντός της έκτασης αυτής, ευθύνης του χιονοδρομικού κέντρου, χωροθετούνται το 
σύνολο των αναβατήρων, των πιστών σκι, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των 
χώρων στάθμευσης 

δ. Αναγκαία επίσης προϋπόθεση για τη δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου, είναι η 
λειτουργία στην ευρύτερη περιοχή και συγκεκριμένα σε ακτίνα 30 χιλιομέτρων από τη 
περιοχή του σκι, ξενοδοχειακών καταλυμάτων τουλάχιστον δυο αστέρων, συνολικής 
δυναμικότητας κλινών μεγαλύτερης ή ίσης με το 10% της ωριαίας δυναμικότητας των 
αναβατήρων του χιονοδρομικού κέντρου. 

Είναι αυτονόητο ότι μέρος ή το σύνολο του απαιτούμενου κατά την παράγραφο αυτή 
αριθμού κλινών πρέπει να ανεγείρεται -εφόσον οι υφιστάμενες στην περιοχή κλίνες δεν 
επαρκούν- σε συνδυασμό με το Χ.Κ.  
 
Αρθρο: 2 
Ημ/νία: 11.07.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  

Κείμενο Αρθρου 

1. Στάδιο: Έγκριση σκοπιμότητας - Χωροθέτησης. 

α. Έγκριση σκοπιμότητας: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του 
Ε.Ο.Τ. τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα εδάφια α, β, γ και ζ της παραγράφου 
2του άρθρου 3 και τεχνική έκθεση που θα αφορά στα στοιχεία της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 και στα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας. 

Η έγκριση σκοπιμότητας χορηγείται με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Τ.  

β. Προέγκριση Χωροθέτησης: Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον απαιτείται από την 
πολεοδομική, χωροταξική και περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ειδικότερες ρυθμίσεις, 
που ισχύουν, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ αίτηση συνοδευόμενη 
από φάκελο μετά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση απόφασης προέγκρισης 
χωροθέτησης. 

2. Στάδιο: Καταλληλότητα γηπέδου-περιοχής. Υποβάλλεται πλήρης φάκελος με τα 



δικαιολογητικά της 

παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας στην αρμόδια Διεύθυνση Τουριστικών 
Εγκαταστάσεων του EOT. Η έγκριση καταλληλότητας γηπέδου- περιοχής για τη 
δημιουργία Χ. Κ. ισχύει για δέκα (10) χρόνια και για την ανανέωση της απαιτείται η 
υποβολή των στοιχείων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές δημιουργίας Χ.Κ. κατά 
το χρόνο υποβολής της αίτησης ανανέωσης. 

3. Στάδιο: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, αίτηση μετά 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

4. στάδιο: Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης. 

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση και πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά του άρθρου 
6 της παρούσας στην αρμόδια Διεύθυνση Τουριστικών Εγκαταστάσεων του EOT. Για την 
έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης των κτιριακών εγκαταστάσεων του υπό ίδρυση 
χιονοδρομικού κέντρου. 

Η έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον EOT ισχύει πέντε (5) χρόνια. Αν εν τω μεταξύ 
έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια η διάρκεια ισχύος της έγκρισης EOT ακολουθεί τη διάρκεια 
ισχύος της οικοδομικής άδειας. Αν μετά την παρέλευση της πενταετίας δεν έχει εκδοθεί 
οικοδομική άδεια ή η άδεια που έχει εκδοθεί μείνει ανεκτέλεστη και λήξει, απαιτείται 
ανανέωση όλων των εγκρίσεων του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τους όρους δόμησης 
και τις προδιαγραφές του που ισχύουν όταν αιτείται η ανανέωση.  
 
Αρθρο: 3 
Ημ/νία: 11.07.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ.  

Κείμενο Αρθρου 

1. (βλ. πίνακα στο οικείο φεκ) 

2. Δικαιολογητικά επιλογής θέοης. 

α. Αίτηση, που να περιέχει όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του φορέα της χρήσης της 
περιοχής. Σε περίπτωση εταιρείας πρέπει να υποβάλλεται και αντίγραφο του 
καταστατικού της ή το ΦΕΚ που έχει δημοσιευθεί (υπόδειγμα 1 στο παράρτημα).  

β. Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:5000. (Υπόβαθρο της 
Γ.Υ.Σ.) όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση και ο τύπος των αναβατήρων, 
των πιοτών, των κτιριακών και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, των χώρων στάθμευσης, 
των υποδομών τεχνητού χιονιού (λιμνοδεξαμενές, δίκτυα κλπ), η σύνδεση του με το 
οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής της ευρύτερης περιοχής, καθώς και η 
χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο οικισμό ή και έδρα ΟΤΑ. 

γ. Τοπογραφικά διαγράμματα των γηπέδων των ξενοδοχειακών των κτιριακών 
εγκαταστάσεων με υψομετρικές καμπύλες σε κλίμακα 1:200 ως 1:1000, όπου θα 



σημειώνονται: 

� ο Βορράς 

� τα όρια της ιδιοκτησίας και οι όμοροι ιδιοκτήτες 

� οι διαστάσεις και ο υπολογισμός του εμβαδού τους ιδιοκτησίας � οι ισχύοντες όροι 
δόμησης καθώς και βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 θεωρημένα πρόσφατα από 
την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ 

� το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου 

� τυχόν υφιστάμενα κτίσματα του γηπέδου και των όμορων ιδιοκτησιών � ο δρόμος 
προσπέλασης, το πλάτος και ο χαρακτηρισμός του. Σε περίπτωση που η προσπέλαση 
γίνεται από δημοτικό, κοινοτικό ή κοινόχρηστο αγροτικό δρόμο, απαιτείται ο 
χαρακτηρισμός, το πλάτος και η κατάσταση βατότητας του να βεβαιώνονται από τον 
αντίστοιχο ΟΤΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος. 

� οι γωνίες λήψης των φωτογραφιών της κατωτέρω παραγράφου δ.  

δ. Σειρά φωτογραφιών με επισήμανση της περιοχής της εγκατάστασης καθώς και 
φωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής, για πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση. Η 
παρουσίαση των φωτογραφιών θα γίνεται σε πινακίδες διαστάσεως DIN A4, στις οποίες 
θα αναγράφονται η ημερομηνία λήψης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.  

ε. Τεχνική έκθεση που θα περιλαμβάνει: 

� Θέση του γηπέδου (Νομός, ΟΤΑ, Τοποθεσία και Αποστάσεις από τον πλησιέστερο 
οικισμό, από ημιαστικά (πληθ. > 2.000 κατ.) και αστικά (πληθ. > 10.000 κατ.) κέντρα, 
από σημαντικούς τουριστικούς πόλους και πόρους της περιοχής). � Νομικό καθεστώς 
δόμησης (εντός σχεδίου, ΖΟΕ, εκτός σχεδίου, κλπ.). � Χαρακτηριστικά χιονοδρομικού 
κέντρου (χιονοδρομική εγκατάσταση ή σταθμός χειμερινών σπορ, δυναμικότητα, κλπ). 

� Στοιχεία της υπάρχουσας γενικής και τουριστικής υποδομής και ανωδομής της 
ευρύτερης περιοχής με ιδιαίτερη αναφορά: 

� σε στοιχεία με τα οποία θα αποδεικνύεται, ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις για τη 
δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου χωρίς ξενοδοχειακά καταλύματα (χιονοδρομική 
εγκατάσταση βλ. παρ. 2.δ του άρθρου 1 και κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3). 

� στις δυνατότητες ηλεκτροδότησης (ύπαρξη δικτύου μέσης τάσης, απόσταση από 
πλησιέστερο σταθμό μέσης τάσης της ΔΕΗ, απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς, κλπ.). � στη 
δυνατότητα υδροδότησης. 

� στην περιγραφή του περιβάλλοντος χώρου (ιδιαίτερα πρέπει να περιγραφούν το 
φυσικό περιβάλλον και η συμβατότητα της προτεινόμενης εγκατάστασης με τις 
υφιστάμενες χρήσεις γης). 

στ. Ειδικά στοιχεία περιβάλλοντος όπως: 

� Γεωγραφικό περιβάλλον. Γενική περιγραφή και φυσιογνωμία της περιοχής. � 
Γεωλογικό περιβάλλον. Γενική περιγραφή, γεωλογικός χάρτης. � Χλωρίδα. Κύρια είδη 
αυτοφυή και άλλα χαρακτηριστικά είδη προσαρμοσμένα στην περιοχή. 



� Μετεωρολογικά στοιχεία, από τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό της ΕΜΥ:  

1. Θερμοκρασίες ετήσιες, μηνιαίες μέγιστες, ελάχιστες. 

2. Υγρομετρία 

3. Ανεμολόγιο 

4. Βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις 

5. Νεφώσεις και ηλιοφάνεια 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι είναι ιδιοκτήτης ή έχει την χρήση της περιοχής 
τουλάχιστον για πενήντα (50) χρόνια, που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα 
στοιχεία Α', Β', Γ κλπ (βλ. υπόδειγμα 4 στο παράρτημα). Σε περίπτωση περισσοτέρων 
του ενός εξ αδιαιρέτου ιδιοκτητών υποβάλλονται είτε ανεξάρτητες δηλώσεις είτε κοινή, 
όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων και θα υπογράφεται από όλους. Ο κάθε 
ιδιοκτήτης θα δηλώνει το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και το σύνολο των ποσοστών θα 
πρέπει να καλύπτει το 100% της ιδιοκτησίας. Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

i. η περιοχή / γήπεδο αποτελεί ενιαία έκταση, που δεσμεύεται στο σύνολο της για τη 
δημιουργία του Χ. Κ. 

π. στο μέλλον για οποιαδήποτε αποδέσμευση τμήματος του οικοπέδου ή της έκτασης θα 
πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του EOT 

Θα συμπληρώνεται τέλος η υπεύθυνη δήλωση με το: 

i. αν το γήπεδο ή μέρος του αποτελεί χαρακτηρισμένη δασική έκταση ii. αν το οικόπεδο 
αποτελεί προϊόν κατάτμησης αγροτικού κλήρου ή δασικής έκτασης. 

η. Λοιπές βεβαιώσεις - έγγραφα από συναρμόδιους φορείς: 

� Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας για τον τρόπο ύδρευσης, εφόσον το Χ.Κ. υδρεύεται 
από το δίκτυο της πόλης ή του οικισμού, ότι υπάρχει δυνατότητα παροχής τόσον λίτρων 
ημερήσια, όσων προβλέπονται για τη δυναμικότητα του. � Εφόσον η ύδρευση γίνεται 
από γεώτρηση ή πηγή θα προσκομίζεται άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1739/87 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων. 

� Βεβαίωση πολεοδομικού γραφείου ως υπόδειγμα (3) του παραρτήματος.  

θ. Έγκριση Χωροθέτησης από το ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον απαιτείται. 

ι. Εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της 
69269/5387/24.10.90 κοινής απόφασης που αφορά σε «κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΜΠ) και λοιπές 
διατάξεις», σύμφωνα με το Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ία. Τα 
παραπάνω δικαιολογητικά β έως στ δικαιολογητικά υποβάλλονται σε 3 αντίτυπα, 
σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό, μέλος του TEE και να 
φέρουν τα απαιτούμενα από το Νόμο χαρτόσημα και μηχανόσημα.  
 
Αρθρο: 4 

Ημ/νία: 11.07.2003 



 

Τίτλος Αρθρου 
Προδιαγραφές εγκαταστάσεων χιονοδρομίας  

Κείμενο Αρθρου 

(βλ. πίνακα στο οικείο φεκ)  

 
Αρθρο: 5 
Ημ/νία: 11.07.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  

Κείμενο Αρθρου 

(βλ. πίνακα στο οικείο φεκ)  

 
Αρθρο: 6 

Ημ/νία: 11.07.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.  

Κείμενο Αρθρου 

1. Φωτοαντίγραφο του εγγράφου έγκρισης καταλληλότητας του οικοπέδου. 

2. Αρχιτεκτονικά σχέδια ανά τύπο κτιρίου και για όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως μεγέθους. 

α. Τοπογραφικό διάγραμμα της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1:50.000 (Υπόβαθρο της 
Γ.Υ.Σ.), όπου θα σημειώνεται με ευκρίνεια η ακριβής θέση του οικοπέδου/γηπέδου, η 
σύνδεση του με το οδικό και τα λοιπά δίκτυα τεχνικής υποδομής της ευρύτερης 
περιοχής, καθώς και η χιλιομετρική απόσταση από τον πλησιέστερο ΟΤΑ. 

β. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου σε κλίμακα 1:5.000, όπου θα 
σημειώνονται τα κτίσματα και η διαμόρφωση του υπαίθρου περιβάλλοντα χώρου, ο 
δρόμος προσπέλασης με το χαρακτηρισμό και το πλάτος του και ο τυχόν κόμβος 
κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκεκριμένος από την αρμόδια νομαρχία καθώς και οι θέσεις 
και οι διαδρομές των αναβατήρων και οι πορείες των χιονοδρόμων με τις εξυπηρετούσες 
εγκαταστάσεις. 

γ. Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου /γηπέδου σε κλίμακα 1:1.000 ως 1:5.000, όπου 
θα αναγράφονται το εμβαδόν του οικοπέδου / γηπέδου, οι ισχύοντες στην περιοχή όροι 
δόμησης, οι επιτρεπόμενες επιφάνειες και οι αντίστοιχες πραγματοποιούμενες, αναλυτικά 
και συνολικά. 

- Θα εμφανίζονται μόνο τα κτίσματα με τις αποστάσεις τους από τα όρια και την 
απόσταση από το δρόμο. Επίσης θα σημειώνεται το οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου/ 
γηπέδου. 

- Το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να είναι θεωρημένο 

από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για τους γενικούς ή ειδικούς όρους δόμησης που 
ισχύουν στην περιοχή, και αν έχουν ήδη αρχίσει οικοδομικές εργασίες. - Τα παραπάνω 



μπορούν να βεβαιώνονται από τον μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση, με την προϋπόθεση 
ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι δόμησης και λοιπές διατάξεις, όπως είχαν βεβαιωθεί στο στάδιο 
της παρ. 2 του άρθρου 2 από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο. 

δ. Κατόψεις, όπου θα σημειώνονται πλήρεις διαστάσεις, τα εμβαδά των χώρων, 
εξοπλισμός και στάθμες εσωτερικών χώρων και περιβάλλοντος χώρου. Επίσης θα 
σημειώνονται οι χαρακτηρισμοί των χώρων σε κλίμακα 1:50. 

ε. Όψεις τέσσερις (4) σε κλίμακα 1:50. 

στ. Τομές δύο (2) σε κλίμακα 1:50. 

3. Τεχνική έκθεση, όπου θα αναφέρονται τα βασικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
περίπτωση. 

4. Άλλα δικαιολογητικά: Στην υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης προσκομίζονται 
επιπλέον όσα έγγραφα και εγκρίσεις συναρμοδίων φορέων έχουν ζητηθεί με το έγγραφο 
έγκρισης καταλληλότητας του οικοπέδου / γηπέδου. Είναι δυνατόν σε ειδικές 
περιπτώσεις να ζητηθούν από τον EOT, στη φάση έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης, 
γνωματεύσεις άλλων φορέων, όπως π.χ. αρχιτεκτονικής επιτροπής. 

5. Το συνημμένο παράρτημα μετά υποδείγματα 1,2,3, 4 και 5, τα οποία ανήκουν στα 
δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
απόφασης. 

6. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1, 2 και 3 υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα, 
σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από διπλωματούχο αρχιτέκτονα μηχανικό, μέλος του 
TEE και η μία σειρά να φέρει τα απαιτούμενα από το Νόμο χαρτόσημα και μηχανόσημα.  
 
Αρθρο: 7 

Ημ/νία: 11.07.2003 

 

Κείμενο Αρθρου 

1. Για τα χιονοδρομικά κέντρα που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης δεν απαιτείται έγκριση, και θεωρούνται ως έχουν λειτουργικά άρτια. 

2. Εντός διετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας τα χιονοδρομικά κέντρα της παρ. 
1 πρέπει να εναρμονισθούν με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της παρούσας 
απόφασης. Σε κάθε περίπτωση επέκτασης η εκσυγχρονισμού η βελτίωσης των 
υφισταμένων εγκαταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 της 
παρούσας. 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 


