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ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣH

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ



Η αρχή της πρόληψης έχει σαφώς
προτεραιότητα έναντι των άλλων αρχών
που συνδέονται με την εκ των υστέρων
εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από έργα ή δραστηριότητες.
Για το λόγο αυτό, μεταξύ των μέτρων που
πρέπει να ληφθούν, επιλέγονται κατά
προτεραιότητα, όσα ικανοποιούν την αρχή
αυτή.
Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της
πρόληψης, είναι κατ’ αρχάς η ορθή και
πρόσφορη εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ



Για τον σκοπό αυτό πρέπει πριν από κάθε
δράση, που μπορεί να προξενήσει
σημαντικές μεταβολές ή βλάβες στο φυσικό
και ανθρωπογενές περιβάλλον, να
καταβάλλεται προσπάθεια για την εκτίμηση
όλων των επιπτώσεων βλαπτικών ή μη
από τη δράση αυτή.
Με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, επιχειρείται να εκτιμηθούν εκ
των προτέρων, πάσης φύσεως επιδράσεις
(θετικές- αρνητικές, μεγάλες-μικρές, άμεσες-
έμμεσες κ.λπ.) που προκαλούνται στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον,
από το σχεδιασμό και υλοποίηση έργων,
δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.



Ν. 4014/2011
(ΑΡΘΡΑ 1-22 )

Καταγράφει τη διαδικασία της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης
έργων και δραστηριοτήτων, την
κατάταξή τους σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες την διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης
για έργα και δραστηριότητες σε
περιοχές που έχουν ενταχθεί στο
δίκτυο NATURA 2000 καθώς και
τις διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται σε περίπτωση μη
τήρησης της προβλεπόμενης
διαδικασίας.



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ



1.Τα χαρακτηριστικά του έργου ή

της δραστηριότητας και ιδιαίτερα:

α) το είδος και το μέγεθος του έργου
ή της δραστηριότητας,
β)η συσσώρευση και αλληλεπίδραση
με άλλα έργα,
γ) η χρήση των φυσικών πόρων,
δ) η παραγωγή αποβλήτων,
ε) η ρύπανση και οι οχλήσεις,
στ)ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος,
ιδίως ως προς χρησιμοποιούμενες
ουσίες ή τεχνολογίες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ



2. Το έργο ή η δραστηριότητα επιφέρουν
επιπτώσεις:

α) στην υπάρχουσα χρήση γης με έμφαση στα
θεσμοθετημένα σχέδια χωροταξικής οργάνωσης
(όπως Ρυθμιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, όρια
οικισμών),

β) στον σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την
αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της
περιοχής, στις παράκτιες περιοχές, στις ορεινές και
δασικές περιοχές, στις περιοχές που έχουν ενταχθεί
στο Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών του νόμου
"Προστασία της Βιοποικιλότητας" (ν. 3937/2011, Α'
60/31.3.2011), όπως ισχύει, σε περιοχές στις οποίες
καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα
του περιβάλλοντος που καθορίζει η νομοθεσία σε
πυκνοκατοικημένες περιοχές και σε τοπία ιστορικής,
πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ



3. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχομένων σημαντικών
επιπτώσεων του έργου ή δραστηριότητας, οι οποίες
εξετάζονται σε συνάρτηση με το είδος και το μέγεθος
του έργου ή της δραστηριότητας και τη
συσσώρευση και αλληλεπίδραση με άλλα έργα,
ιδίως ως προς:

α) την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική
περιοχή και μέγεθος του θιγομένου πληθυσμού),
β) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
γ) το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των
επιπτώσεων, την πιθανότητα των επιπτώσεων,
δ)τη διάρκεια, τη συχνότητα και την
αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Α): Έργα και δραστηριότητες που
δύνανται να προκαλέσουν σημαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία
απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) προκειμένου να
επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την
προστασία του περιβάλλοντος.

• ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1: Τα έργα που δύνανται
να προκαλέσουν πολύ σημαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον.

• ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: Τα έργα που δύνανται
να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Β): Έργα και δραστηριότητες, τα
οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη
σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και
υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και
περιορισμούς που τίθενται για την προστασία
του περιβάλλοντος.



ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τα έργα και οι δραστηριότητες που
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά
ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση
των περιβαλλοντικών τους
επιπτώσεων κατατάσσονται σε
δώδεκα (12) ομάδες κοινές για τις
κατηγορίες (Α) και (Β) [Υ.Α. 1958/13-1-
2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) ]



ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1η.Έργα χερσαίων και εναέριων
Μεταφορών (πχ. έργα οδοποιίας, έργα

σταθερής τροχιάς, έργα εναέριων μεταφορών,
συνδυασμένες μεταφορές κλπ).

2η. Υδραυλικά έργα (πχ. φράγματα ταμίευσης, 
εκτροπής, μερισμού ύδατος κλπ)

3η Λιμενικά έργα (πχ εμπορικοί και
επιβατικοί λιμένες, λιμένες βιομηχανικού
χαρακτήρα, μεμονωμένες προβλήτες κλπ)



ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

4.Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 
(πχ υγειονομική ταφή επικίνδυνων αποβλήτων, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων κλπ)

5η.  Εξορυκτικές και συναφείς 
δραστηριότητες (πχ εξόρυξη αδρανών υλικών, εξόρυξη 
μεταλλευμάτων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση 
μεταλλευμάτων κλπ



ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

6η.Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα 
αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα,   
αθλητισμού και αναψυχής (πχ σύνθετα 
τουριστικά καταλύματα, συνεδριακά κέντρα , δασικά χωριά 
κλπ)

7η. Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
(πχ εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης, 
αιγοπροβάτων κλπ)

8η.Υδατοκαλλιέργειες (πχ εκτροφή θαλάσσιων 
ιχθύων, ειδών γλυκού νερού κλπ)



ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

9η .Βιομηχανικές δραστηριότητες και
συναφείς εγκαταστάσεις(πχ βιομηχανία τροφίμων
και ποτών, παραγωγή προϊόντων καπνού,

βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών, βιομηχανία
ξύλου και προϊόντων ξύλου).



ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

10η.Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πχ
ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια,
υδροηλεκτρικά έργα)

11η.Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και
χημικών ουσιών
(πχ αγωγοί καυσίμων εθνικής σημασίας, αγωγοί
χημικών ουσιών κλπ)

12η.Ειδικά έργα και δραστηριότητες
(πχ επίγεια κέντρα δορυφορικών ζεύξεων, radar,
σωφρονιστικά καταστήματα, κέντρα αποτέφρωσης
νεκρών κλπ)



ΕΡΓΟ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ

1η - ΕΡΓΑ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /  ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 = δύναται 
να προκαλέσει πολύ σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον

ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

3η – ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1  = Για
εξυπηρέτηση σκαφών με L≥150m
ή εντός περιοχών NATURA 
(πολύ σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 = Για 
εξυπηρέτηση σκαφών με L<150m
( σημαντικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον)
(L = ολικό μήκος πλοίου σχεδιασμού)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜ ΑΤΑ

6η – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΡΓΑ  ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 = δύναται 
να προκαλέσει πολύ σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον



ΕΡΓΟ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / 
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ 
ΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ

6η – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ  
ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  / 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (ΓΙΑ ΟΣΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΩ
ΑΠΟ 40 ΚΛΙΝΕΣ ) = Έργα και
δραστηριότητες, τα οποία
χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη
σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο
περιβάλλον και υπόκεινται σε
γενικές προδιαγραφές, όρους και
περιορισμούς που τίθενται για την
προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ (ΠΧ ΤΟΝΟΣ ΚΛΠ)

8η – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 = δύναται 
να προκαλέσει πολύ σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον

ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

11η – ΜΕΤΑΦΟΡΑ  – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΑΙ 
ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 = δύναται 
να προκαλέσει πολύ σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

• Έργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει
επιμέρους έργα ή δραστηριότητες κατατάσσεται
στην υποκατηγορία του επιμέρους έργου ή
δραστηριότητας με τις σημαντικότερες επιπτώσεις
στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη
υποκατηγορία.

•Έργο ή δραστηριότητα που δεν περιλαμβάνεται
στον πίνακα κατάταξης των έργων και
δραστηριοτήτων (κατηγορίες, υποκατηγορίες,
ομάδες), μπορεί να ακολουθεί την κατάταξη του
πλησιέστερου συναφούς έργου ή δραστηριότητας,
με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος
του Υπουργείου ΠΕΚΑ, κατόπιν αιτήσεως

 είτε του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας
 είτε της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής.

• Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός συναφούς
έργου ή δραστηριότητας, η κατάταξη γίνεται με
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, κατόπιν εισήγησης
της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ΠΕΚΑ.



ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

•Έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν
σκοπούς εθνικής άμυνας.
•Έργα και δραστηριότητες που απαιτούνται για την
άμεση αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.
•Με την επιφύλαξη της περίπτωσης έργου, που
ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EE) ή όταν ζητηθεί από ένα κράτος - μέλος
της EE που ενδέχεται να θίγεται σοβαρά, μπορεί σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τίθεται σε σοβαρό και
προφανή κίνδυνο η δημόσια υγεία ή ασφάλεια και
διακυβεύεται ουσιαστικά το γενικότερο δημόσιο
συμφέρον, να εξαιρείται με απόφαση του Υπουργού
ΠΕΚΑ, εν όλω ή εν μέρει, ένα έργο ανάκτησης ή
διάθεσης αποβλήτων, από τη διαδικασία της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων και μόνον όταν υπάρχει επείγουσα
και ουσιαστική απαίτηση για την υλοποίηση του
έργου, αδυναμία υλοποίησης του έργου σε
προγενέστερο χρόνο και αδυναμία τήρησης του
συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων.



ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Στην τελευταία περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία για
την περιβαλλοντική αδειοδτηση του ΥΠΕΚΑ: (α)
εξετάζει αν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης των
επιπτώσεων στο περιβάλλον, (β) θέτει στη διάθεση
του ενδιαφερόμενου κοινού τις πληροφορίες που
έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων μορφών
εκτίμησης, τις πληροφορίες σχετικά με την
απόφαση εξαίρεσης και τους λόγους για τη
χορήγηση της, (γ) ενημερώνει αμελλητί την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους λόγους που
δικαιολογούν την παρεχόμενη εξαίρεση, πριν από
την έκδοση της άδειας λειτουργίας του έργου, και
χορηγεί σε αυτήν όλες τις διαθέσιμες, εάν είναι
δυνατόν, πληροφορίες που έχει θέσει στη διάθεση
του δικού της ενδιαφερόμενου κοινού.



Για νέα έργα ή δραστηριότητες ή μετεγκατάσταση ήδη υφιστάμενων 
έργων

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Με τη διεξαγωγή
Μελέτης 
Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)

Με την έκδοση
Απόφασης
Έγκρισης
Περιβαλλοντικών
Όρων (ΑΕΠΟ)



ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ 

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της
κατηγορίας (Α) δύναται να ζητήσει
γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής
αρχής με την υποβολή φακέλου
Προκαταρκτικού Προσδιορισμού
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), στο
πλαίσιο του οποίου δύναται να διενεργήσει
δημόσιο διάλογο αναφορικά με τα βασικά
τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της
δραστηριότητας και τις ενδεχόμενες κύριες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΠΕ 



ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ 

α) τις δέσμες των εναλλακτικών λύσεων, (β) τις
ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης που
κρίνεται αναγκαίο να εκπονηθούν και τις
κατευθύνσεις σχετικά με τη μεθοδολογία και τα
χαρακτηριστικά των μελετών, (γ) τα θέματα στα
οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα
κατά την εξέταση των επιπτώσεων, (δ) τον
κατάλογο των φορέων των οποίων ζητείται η
γνώμη και τις προτάσεις για τη διαβούλευση, (ε)
τις ενδεχόμενες ειδικότερες κατευθύνσεις σχετικά
με το περιεχόμενο της ΜΠΕ και τα απαιτούμενα
στοιχεία και (στ) παράρτημα με όλες τις
διατυπωθείσες γνώμες.
.

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ  Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΠΠΑ



ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ 

Για κάθε νέο έργο ή δραστηριότητα

Απαιτείται γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και
Τουρισμού για τον εάν η περιοχή που χωροθετείται είναι
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και για το λόγο αυτό
αποστέλλεται ηλεκτρονικά αντίγραφο της ΜΠΕ στην
αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία εντός προθεσμίας .

Σύμφωνη γνώμη απαιτείται εφόσον το έργο χωροθετείται εν
όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου
Ζωνών Προστασίας Α και Β ή πλησίον αρχαίου



ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ 

Δεν απαιτείται γνώμη (απλή ή σύμφωνη) για
έργα ή δραστηριότητες α) εντός οργανωμένων
υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων,
όπως: Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ),
Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής
Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Επιχειρηματικά Πάρκα,
συμπεριλαμβανομένων και των Οργανωμένων
Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων καθορισμένων λατομικών
περιοχών, Εντός δημόσιων ακινήτων για τα
οποία έχουν εγκριθεί Ειδικά Σχέδια Χωρικής
Ανάπτυξης Στο σύνολό τους σε περιοχές εντός
σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών πλην
των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από
τη σχετική νομοθεσία.



ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ 

Για τα έργα τα οποία χωροθετούνται σε δάση, δασικές
και αναδασωτέες εκτάσεις, άλση και πάρκα και, εν
γένει, σε εκτάσεις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων
πόλεων, εκτός ορίων οικισμών και εκτός
οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών
δραστηριοτήτων, όπως:

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ),
Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής

Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ),
Επιχειρηματικά Πάρκα, κατά την έννοια του

ν. 3982/2011.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ



ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ (ΑΕΠΟ)

Αποτελεί 
προϋπόθεση για 
την έκδοση κάθε 
διοικητικής 
πράξης που 
απαιτείται κατά 
περίπτωση, 
σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις 
για την 
πραγματοποίηση 
ή λειτουργία του 
έργου ή της 
δραστηριότητας

Επιβάλλει 
προϋποθέσεις, 
όρους, 
περιορισμούς και 
διαφοροποιήσεις για 
την 
πραγματοποίηση 
του έργου ή της 
δραστηριότητας 
ιδίως ως προς τη 
θέση, το μέγεθος, το 
είδος, την 
εφαρμοζόμενη 
τεχνολογία και τα 
γενικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά. 

Οι όροι που επιβάλει η ΑΕΠΟ
• Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι: α)

Συμβατοί με την ισχύουσα περιβαλλοντική
ή άλλη νομοθεσία και το χωροταξικό και
πολεοδομικό σχεδιασμό, β) Επαρκείς για
την περιβαλλοντική προστασία, γ) Άμεσα
συσχετιζόμενοι με το συγκεκριμένο έργο ή
δραστηριότητα και τις επιπτώσεις του, δ)
Δίκαιοι και αναλογικοί με το μέγεθος και το
είδος του έργου ή της δραστηριότητας και
ε) Ακριβείς, εφικτοί, δεσμευτικοί και
ελέγξιμοι, ώστε να μη χρειαστεί να
επιβληθούν συμπληρωματικά
αντισταθμιστικά μέτρα ή τέλη.



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
(ΑΕΠΟ)

Καταρχήν δέκα (10) έτη,
εφόσον δεν επέρχεται
μεταβολή των δεδομένων
βάσει των οποίων
εκδόθηκε αλλά μπορεί να
εκδίδεται για διάρκεια
ισχύος μικρότερη των
δέκα ετών με ειδική
αιτιολογία.

Μη έγκαιρη ανανέωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης συνεπάγεται, εφόσον έχει παρέλθει η αρχική
διάρκεια των δέκα ετών, αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της
ΑΕΠΟ.
Επιπλέον ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ το
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τουλάχιστον
πέντε έτη πριν από την παρέλευση δέκα ετών από την
ημερομηνία έκδοσης της ΑΕΠΟ.

Η διάρκεια των
υφιστάμενων κατά τη
δημοσίευση του Ν 4014/2011
ΑΕΠΟ παρατείνεται μέχρι τη
συμπλήρωση δεκαετίας
από την έκδοσή τους
εφόσον δεν έχει επέλθει
ουσιαστική μεταβολή των
δεδομένων βάσει των
οποίων εκδόθηκαν.



ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ 

Για τέσσερα έτη εφόσον αφορά σε έργα ή
δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική
Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) και

Για δύο έτη εφόσον αφορά σε έργα και
δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο
αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο χρόνο το
Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

(ΑΕΠΟ)



ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α’ 

Γνωμοδοτεί και ο Ελληνικός Οργανισμός
Τουρισμού (ΕΟΤ) όσον αφορά την τουριστική
καταλληλότητα του οικείου οικοπέδου ή γηπέδου
και τη σκοπιμότητα της αιτούμενης ειδικής
τουριστικής υποδομής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις
η ΑΕΠΟ επέχει θέση έγκρισης καταλληλότητας
οικοπέδου ή γηπέδου από τον EOT και έγκρισης
σκοπιμότητας ή σκοπιμότητας - χωροθέτησης για
τις ειδικές τουριστικές υποδομές.

ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ



ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1
ΥΠΕΚΑ

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ)

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

(ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ)

Για το σύνολο των έργων ζητείται 
γνώμη της Διεύθυνσης 
Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ΠΕΚΑ για έργα και
δραστηριότητες της Υποκατηγορίας Α1 και ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης για έργα και δραστηριότητες της Υποκατηγορίας Α2 μπορούν να ζητήσουν τη
γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, εντός δεκαπέντε
ημερολογιακών ημερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από
υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο
καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λειτουργία του
συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες
γνωμοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης.



1. Επιλογή διαδικασίας γνωμοδότησης με την υποβολή σε πρώτο στάδιο φακέλου
Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ).

Α) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή σχέδια τεκμηρίωσης.
B)Εντός 10 εργασίμων ημερών από την υποβολή του φακέλου = έλεγχος τυπικής
πληρότητας του.
Γ) Εντός 2 εργασίμων ημερών από έλεγχο πληρότητας = αποστολή του φακέλου στις
υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για γνωμοδότηση.
Δ)Εντός 30 εργασίμων ημερών από αποστολή του φακέλου για γνωμοδότηση = συλλογή
γνωμοδοτήσεων.
Ε) Εντός 20 εργασίμων ημερών = αξιολόγηση και στάθμιση γνωμ/σεων και τυχόν απόψεων
του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας
ΣΤ)Εντός 20 εργασίμων ημερών = σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής
απόφασης (ακόμη κι αν δεν έχουν γνωμοδοτήσει οι συναρμόδιοι φορείς της διοίκησης)
Ζ)Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφασης από Γενικό Διευθυντή
Περιβάλλοντος.
•Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης ακολουθεί η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) [παρακάμπτονται οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διαδικασία του ΠΠΠΑ].
Η γνωμοδότηση με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ μπορεί να ζητηθεί και για έργα της
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 με σύντμηση των προθεσμιών των περιπτώσεων Β, Δ, Ε και ΣΤ κατά 5 ημέρες
έκαστη.



2. Υποβολή φακέλου ΜΠΕ με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης από τον φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας.
•Εντός 15 εργασίμων ημερών (10 ημέρες για Υποκατηγορία Α2) από την υποβολή του
φακέλου = έλεγχος τυπικής πληρότητας του.
•Μη πληρότητα του φακέλου = επιστροφή του από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή με
έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία.
•Εντός 2 εργασίμων ημερών από έλεγχο πληρότητας = αποστολή του φακέλου στις
υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για παροχή γνωμοδοτήσεων και δημοσιοποίηση της
ΜΠΕ για έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης
•Εντός 45 εργασίμων ημερών (35 ημέρες για Υποκατηγορία Α2) από αποστολή του
φακέλου για γνωμοδότηση και δημοσιοποίηση = συλλογή γνωμοδοτήσεων από τη Διοίκηση
και απόψεων από τη δημόσια διαβούλευση.
•Εντός 20 εργασίμων ημερών = αξιολόγηση και στάθμιση γνωμ/σεων και απόψεων και τυχόν
απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας
•Εντός 25 εργασίμων ημερών (15 ημέρες για Υποκατηγορία Α2) = σύνταξη ΑΕΠΟ ή
απόφασης απόρριψης (ακόμη κι αν δεν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς)
•Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης [όταν η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή κρίνει ότι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου είναι τόσο σημαντικές ακόμη και με την πρόβλεψη
ειδικών όρων].

•Για έργα και δραστηριότητες Υποκατηγορίας Α1 = Δυνατότητα παράτασης προθεσμιών έως το
διπλάσιο με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ΠΕΚΑ



Εμπρόθεσμη υποβολή φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ:
δύο μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη της υφιστάμενης,
η οποία διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοσης της
απόφασης ανανέωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ

Στοιχεία φακέλου: τουλάχιστον η μελέτη ανανέωσης ΑΕΠΟ
του έργου ή της δραστηριότητας (τα στοιχεία δύναται να
εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ)

Στοιχεία μελέτης

α) συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου ή της
δραστηριότητας, β) συνοπτική περιγραφή παραμέτρων της
υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος που έχουν
μεταβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση
ΑΕΠΟ, γ) συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν
προκύψει από την εφαρμογή του προγράμματος
παρακολούθησης και ελέγχων και συσχέτισή τους με τους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, δ) προτάσεις για
τροποποίηση όρων και περιορισμών εφόσον προκύπτουν
από τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες νομοθετικών
ρυθμίσεων που αφορούν στο περιβάλλον κατά την περίοδο
μεταξύ της έκδοσης της ΑΕΠΟ και της κατάθεσης του φακέλου
ανανέωσης ή τα στοιχεία του προγράμματος
παρακολούθησης ή των ελέγχων.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

•Εντός 5 εργασίμων ημερών από την υποβολή του
φακέλου = έλεγχος τυπικής πληρότητας.
•Τυπική πληρότητα του φακέλου = αποστολή του στο
οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο
πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να
απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης. :
•Μη τυπική πληρότητα του φακέλου = επιστροφή του
από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή με έγγραφη
αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς
συμπλήρωση πεδία και στοιχεία.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

•Εντός 25 εργασίμων ημερών από υποβολή φακέλου η
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή = αξιολογεί τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά και είτε: α) ζητεί την υποβολή νέας ΜΠΕ
ως προς το σύνολο ή μέρος του έργου ή δραστηριότητας
(εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον), είτε β) ανανεώνει την
ΑΕΠΟ λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες γενικές
προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που προβλέπονται
από τις οικείες διατάξεις είτε, τέλος, γ) παρατείνει τη
διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ ως έχει.

•Η απόφαση ανανέωσης ή παράτασης ισχύος ΑΕΠΟ (
όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ) εκδίδεται από
τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας περιβαλλοντικής
αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά
προϊστάμενό του.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΕΠΟ

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ

Σε περίπτωση: - εκσυγχρονισμού, -επέκτασης, -
βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά
αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων.

Εμπρόθεσμη υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ:
δύο μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη της υφιστάμενης
ΑΕΠΟ, η οποία διατηρείται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας της νέας αδειοδότησης.

Στοιχεία φακέλου: τουλάχιστον η μελέτη τροποποίησης
ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας (τα στοιχεία
δύναται να εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού
ΠΕΚΑ).



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΕΠΟ

Στοιχεία μελέτης ανανέωσης ΑΕΠΟ

α) Η τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου και
προτεινόμενου τροποποιημένου έργου ή της δραστηριότητας,
εστιάζοντας στις προτεινόμενες τροποποιήσεις και
συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά
διαγράμματα, με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων
τροποποιήσεων και του σκοπού της τροποποίησης.
β) Τα στοιχεία περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης του
φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μόνο σε
σχέση με την αιτούμενη τροποποίηση του έργου ή της
δραστηριότητας.
γ) Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει
από την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης και
ελέγχων.
δ) Την εκτίμηση και αξιολόγηση ενδεχόμενων επιπτώσεων
στο περιβάλλον που συνδέονται με την αιτούμενη
τροποποίηση.
ε) Την περιγραφή προτάσεων, όρων και μέτρων για την
αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων που συνδέονται με
την αιτούμενη τροποποίηση, καθώς και το σχετικό με την
τροποποίηση πρόγραμμα παρακολούθησης.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΕΠΟ

Στοιχεία μελέτης ανανέωσης ΑΕΠΟ

δ) Την εκτίμηση και αξιολόγηση ενδεχόμενων
επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται με την
αιτούμενη τροποποίηση.

ε) Την περιγραφή προτάσεων, όρων και μέτρων για
την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων που
συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση, καθώς
και το σχετικό με την τροποποίηση πρόγραμμα
παρακολούθησης.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΕΠΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

•Εντός 5 εργασίμων ημερών από την υποβολή του
φακέλου = έλεγχος τυπικής πληρότητας.

•Τυπική πληρότητα του φακέλου = αποστολή του στο
οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο
πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να
απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης.

•Μη τυπική πληρότητα του φακέλου = επιστροφή του
από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή με έγγραφη
αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς
συμπλήρωση πεδία και στοιχεία.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΕΠΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Εντός 25 εργασίμων ημερών από υποβολή
φακέλου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή =
αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και
αποφαίνεται :
Α) είτε ότι απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ επειδή
επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία
του έργου ή της δραστηριότητας, λόγω των
διαφοροποιήσεων τους.
Στην απευθείας υποβολή νέας ΜΠΕ δύνανται να
προχωρήσουν οι φορείς έργων και
δραστηριοτήτων, εφόσον κρίνουν εκ των
προτέρων ότι επέρχεται ουσιαστική μεταβολή
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΕΠΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Β) είτε ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του
έργου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδει νέα
τροποποιημένη ΑΕΠΟ ή απόφαση περί μη
τροποποίησης της ΑΕΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη τα
στοιχεία εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή
τροποποίησης του έργου ή της δραστηριότητας και τις
ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και
περιορισμούς που προβλέπονται.

•Η απόφαση έκδοσης της νέας ΑΕΠΟ ( όπου δεν
απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ) εκδίδεται από τον
Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής
ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάμενό
του.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Η’ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΠΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΠΟ

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται,
πριν από την έναρξη της Κατασκευής, να υποβάλει
Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, με τον
οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται σημαντικές
αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις
στο περιβάλλον και, επομένως, εξασφαλίζεται η
συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος
αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του
φακέλου της ΜΠΕ.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Η’ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Στοιχεία φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού 
Σχεδιασμού έργων και δραστηριοτήτων

Περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) την τεχνική περιγραφή
του τελικού σχεδιασμού του αδειοδοτημένου έργου ή
δραστηριότητας, συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά
σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, με σαφή
ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων, β) την
τεκμηρίωση της μη διαφοροποίησης των
επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται με τις
διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει κατά τον

τελικό σχεδιασμό.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Η’ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Τεχνική  Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ)

Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από
τον τεχνικό σχεδιασμό έργων ή δραστηριοτήτων σε
στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ αυτών, όπως
εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι,
σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, κέντρα
εξυπηρέτησης και συντήρησης έργων ή
δραστηριοτήτων, σταθμοί διοδίων, έργα
αντιθορυβικής προστασίας, εξειδίκευση τεχνικών
μέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου, εγκρίνονται
με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής
Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην αρμόδια
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, με
απόφαση του Γενικού Διευθυντή της.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Η’ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή και 
έγκριση της ΤΕΠΕΜ είναι:

α) η γενική εκτίμηση των επιπτώσεων και η
πρόβλεψη γενικών ή και ειδικών όρων και
περιορισμών για τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις και
εργασίες στην ΑΕΠΟ και

β) η ρητή πρόβλεψη στην ΑΕΠΟ του έργου ή της
δραστηριότητας της δυνατότητας υποβολής και

έγκρισης ΤΕΠΕΜ.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Η’ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) 
περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

α) τεχνική περιγραφή του ειδικού τεχνικού αντικειμένου που
πραγματεύεται, β) ειδικούς τεχνικούς υπολογισμούς και
μοντέλα προσομοίωσης όπου απαιτούνται για το λεπτομερή
προσδιορισμό εκπομπών ή επιπέδων περιβαλλοντικής
διαφοροποίησης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση του
περιβάλλοντος, γ) εξειδίκευση στις τεχνικές τους
λεπτομέρειες των έργων, μέτρων και περιορισμών για την
προστασία του περιβάλλοντος, δ) τη συμμόρφωση της
Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης με την ΑΕΠΟ του έργου ή
της δραστηριότητας, ε) τοπογραφικό διάγραμμα και
φωτογραφική τεκμηρίωση όπου βρίσκει τέτοια εφαρμογή.

Επιτρέπεται για έργα ή δραστηριότητες η χρήση ως
αποθεσιοθαλάμου ήδη εξορυχθείσας και ανενεργού περιοχής
σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, με αποκλειστικό σκοπό την
αποκατάστασή της και την ένταξή της στο φυσικό περιβάλλον
της περιοχής. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται η υποβολή,
αξιολόγηση και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής
αποκατάστασης από τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από σχετική εισήγηση
του αρμόδιου Δασάρχη.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’

Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β
υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στις οποίες υπάγονται
αυτοδικαίως αναλόγως του είδους τους με ευθύνη
της αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια
λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του
μελετητή ή του φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας.

Αν το έργο ή η δραστηριότητα δεν λαμβάνει
άδεια λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ με
ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος
της Περιφέρειας.

Οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των
απαιτούμενων, κατά περίπτωση, αδειών που
προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή
λειτουργία του εν λόγω έργου ή δραστηριότητας.



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β’

Με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι
προβλεπόμενες ΠΠΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Β’.

ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ  Υ.Α. ΚΑΙ Κ.Υ.Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ (ενδεικτικά)

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Π.Π.Δ.) 

 Κ.Υ.Α. 59845 (ΦΕΚ Β’ 3438/24.12.2012) ΠΠΔ για τουριστικές
εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα και
αθλητισμού.

 Κ.Υ.Α. 3791 (ΦΕΚ Β’ 104/24.01.2013) ΠΠΔ για έργα Α.Π.Ε.

 Υ.Α. 46294 (ΦΕΚ Β’ 2001/14.08.2013) ΠΠΔ για εξορυκτικές
δραστηριότητες.

 Υ.Α. 45964 (ΦΕΚ Β’ 1987/14.8.2013) ΠΠΔ για βιομηχανικές
δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις.

 Κ.Υ.Α. 170078 (ΦΕΚ Β’ 2507/07.10.2013) για εμπορικά κέντρα,
χώρους στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους
εκπαίδευσης.



Καταρχήν η αδειοδότηση πραγματοποιείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των
ειδικότερων ΠΔ και ΥΑ προστασίας

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται 
ειδική οικολογική αξιολόγηση
στην αρμόδια υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας

για έργα κατηγορίας Α υποβάλλεται, ως 
τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική 
αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά 
περίπτωση, υπηρεσία.

εστιάζουν στις συνέπειες για την περιοχή βάσει των στόχων διατήρησής της 

Η σημασία των επιπτώσεων προσδιορίζεται σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις
ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην προστατευόμενη περιοχή την
οποία αφορά το έργο ή η δραστηριότητα.

Βάσει των συμπερασμάτων της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της ΜΠΕ, η αρμόδια αρχή
συμφωνεί για το οικείο έργο ή δραστηριότητα μόνο αφού βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβλάψει
την ακεραιότητα της συγκεκριμένης περιοχής ακόμη και με την εξέταση πιθανών μέτρων
αντιμετώπισης των επιπτώσεων και εναλλακτικών λύσεων. Οι προδιαγραφές της ειδικής
οικολογικής αξιολόγησης και η διαδικασία δημοσιοποίησης ανάλογα με την κατηγορία ή
υποκατηγορία του έργου ή της δραστηριότητας καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού
ΠΕΚΑ.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA
2000

Για έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β η
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, με απόφαση
του Περιφερειάρχη, εκδίδει πρόσθετους όρους
στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ), προκειμένου να διασφαλίζει ότι δεν
παραβλάπτεται η ακεραιότητα της
προστατευόμενης περιοχής εφόσον προκύπτει
από την ειδική οικολογική αξιολόγηση ότι
ενδέχεται αυτή να κινδυνεύει.

Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της
εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει
εναλλακτικών λύσεων, ένα έργο ή
δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για
άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού
δημόσιου συμφέροντος, περιλαμβανομένων
λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως,
λαμβάνεται κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό
μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της
συνολικής συνοχής των περιοχών του δικτύου
Natura 2000.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ 
ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA
2000

Εντός δύο μηνών από την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου
ή της δραστηριότητας, ο Υπουργός ΠΕΚΑ
ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν και τα
αντισταθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν. Όταν στη
συγκεκριμένη περιοχή ευρίσκονται ένας τύπος
φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή ένα είδος
προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν
μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων
και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές
συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το περιβάλλον
ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί λόγοι σημαντικού
δημόσιου συμφέροντος .

Η απόφαση σχετικά με το αν ένα έργο ή
δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για
επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου
συμφέροντος, κατά την έννοια της παρούσας
παραγράφου, λαμβάνεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ



ΕΡΓΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
NATURA ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
NATURA ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται
εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura
αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την
εν λόγω περιοχή, καθ' εαυτό ή από κοινού με άλλα
έργα ή δραστηριότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία του
παρόντος άρθρου, μετά από αιτιολογημένη εντολή της
αδειοδοτούσας αρχής, προκειμένου να εκτιμηθεί
δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στην
προστατευόμενη περιοχή.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ 

Τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε
περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων
πόλεως ή εντός ορίων οικισμών νομίμως
προϋφιστάμενων του 1923 ή εντός ορίων οικισμών με
πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ή σε
οργανωμένους υποδοχείς παραγωγικών
δραστηριοτήτων όπως ήδη χωροθετημένες
βιομηχανικές περιοχές και ζώνες ή βιοτεχνικές
περιοχές και πάρκα, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.





ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Με τη δημοσίευση του Ν. 4014/2011 καταργούνται για
έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α’ και Β’
αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα

Α) όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση
αποβλήτων, η έννοια της οποίας προσδιορίζεται στις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στο
πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων,
όπως ισχύει.

Β). η έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου
κεφαλαίου του ν. 998/1979 (Α`279), του άρθρου 13 του
ν. 1734/1987 (Α`189), ως και κάθε άλλης σχετικής
διάταξης της δασικής νομοθεσίας, καθώς και

Γ). η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών
αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 της κ.υ.α.
Ειβ. 221/65 (Β` 138), όπως έχει τροποποιηθεί με το
άρθρο 3 της κ.υ.α. Γι/17831/71 (Β` 986).



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό
Μητρώο (ΗΠΜ) πληροφοριών που αφορούν στη
διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης,
καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής
των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, το οποίο τηρείται στο
Υπουργείο ΠΕΚΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
καταχωρίζονται:

Α) όλες οι ενέργειες και πληροφορίες καθ` όλα τα
στάδια της διαδικασίας για την έκδοση, ανανέωση ή
τροποποίηση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ,

Β) καθώς επίσης και το σύνολο των πληροφοριών που
αναφέρονται στην πέραν αυτών περιβαλλοντική
επίδοση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας κατά τη
διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής,
συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.

Τη μέριμνα εισαγωγής, αμελλητί, κάθε πληροφορίας
στο ΗΠΜ, έχει η αρμόδια υπηρεσία ή ο φορέας του
έργου ή της δραστηριότητας αντιστοίχως, εφόσον
επισπεύδει την ενέργεια ή κομίζει το έγγραφο. Κατ`
εξαίρεση, τα σχόλια που υποβάλλονται από το κοινό
στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που προβλέπονται
από τον ν 4014/2011, δύναται να υποβάλλονται
εγγράφως.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι προδιαγραφές του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού
Μητρώου (ΗΠΜ) διασφαλίζουν την:

α) Εγκυρότητα, πληρότητα, διαθεσιμότητα και ακρίβεια των
περιεχομένων του.

β) Ασφαλή υποβολή των δεδομένων και πληροφοριών
μέσω του διαδικτύου.

γ) Αναζήτηση στα περιεχόμενά του, μέσω μεταδεδομένων.

δ) Απαγόρευση της διαγραφής των περιεχομένων του.

ε) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά
μητρώα άλλων δημοσίων αρχών μέσω διαδικτύου, όταν
είναι διαθέσιμα και ιδίως με το πληροφοριακό σύστημα της
ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών
Πληροφοριών.

στ) Η πρόσβαση στο ΗΠΜ από τις δημόσιες αρχές και
τους φορείς έργων ή δραστηριοτήτων πραγματοποιείται
μέσω ειδικής ηλεκτρονικής άδειας που χορηγεί το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής ή άλλη δημόσια αρχή.

ζ) Το κοινό έχει δικαίωμα πρόσβασης στο ΗΠΜ για
θέαση, μεταφόρτωση δεδομένων και συμμετοχή στη
διαβούλευση. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς να
απαιτείται η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής άδειας.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, όλα τα έργα κατηγορίας Α ή Β, στο
πλαίσιο του ΗΠΜ, λαμβάνουν αυτόματα ένα μοναδικό
χαρακτηριστικό αριθμό που καλείται Περιβαλλοντική
Ταυτότητα (ΠΕΤ) και περιλαμβάνει κάθε
περιβαλλοντική πληροφορία για το έργο, ο αριθμός
αυτός παραμένει αμετάβλητος, ακόμη και σε
περίπτωση ανανέωσης, τροποποίησης ή κατάργησης
της αντίστοιχης ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ ή αλλαγής του
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.

Η ΠΕΤ περιλαμβάνει κάθε περιβαλλοντική πληροφορία
που αφορά στο έργο είτε πριν από την έκδοση της
ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ είτε μετά από αυτές και
το συνοδεύει σε όλο τον κύκλο ζωής του. Οι αρχές που
είναι αρμόδιες για τη χορήγηση ΕMAS αναζητούν
μέσω της ΠΕΤ του έργου ή της δραστηριότητας κάθε
σχετική διαθέσιμη περιβαλλοντική πληροφορία.



ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΕΠΟ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μετά την έγκριση από την αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή, η ΑΕΠΟ, η απόφαση ανανέωσης, παράτασης
ισχύος ή τροποποίησής της αναρτώνται υποχρεωτικά,
επί ποινή ακυρότητας, εντός ενός μηνός από την
έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, σε ειδικά προς
τούτο καταχωρισμένο δικτυακό τόπο, ο οποίος
ιδρύεται προκειμένου να αποκτήσει κάθε
ενδιαφερόμενος πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη
πρόσβαση και γνώση των εν λόγω αποφάσεων που
αφορούν έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α'.

Με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό αυτό δικτυακό
τόπο, η οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το
νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για
κάθε ενδιαφερόμενο προκειμένου να ασκήσει είτε
αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο
βοήθημα.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε
ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή
παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ'
εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών
αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή
της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική
ευθύνη,

επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από
πεντακόσια (500) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.
Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη
σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το
ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και
την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

α) Περιφερειάρχης = ύψος του προστίμου έως και 200.000
ευρώ.

β) Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης = ύψος
του προστίμου από 200.001ευρώ έως 500.000 ευρώ.

γ) Υπουργός ΠΕΚΑ = ύψος του προστίμου υπερβαίνει τις
500.001 ευρώ.

Για την επιβολή προστίμων, μετά από περιβαλλοντικές
επιθεωρήσεις που διεξάγει η ΕΥΕΠ, απαιτείται απόφαση του
Υπουργού ΠΕΚΑ, κατόπιν εισήγησης της ΕΥΕΠ, ανεξαρτήτως
του ύψους του προστίμου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής
επιχορήγησης στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας ή
για την υπαγωγή του σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης είναι η
εξόφληση ή ρύθμιση τυχόν επιβληθέντων τελεσίδικων
διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις.



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 Όποιος ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση χωρίς την
απαιτούμενη, άδεια ή έγκριση, ή υπερβαίνει τα όρια της
άδειας ή έγκρισης που του έχει χορηγηθεί και υποβαθμίζει το
περιβάλλον, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών ή και
χρηματική ποινή 1.000 έως 60.000,00 ευρώ.

 Όποιος προκαλεί ρύπανση ή υποβαθμίζει το περιβάλλον
με πράξη ή παράλειψη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
ενός έτους ή και χρηματική ποινή 3.000 έως 60.000 ευρώ. Αν
η προηγούμενη πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται
φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και χρηματική ποινή. Αν οι
αρνητικές επιπτώσεις της ρύπανσης ή της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος είναι, με βάση το είδος ή την ποσότητα των
ρύπων ή την έκταση ή τη σημασία της υποβάθμισης,
περιορισμένες επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή και
χρηματική ποινή.

Οι ποινικές κυρώσεις προβλέπονται στο άρθρο
28 του ν 1650/1986 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», όπως τροποποιήθηκε από
το ν. 4042/2012 (άρθρο 7)



ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ιθύνουσα θέση σε
οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο και ιδίως οι πρόεδροι ΔΣ, οι
εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι ΑΕ, οι διαχειριστές
ΕΠΕ, ο πρόεδρος του διοικητικού και του εποπτικού
συμβουλίου συνεταιρισμών, έχουν ιδιαίτερη νομική
υποχρέωση να εποπτεύουν και να ελέγχουν την τήρηση, από
φυσικά πρόσωπα που τελούν υπό τις εντολές του, τις
διατάξεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Στις περιπτώσεις εγκλημάτων που διαπράττονται κατά του
περιβάλλοντος ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται
το Δημόσιο, καθώς και οι ΟΤΑ στην περιφέρεια των οποίων
τελέσθηκε το έγκλημα, το ΤΕΕ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
της Ελλάδος, πανεπιστήμια, άλλοι επιστημονικοί φορείς,
δικηγορικοί σύλλογοι, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά
πρόσωπα, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία,
προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο και με αίτημα
ιδίως την αποκατάσταση των πραγμάτων, στο μέτρο που
είναι δυνατή.

Έγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.



ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤ’ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Ν. 4014/2011 



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 Υ.Α. 1958 (ΦΕΚ 21/Β/2012) για την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες/ υποκατηγορίες ανάλογα με τις δυνητικές περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις 
καθώς και σε ομάδες ομοειδών έργων-δραστηριοτήτων .

 Υ.Α. 20741 (ΦΕΚ 1565/Β/08.05.2012) τροποποίησης και συμπλήρωσης της ΥΑ 
1958/2012.

 Υ.Α. 65150/1780 (ΦΕΚ 3089/Β/04.12.2013) περί αντικατάστασης του Παραρτήματος 
VII της ΥΑ 1958/2012.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α΄

 Κ.Υ.Α. 170225 (ΦΕΚ 135/Β'/27.01.2014) με την οποία γίνεται εξειδίκευση των 
περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων 
της Κατηγορίας Α΄.

 Υ.Α. 48963 (ΦΕΚ 2703/Β/05.10.2012) για τις προδιαγραφές του περιεχομένου των 
Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες 
κατηγορίας Α΄.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 Υ.Α. 167563 (ΦΕΚ 964/Β/19.04.2013) με την οποία εξειδικεύονται 
οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης.

 Υ.Α. 52983/1952 (ΦΕΚ 2436/Β/27.09.2013) σχετικά με τις 
προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και 
δραστηριότητες της κατηγορίας Β. 

 Υ.Α. 15277 (ΦΕΚ 1077/Β/09.04.2012) με την οποία εξειδικεύονται 
οι διαδικασίες για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ και στις ΠΠΔ της 
έγκρισης επέμβασης σε δάση-δασικές εκτάσεις.

 Υ.Α. 21697 (ΦΕΚ 224/ΥΟΔΔ/03.05.2012) συγκρότησης του 
Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν. 4014/2011.

 Κ.Υ.Α. 21398 (ΦΕΚ 1470/Β/03.05.2012) για την ίδρυση και 
λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των ΑΕΠΟ και 
των αποφάσεων ανανέωσης/τροποποίησης ΑΕΠΟ.



ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ  Υ.Α. ΚΑΙ Κ.Υ.Α. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ (Π.Π.Δ.) 

 Κ.Υ.Α. Φ.15/4187/266 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1275/11.04.2012) ΠΠΔ στην άδεια εγκατάστασης –
λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων της δεύτερης (Β) 
Κατηγορίας.

 Κ.Υ.Α. 198015/ΕΥΠΕ−ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β’ 1510.04.05.2012) ΠΠΔ για  σταθμούς βάσης 
κινητής τηλεφωνίας. 

 Κ.Υ.Α. 59845 (ΦΕΚ Β’ 3438/24.12.2012)  ΠΠΔ για τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα 
αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα και αθλητισμού.

Κ.Υ.Α. 3791 (ΦΕΚ Β’ 104/24.01.2013) ΠΠΔ για έργα Α.Π.Ε. 

Υ.Α. 46294 (ΦΕΚ Β’ 2001/14.08.2013) ΠΠΔ για εξορυκτικές δραστηριότητες.

Κ.Υ.Α. 46296 (ΦΕΚ Β’ 2002/14.08.2013) ΠΠΔ για πτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Υ.Α. 45964 (ΦΕΚ Β’ 1987/14.8.2013) ΠΠΔ για βιομηχανικές δραστηριότητες και 
συναφείς εγκαταστάσεις.

Υ.Α. 169810 (ΦΕΚ Β’ 1999/14.08.2013) ΠΠΔ για Μεταφορά Ενέργειας, Καυσίμων και 
Χημικών Ουσιών και συναφείς δραστηριότητες.

Κ.Υ.Α. 169905 (ΦΕΚ Β’ 2035/22.08.2013) ΠΠΔ για Σωφρονιστικά καταστήματα, 
Μονάδες Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ) και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης 
(Π.ΚΕ.Κ).



 Κ.Υ.Α. 46537 (ΦΕΚ Β’ 2036/22.08.2013) ΠΠΔ για σταθμούς ανεφοδιασμού οχημάτων 
με αέρια  ή υγρά καύσιμα. 

 Κ.Υ.Α. 50129/1392 (ΦΕΚ Β’ 2405/26.09.2013) ΠΠΔ για Υδατοκαλλιέργειες και  Αλυκές.

Κ.Υ.Α. 170545 (ΦΕΚ Β’ 2425/27.09.2013) ΠΠΔ για Λιμενικά Έργα.

Κ.Υ.Α. 170544 (ΦΕΚ Β’ 2407/27.09.2013) ΠΠΔ για χερσαίες εγκαταστάσεις 
διαχείμανσης και μικροεπισκευής σκαφών. 

Κ.Υ.Α. 52891 (ΦΕΚ Β’ 2446/30.09.2013) ΠΠΔ για συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και 
λιπαντήρια οχημάτων.

Κ.Υ.Α. 170613 (ΦΕΚ Β’ 2505/07.10.2013) ΠΠΔ για έργα χερσαίων και εναέριων 
μεταφορών. 

Κ.Υ.Α. 170078 (ΦΕΚ Β’ 2507/07.10.2013) ΠΠΔ για εμπορικά κέντρα, χώρους 
στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους εκπαίδευσης. 

 Κ.Υ.Α. 171331 (ΦΕΚ Β’ 2932/20.11.2013) ΠΠΔ για χώρους συγκέντρωσης και 
διακίνησης παλαιών μετάλλων και οικοδομικών υλικών. 

 Κ.Υ.Α. 171923 (ΦΕΚ Β’ 3071/03.12.2013) ΠΠΔ για υδραυλικά έργα.

 Κ.Υ.Α. 171914 (ΦΕΚ Β’ 3072/03.12.2013) ΠΠΔ για Συστήματα Περιβαλλοντικών 
Υποδομών.

 Κ.Υ.Α. 172425 (ΦΕΚ Β’ 3266/20.12.2013) ΠΠΔ για Υγειονομικές Μονάδες.


