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1. ΚΥΡΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Άρθρο 24 (Προστασία του περιβάλλοντος)

 Ν. 998/1979 - Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της 

Χώρας, όπως ισχύει

 Ν. 1650/1986 - Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ισχύει

 Ν. 3010/2002, (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002) «Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 

97/11/ΕΕ (περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των 

επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον) και 96/61/ΕΕ 

(σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης, γνωστή ως Οδηγία 

IPPC), διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 

διατάξεις» , όπως ισχύει

 Ν. 3028/2002 «Περί Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»

 Ν. 3199/2003 - Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 

στον τομέα πολιτικής των υδάτων 4



1. ΚΥΡΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (2)

 Ν. 4014/2011 - Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου περιβάλλοντος, όπως ισχύει

 Ν. 3937/2011 - Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις

 Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 - Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 

2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Ιουνίου 2001     (ΣΜΠΕ –ΣΠΕ)

 Υ.Α. 15277/2012 - Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της 

προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα 

και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 

(ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011
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 Υ.Α. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ/2013 - 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 

αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού 

με τις διαδικασίες αυτές θέματος  (ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ)

 Υ.Α. 62732/2013 - Κανονισμός Λειτουργίας του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) – (ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

 Υ.Α. Οικ.: 1649/45/2014 - Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου 

ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια 

διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της 

Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 

παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 

λεπτομέρειας
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1. ΚΥΡΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (3)



 Υ.Α. οικ. 170225/2014 - Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (21/Β) 

όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (209/Α), καθώς και κάθε άλλης 

σχετικής λεπτομέρειας, όπως ισχύει

 Υ.Α. οικ. 30651/2014 - Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και 

συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής 

πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση 

και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 5 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α)

 Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 

απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 

4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει
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1. ΚΥΡΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (4)



 Υ.Α. οικ.5688/2018 - Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), 

σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 

2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 - (RISK, 

ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ)

 Υ.Α. οικ. 1915/2018 - Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής 

υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης 

και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ 

εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ 

«για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  (ΣΧΕΔΙΑ – ΣΜΠΕ & ΜΠΕ)
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1. ΚΥΡΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (5)



 22 Κ.Υ.Α. για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β διαφορετικών ομάδων, 

υποομάδων της κατάταξης όπως: ΑΠΕ, Υδραυλικά, Εμπορικά -κτιριακά-γραφεία, 

Εξορυκτικά, Λιμενικά Οδοποιία-Μεταφορές, Περιβαλλοντικές Υποδομές, Τουριστικά, 

Υδατοκαλλιέργειες κλπ.
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1. ΚΥΡΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (6)



1α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Σημαντικές Διεθνείς Περιβαλλοντικές Συμβάσεις και Πρωτόκολλα που έχουν 

κυρωθεί από την Ελλάδα ανά τομέα πολιτικής.

• Γενικά Περιβαλλοντικά Θέματα

• Προστασία της φύσης, της χλωρίδας και της πανίδας

• Θαλάσσιο περιβάλλον

• Εσωτερικά Ύδατα

• Απόβλητα και χημικά

• Ατμόσφαιρα

• Ενέργεια

• Πολιτιστικό Περιβάλλον

• Τοπίο
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1α. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ (2)
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Ενδεικτικές Συμβάσεις - Πρωτόκολλα

 Βαρκελώνης (Μεσόγειος)

 Φλωρεντίας (Τοπίο)

 Ramsar (Υγρότοποι)

 ESPOO (Διασυνοριακό πλαίσιο)

 ACCOBAM (Κητώδη)

 Βασιλείας (Επικινδύνα Αποβλήτα)

 OHE - 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

 Παρίσι (Κλιματική Αλλαγή) – ΟΗΕ

 Μοντρεάλ (Όζον)

 Λονδίνο (Ρύπανσης της θάλασσας από την απόρριψη καταλοίπων και 

άλλων υλών) 

http://www.ypeka.gr

ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ



2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 1: Κατάταξη Έργων

Άρθρα 2-7: Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων κατηγορίας Α: Α1, 

Α2, Ανανέωση Α.Ε.Π.Ο, Οριστική Μελέτη Εφαρμογής 

‘Άρθρο 8: Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων Β κατηγορίας-Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις 

Άρθρο 9: Αδειοδότηση υφιστάμενων έργων 

Άρθρο 10: Αδειοδότηση σε περιοχές Νatura-Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Άρθρο 11: Περιεχόμενο Φακέλων Αδειοδότησης 

Άρθρο 12: Ενσωμάτωση Αδειών στην Περιβαλλοντική αδειοδότηση (Άδειες 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, Άδειες διάθεσης λυμάτων και υγρών 

αποβλήτων, Έγκριση Επέμβασης σε δασικές Εκτάσεις) 
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Άρθρο 13: Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕ.Σ.Π.Α, ΠΕ.Σ.Π.Α.) 

Άρθρα 14-15: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών 

Άρθρο 16: Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών Μ.Π.Ε. 

Άρθρο 17: Τέλη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

Άρθρο 18: Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης-

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 

Άρθρο 19: Γνωμοδοτήσεις και Δημόσια Διαβούλευση-aepo.ypeka.gr  

Άρθρο 20: Περιβαλλοντικές Επιθεωρήσεις

Άρθρο 21: Διοικητικές Κυρώσεις 
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2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (2)



2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (3)

• Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων : (άρθ. 1)

Υ.Α. 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 

παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως ισχύει

Κατηγορία Α – Έργα και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν 

σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Κατηγορία Β – Έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από 

τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε 

γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς
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2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (4)

• Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων : (άρθ. 1) (συνέχεια)

Δύο Υποκατηγορίες της Κατηγορίας Α. 

Α1 - Έργα και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ 

σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

Α2 - Έργα και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον

Έργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει επιμέρους έργα ή 

δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επιμέρους έργου ή 

δραστηριότητας με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον
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• Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων 

κατηγορίας Α : (άρθ. 2)

Νέα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Α ή μετεγκατάσταση ήδη υφισταμένων                                          

ψψψψψψψψψδιαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή ΜΠΕ 

και έκδοση ΑΕΠΟ

Δυνατότητα υποβολής φακέλου ΠΠΠΑ πριν την υποβολή της ΜΠΕ

Απαραίτητη η γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

Απαραίτητη η γνώμη της Δασικής Υπηρεσίας μόνο για τα έργα που 

χωροθετούνται μέσα σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, άλση, πάρκα 

κλπ

Αναγκαία η διαδικασία διαβούλευσης (υπηρεσίες – φορείς – κοινό)

16

2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5)



• Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων 

κατηγορίας Α : (άρθ. 2) (συνέχεια)

Διάρκεια ισχύος ΑΕΠΟ – 10 έτη εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων 

βάση των οποίων εκδόθηκε. Με ειδική αιτιολόγηση μπορεί να έχει ισχύ μικρότερη 

των 10 ετών. Με περιβαλλοντική πιστοποίηση φορέα έργου-δραστηριότητας 

μπορεί να έχει ισχύ μεγαλύτερη των 10 ετών.

Η ΑΕΠΟ αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση κάθε επόμενης διοικητικής 

πράξης που απαιτείται κατά περίπτωση.
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2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (6)



• Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 : (άρθ. 3)

Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διαδικασία για την Έκδοση ΑΕΠΟ

Προαιρετικό Στάδιο: Υποβολή ΠΠΠΑ – Έλεγχος Πληρότητας – Συλλογή 

Γνωμοδοτήσεων – Αξιολόγηση – Σύνταξη θετικής/αρνητικής Γνωμοδότησης εντός 

20 εργάσιμων ημερών

Υποχρεωτικό Στάδιο: Υποβολή ΜΠΕ - Έλεγχος Πληρότητας – Αποστολή φακέλου 

για Γνωμοδοτήσεις – Έναρξη διαβούλευσης - Συλλογή Γνωμοδοτήσεων και 

απόψεων κοινού - Αξιολόγηση – Στάθμιση απόψεων (πιθανή ανάγκη παροχής 

διευκρινήσεων από φορέα έργου-δραστηριότητας) - Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης 

απόρριψης - Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης (περίπου 3,5 μήνες από την 

υποβολή) – περιπτώσεις μεγάλης απόκλισης
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2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (7)



• Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2 : (άρθ. 4)

Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή – Οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (7 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις – Αττική, Μακεδονία-Θράκη, Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, 

Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας, Πελλοπονήσου-Δυτ.Ελλάδας-Ιονίου, Αιγαίου και Κρήτης).

Δεν απαιτείται η γνώμη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας όταν τα έργα χωροθετούνται 

στο σύνολό τους εντός πόλεων ή οικισμών πλην περιπτώσεων που προβλέπεται 

ρητά από τη σχετική νομοθεσία.

Διαδικασία για την Έκδοση ΑΕΠΟ

Υποχρεωτικό Στάδιο: Υποβολή ΜΠΕ - Έλεγχος Πληρότητας – Αποστολή φακέλου 

για Γνωμοδοτήσεις – Έναρξη διαβούλευσης - Συλλογή Γνωμοδοτήσεων και 

απόψεων κοινού - Αξιολόγηση – Στάθμιση απόψεων (πιθανή ανάγκη παροχής 

διευκρινήσεων από φορέα έργου-δραστηριότητας) - Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης 

απόρριψης - Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης (περίπου 3 μήνες από την 

υποβολή) – περιπτώσεις μεγάλης απόκλισης 19
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (8)



• Διαδικασία Ανανέωσης ΑΕΠΟ: (άρθ. 5)

Διαδικασία για την Ανανέωση ΑΕΠΟ 2 μήνες πριν την λήξη της υφιστάμενης

Υποβολή Φακέλου – Έλεγχος Πληρότητας - Ενημέρωση Κοινού– Αξιολόγηση – Ανανέωση 

(έκθεση εφαρμογής Π.Ο.)

• Διαδικασία Τροποποίησης ΑΕΠΟ: (άρθ. 6)

Διαδικασία για την Τροποποίηση ΑΕΠΟ

Υποβολή Φακέλου – Έλεγχος Πληρότητας - Ενημέρωση Κοινού– Αξιολόγηση 

1.Αν επέρχονται σημαντικές διαφοροποιήσεις                   ΝΕΑ ΜΠΕ (οίκοθεν ή απαίτηση 

Υπηρεσίας)

2.Αν δεν επέρχονται σημαντικές διαφοροποιήσεις             ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΕΠΟ 
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2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (9)



• Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής έργου ή 

δραστηριότητας : (άρθ. 7)

Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού

Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) – Εργοταξιακές εγκαταστάσεις, 

Αποθεσιοθάλαμοι, σταθμοί διοδίων, σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών κλπ

Δανειοθάλαμοι – Άρθρο 6 4014/2011 – Τροποποίηση ΑΕΠΟ
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2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (10)



• Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων 

και δραστηριοτήτων 

κατηγορίας Β : (άρθ. 8)

Αυτοδίκαιη 

Υποβολή σε 

Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις
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2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (11)



• Υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στερούμενα περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 9)

Υπαγωγή σε περιβαλλοντική αδειοδότηση για έργα ή δραστηριότητες που 

τροποποιούνται, βελτιώνονται, εκσυγχρονίζονται, επεκτείνονται ή κατά παράβαση 

στερούνται περιβαλλοντικού όρους (μέχρι έκδοση 4014/2011 – μετά πρόβλημα)

• Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε 

περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 : (άρθ. 10)

Έργα/Δραστ. Κατηγορίας Α: Υποβολή Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 

(Μ.Ε.Ο.Α.) ως τμήμα της ΜΠΕ

Έργα/Δραστ. Κατηγορίας Β: Υποβολή Μ.Ε.Ο.Α. στην αρμόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Στην Μ.Ε.Ο.Α. ενσωματώνεται η διαδικασία της «Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων» 

που προβλέπεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 92/43/ΕΚ όπως έχει ενσωματωθεί στο 

εθνικό δίκαιο και όπως ισχύει.
23

2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (12)



• Περιεχόμενο φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης : (άρθ. 11)

Υ.Α. οικ. 170225/2014 - Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της 

απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 

1958/2012 (21/Β) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (209/Α), 

καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας, όπως ισχύει

Γενικές Προδιαγραφές ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α

Ειδικές (πρόσθετες) Προδιαγραφές ΜΠΕ για έργα και δραστηριότητες διαφορετικών 

θεματικών ομάδων της κατηγορίας Α

Προδιαγραφές της Μ.Ε.Ο.Α. για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α
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2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (13)



• Κατάργηση αδειών : (άρθ. 12)

Άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Έγκριση επέμβασης

Άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων 
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2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (14)



• Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕ.Σ.Π.Α.): (άρθ. 13)

Σύσταση ΚΕΣΠΑ

Παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων 

γνωμοδοτήσεων

• Σύσταση Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) στο ΥΠΕΝ : (άρθ. 14)

Σύσταση ΔΙ.Π.Α.

Εποπτεία, Αξιολόγηση, Επεξεργασία και Εισήγηση για έγκριση των περιβαλλοντικών 

μελετών της Α1 και των ΣΜΠΕ

• Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ : (άρθ. 16)

Σύσταση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ

Ενδελεχής έλεγχος ΜΠΕ
26

2. ΝΟΜΟΣ 4014/2011 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (15)



• Τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων : (άρθ. 17)

Αντισταθμιστικά Μέτρα και επιβληθέντα πρόστιμα καταλήγουν στο Πράσινο Ταμείο

Διατίθενται για έργα ή δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση, 

αποκατάσταση, προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος

• Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης : (άρθ. 18)

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ)

Καταχώριση ενεργειών και πληροφοριών για όλα τα στάδια της διαδικασίας για την 

έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ και ΠΠΔ

Μοναδικός χαρακτηριστικός αριθμός που καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ)
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• Γνωμοδοτήσεις φορέων και δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

: (άρθ. 19)

Οι δημόσιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 11764/653/2006 (Β 

237)

Οικεία Περιφέρεια, οικείος Δήμος

Ενδιαφερόμενο κοινό – Το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί από το έργο ή την 

δραστηριότητα (ευρεία ερμηνεία από νομολογία που καλύπτει το σύνολο σχεδόν των 

πολιτών)

Η έγκαιρη ενημέρωση του κοινού είναι υποχρεωτική

• Ανάρτηση ΑΕΠΟ στο διαδίκτυο : (άρθ. 19α)

Μετά την έγκριση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή η ΑΕΠΟ, η απόφαση 

ανανέωσης, παράτασης ή τροποποίησης αναρτώνται εντός ενός μηνός, σε ειδικό 

διαδικτυακό τόπο

http://aepo.ypeka.gr/
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ΠΠΠΑ ΜΠΕ

ΜΕΟΑ

ΑΕΠΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΑΕΠΟ

10 έτη

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕ.ΠΕ.Μ.

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΕΠΟ ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

ΑΕΠΟ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ
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3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών

ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα

ομάδα 3η: Λιμενικά έργα

ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών

ομάδα 5η: Εξορυκτικές δραστηριότητες

ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, 

αθλητισμού και αναψυχής

ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσειςς νεκρών, αλυκές  κ.α.)

Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 
37674/2016 
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3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (2)

ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες

ομάδα 9η: Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις (Σύστημα μοριοδότησης ανά 

υποκριτήριο για την ομάδα 9, με σκοπό την κατάταξή των έργων-δραστηριοτήτων στην 

υποκατηγορία Α2 ή Β.

ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών

ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες (Radar, πάρκα κεραιών τηλεόρασης, 

σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, ΟΤΚΖ, , Σωφρονιστικά καταστήματα, κέντρα 

αποτέφρωσης νεκρών, αλυκές  κ.α.)

Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 
37674/2016 
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4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΠΠΑ

1. Εισαγωγή

Τίτλος, Είδος και μέγεθος, Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή, Κατάταξη, Φορέας, 

Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου ή της δραστηριότητας.

2. Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας

Βασικά στοιχεία σχεδιασμού που σχετίζονται με το έργο ή τη δραστηριότητα, των απαιτούμενων 

κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών εγκαταστάσεων και έργων κ.λπ. Βασικά 

στοιχεία των φάσεων κατασκευής. Προκαταρκτική εκτίμηση των απαιτούμενων ποσοτήτων 

πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων, εκπομπών κ.λπ. 

3. Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας -

ευρύτερες συσχετίσεις

Στόχος και σκοπιμότητα, Οικονομικά στοιχεία του έργου ή της δραστηριότητας, Συσχέτιση του 

έργου με άλλα έργα

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΠΠΑ (2)

4. Συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με θεσμοθετημένες χωρικές ή 

πολεοδομικές δεσμεύσεις

5. Εναλλακτικές λύσεις

6. Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος

Περιοχή μελέτης, Κλιματικά και βιοκλιματικά, Μορφολογικά και τοπιολογικά, Γεωλογικά, τεκτονικά 

και εδαφολογικά χαρακτηριστικά. Φυσικό περιβάλλον, Ανθρωπογενές περιβάλλον, Κοινωνικο-

οικονομικό περιβάλλον, Τεχνικές Υποδομές, Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον, 

Ατμοσφαιρικό, Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις, Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Ύδατα

7. Κατ' αρχήν εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (2)
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4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΠΠΑ (3)

8. Προσδιορισμός περιβαλλοντικών θεμάτων

9. Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων Προκαταρκτικού Προσδιορισμού 

Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων

10. Φωτογραφική τεκμηρίωση

11. Χάρτες και Σχέδια

12. Παραρτήματα

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (3)
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1. Εισαγωγή

Τίτλος, Είδος και μέγεθος, Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή, Κατάταξη, Φορέας, 

Περιβαλλοντικός μελετητής του έργου ή της δραστηριότητας.

2. Μη-τεχνική περίληψη

3. Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας

Βασικά στοιχεία σχεδιασμού που σχετίζονται με το έργο ή τη δραστηριότητα, των απαιτούμενων 

κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών/συνοδών εγκαταστάσεων και έργων κ.λπ. Βασικά 

στοιχεία των φάσεων κατασκευής. Προκαταρκτική εκτίμηση των απαιτούμενων ποσοτήτων 

πρώτων υλών, νερού και ενέργειας, αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων, εκπομπών κ.λπ. 
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4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΠΕ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (4)



4. Στόχος και σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας -

ευρύτερες συσχετίσεις

Στόχος και σκοπιμότητα, Οικονομικά στοιχεία του έργου ή της δραστηριότητας, Συσχέτιση του 

έργου με άλλα έργα, Ιστορική εξέλιξη του έργου ή της δραστηριότητας, Οικονομικά στοιχεία του 

έργου ή της δραστηριότητας 

5. Συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με θεσμοθετημένες χωρικές ή 

πολεοδομικές δεσμεύσεις

6. Αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου ή της δραστηριότητας

Αναλυτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας, των συνοδών έργων, της φάσης 

λειτουργίας και κατασκευής, φάσης αποκατάστασης κλπ

7. Εναλλακτικές λύσεις
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4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΠΕ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (2)

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (5)



8. Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος

Περιοχή μελέτης, Κλιματικά και βιοκλιματικά, Μορφολογικά και τοπιολογικά, Γεωλογικά, τεκτονικά 

και εδαφολογικά χαρακτηριστικά. Φυσικό περιβάλλον, Ανθρωπογενές περιβάλλον, Κοινωνικο-

οικονομικό περιβάλλον, Τεχνικές Υποδομές, Ανθρωπογενείς πιέσεις στο περιβάλλον, 

Ατμοσφαιρικό, Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις, Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Ύδατα

9. Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

10. Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

11. Περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση

12. Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων
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4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΠΕ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (3)

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (6)



13. Πρόσθετα στοιχεία

14. Φωτογραφική τεκμηρίωση

15. Χάρτες και Σχέδια

16. Παραρτήματα
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4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΠΕ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (4)

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (7)

Σημειώνεται ότι για σχεδόν όλες τις κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων 

υπάρχουν διαφοροποιημένες απαιτήσεις προδιαγραφών ΜΠΕ ανά ομάδα και 

υποκατηγορία έργων και δραστηριοτήτων Α' κατηγορίας



• Έργα και δραστηριότητες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 

36060/1155/Ε.103/2013 (Β' 1450) - Οδηγία IED

 Απαιτήσεις για εγκαταστάσεις που υπάγονται σε ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο 

της ρύπανσης

 Απαιτήσεις για Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης (ΜΕΚ)

 Απαιτήσεις για εγκαταστάσεις δέσμευσης / αποθήκευσης ρευμάτων CO2

 Απαιτήσεις για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης

 Απαιτήσεις για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης επικίνδυνων 

αποβλήτων

 Απαιτήσεις για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες

• Προδιαγραφές ΜΕΟΑ με απαίτηση υλοποίησης εργασιών πεδίου: 

Για έργα και δραστηριότητες εντός Περιοχών Natura 2000, για την οποία δεν 

προβλέπονται ειδικότερες πρόνοιες προστασίας και διαχείρισης (ΠΔ, ΥΑ) ή δεν συντρέχουν 

ειδικές προϋποθέσεις 
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4.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΠΕ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (8)



• Προδιαγραφές ΜΕΟΑ χωρίς απαίτηση υλοποίησης εργασιών πεδίου: 

Για έργα και δραστηριότητες εντός Περιοχών Natura 2000, για τα οποία συντρέχουν 

ειδικές προϋποθέσεις:

υπάρχουν επαρκή, τεκμηριωμένα, αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα στοιχεία και 

καταγραφές για την περιοχή έρευνας πεδίου 

 τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αναλυτικά (και όχι γενικές καταγραφές όπως π.χ. των 

τύπων οικοτόπων σε κλίμακα 1:50.000 ή των Τυποποιημένων Δελτίων Δεδομένων ή 

των Εθνικών Εκθέσεων εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών), 

 τα διαθέσιμα στοιχεία είναι πρόσφατα (τελευταίας 10ετίας)

 τα διαθέσιμα στοιχεία κριθούν επαρκή από τον μελετητή

• Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων
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4.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΠΕ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (2)

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (9)



• Περιοχή μελέτης (Π.Μ): 

Τουλάχιστον η συνολική έκταση της περιοχής Natura 2000  (Πρόβλεψη επέκτασης 

κατά την κρίση του μελετητή)

• Περιοχή Έρευνας Πεδίου (Π.Ε.Π):  

Έργα και Δραστηριότητες Υποκατηγορίας Α1 

Σημειακά και εμβαδικά: κατ' ελάχιστο 1Km από τα όρια του γηπέδου ή του χώρου 

κατάληψης.

Γραμμικά: κατ' ελάχιστο 500m. εκατέρωθεν του άξονα τους.
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4.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μ.Ε.Ο.Α. ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ –
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (10)



• Απαιτήσεις σε έρευνες πεδίου

Εντός Ειδικής Ζώνης Διαχείρισης (ΕΖΔ) – (Οικότοποι)

Χρονικό διάστημα εργασιών πεδίου: Ένας ετήσιος κύκλος εκτός αν τεκμηριωθεί 

από τον μελετητή σχετικός χρονικός περιορισμός

Χρονική διάρκεια εργασιών πεδίου: 20-60 ημέρες πεδίου

Εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) – (Ορνιθοπανίδα)

Χρονικό διάστημα εργασιών πεδίου: Ένας ετήσιος κύκλος εκτός αν τεκμηριωθεί 

από τον μελετητή σχετικός χρονικός περιορισμός

Χρονική διάρκεια εργασιών πεδίου: 20-60 ημέρες πεδίου
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4.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μ.Ε.Ο.Α. ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ –
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1 (2)

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (11)



• Περιοχή μελέτης (Π.Μ): 

Τουλάχιστον η συνολική έκταση της περιοχής Natura 2000  (Πρόβλεψη επέκτασης 

κατά την κρίση του μελετητή)

• Περιοχή Έρευνας Πεδίου (Π.Ε.Π):  

Έργα και Δραστηριότητες Υποκατηγορίας Α2

Σημειακά και εμβαδικά: κατ' ελάχιστο 0,5Km από τα όρια του γηπέδου ή του χώρου 

κατάληψης.

Γραμμικά: κατ' ελάχιστο 250m εκατέρωθεν του άξονα τους.
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4.5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μ.Ε.Ο.Α. ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ –
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (12)



• Απαιτήσεις σε έρευνες πεδίου

Εντός Ειδικής Ζώνης Διαχείρισης (ΕΖΔ) - (Οικότοποι)

Χρονικό διάστημα εργασιών πεδίου: Σε εποχή του έτους κατά την κρίση του 

μελετητή

Χρονική διάρκεια εργασιών πεδίου: 10-30 ημέρες πεδίου

Εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) - (Ορνιθοπανίδα)

Χρονικό διάστημα εργασιών πεδίου: Περίοδος από Μάρτιο έως Ιούνιο και 

σύμφωνα με την κρίση του μελετητή

Χρονική διάρκεια εργασιών πεδίου: 10-30 ημέρες 
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4.5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μ.Ε.Ο.Α. ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ –
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 (2)

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (13)



1. Υφιστάμενη Κατάσταση φυσικού Περιβάλλοντος 

Περιγραφή, ανάλυση και κατάσταση των ειδών χλωρίδας πανίδας, των βιοτόπων τους και των 

οικοσυστημάτων τόσο στην Π.Μ όσο και στην ΠΕΠ με αξιοποίηση υφιστάμενης βιβλιογραφίας 

και αποτελέσματα εργασιών πεδίου 

Σύνταξη κατάλληλων χαρτών, π.χ. γεωγραφικής κατανομής οικοτόπων, βιοτόπων και θέσεων 

καταγραφής ειδών χλωρίδας και πανίδας.

2. Δέουσα εκτίμηση και αξιολόγηση επιπτώσεων 

Εξετάζεται εάν το έργο ή η δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στη 

δομή, και στις λειτουργίες της περιοχής μελέτης και ιδιαίτερα στην ακεραιότητα και στους 

στόχους διατήρησης της περιοχής Natura 2000 καθώς και στη συνεκτικότητα του δικτύου Natura

2000.

3. Μέτρα αντιμετώπισης των πιθανών επιπτώσεων

Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση 

λειτουργίας.
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4.6 ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΟΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (14)



4. Αντισταθμιστικά Μέτρα

Αφορά στην περίπτωση πρόκλησης σημαντικών επιπτώσεων στην Περιοχή Natura 2000, και 

ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, το έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί για λόγους σημαντικού 

δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως.

5. Πρόγραμμα παρακολούθησης (Monitoring)

6. Σύνοψη συμπερασμάτων

7. Βιβλιογραφικές πηγές

8. Ομάδα μελέτης
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4.6 ΚΥΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΟΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (2)

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (15)



• «3. Κάθε σχέδιο, μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου, το οποίο 

όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά τον εν λόγω τόπο, κάθε αυτό ή από κοινού 

με άλλα σχέδια, εκτιμάται δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, 

λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του. 

• Βάσει των συμπερασμάτων της εκτίμησης των επιπτώσεων στον τόπο και εξαιρουμένης 

της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4, οι αρμόδιες εθνικές αρχές 

συμφωνούν για το οικείο σχέδιο μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την 

ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί 

πρώτα η δημόσια γνώμη».
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4.7 ΆΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ (92/43/ΕΕ)

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (16)



• «4. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει 

εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς 

λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή 

οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος λαμβάνει κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο 

ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής του Natura 2000. Το κράτος 

μέλος ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που έλαβε. Όταν ο 

τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού 

οικοτόπου προτεραιότητας ή/και 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 Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί σημαντικοί λόγοι σημαντικού δημοσίου 

συμφέροντος.»

• Η Ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με το άρθρο 6 της Οδηγίας των Οικοτόπων στην 

παράγραφο 4, άρθρ. 10 του Νόμου 4014/2011.
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4.7 ΆΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ (92/43/ΕΕ) (2)

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (17)



Υ.Α Αριθμ. 52983/1952 (ΦΕΚ 2436Β/27.09.2013) Προδιαγραφές της Ειδικής 

Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β

 Η Ε.Ο.Α. αξιολογείται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

(ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας Στην περίπτωση που η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της 

οικείας Περιφέρειας, δεν είναι η αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε Π.Π.Δ. του 

έργου ή της δραστηριότητας, η διαδικασία αξιολόγησης της Ε.Ο.Α. προηγείται της 

υπαγωγής σε Π.Π.Δ. Στην περίπτωση που αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε 

Π.Π.Δ. είναι η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας, η διαδικασία αξιολόγησης της 

Ε.Ο.Α. ενσωματώνει και την υπαγωγή σε Π.Π.Δ. με την έκδοση ενιαίας διοικητικής 

πράξης του Περιφερειάρχη για την υπαγωγή σε Π.Π.Δ.

 Η Ε.Ο.Α. περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση 

στα προστατευτέα αντικείμενα της περιοχής Natura που δύναται να επηρεαστούν και 

την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα έργα 

ή δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης των 

συγκεκριμένων περιοχών Natura. 49

4.8 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μ.Ε.Ο.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (18)



Υ.Α Αριθμ. 52983/1952 (ΦΕΚ 2436Β/27.09.2013) Προδιαγραφές της Ειδικής 

Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β

 Ως περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή Natura 2000.

 Ως περιοχή καταγραφής στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος θεωρείται μια νοητή 

απόσταση έως 300m από τα όρια των έργων.

 Για την εκπόνηση της ΜΕΟΑ απαιτείται υλοποίηση αναγνωριστικής μελέτης πεδίου.

 Η περίοδος και η διάρκεια υλοποίησης της αναγνωριστικής μελέτης πεδίου 

παρουσιάζονται και τεκμηριώνονται συνοπτικά από τον/τους συντάκτη/ες της Ε.Ο.Α. 
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4.8 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μ.Ε.Ο.Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β (2)

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (19)



1.Εισαγωγή

2.Περιγραφή αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας

3.Περιγραφή προτεινόμενης τροποποίησης

4.Συμβατότητα προτεινόμενης τροποποίησης με θεσμοθετημένες δεσμεύσεις

5.Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος

6.Αποτελέσματα παρακολούθησης και ελέγχων

7.Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

8.Μέτρα αντιμετώπισης των ενδεχόμενων επιπτώσεων

9.Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την τροποποίηση ΑΕΠΟ

10.Φωτογραφική τεκμηρίωση

11.Χάρτες και Σχέδια

12.Παραρτήματα
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4.9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (20)



1.Εισαγωγή

2.Συνοπτική περιγραφή αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας

3.Συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με θεσμοθετημένες δεσμεύσεις

4.Υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος

5.Τρόπος υλοποίησης και εφαρμογής των όρων, μέτρων και περιορισμών της προς 

ανανέωση ΑΕΠΟ.

6.Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

7.Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων και προτάσεων για την ανανέωση ΑΕΠΟ

8.Χάρτες και Σχέδια

9.Παραρτήματα
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4.10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (21)



1. Μη Τεχνική περίληψη

2. Γενικά στοιχεία

3. Σκοπιμότητα και στόχοι του σχεδίου ή προγράμματος

4. Περιγραφή του σχεδίου ή προγράμματος

5. Εναλλακτικές δυνατότητες

6. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος

7. Εκτίμηση, Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων στο περιβάλλον του σχεδίου ή 

προγράμματος:

8. Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

9. Στοιχεία Κανονιστικής Πράξης

10. Δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την εκπόνηση της ΣΜΠΕ

11. Βασικές μελέτες και έρευνες

12.Παραρτήματα
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4.11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΜΠΕ

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΩΝ (22)



Διερεύνηση ένταξης του Έργου στον υφιστάμενο Χωροταξικό και 

Πολεοδομικό Σχεδιασμό και εναρμόνισής του με τις απαιτήσεις των ειδικών 

χωροταξικών (στρατηγικών) και πολεοδομικών (κανονιστικών χωρικών 

ρυθμίσεων).
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5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ



Α. Ο χερσαίος Χωροταξικός Σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο ασκείται με βάση τις 

κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (2008).

Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης εξειδικεύουν 

και συμπληρώνουν τις κατευθύνσεις που ορίζει το Γενικό Πλαίσιο και έχουν συνταχθεί για 

τους τομείς Τουρισμού, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της Βιομηχανίας, των 

Υδατοκαλλιεργειών, των Ορυκτών Πρώτων Υλών και των Καταστημάτων Κράτησης. 

Σε Περιφερειακό Επίπεδο για όλες τις Περιφέρειες της χώρας πλην της Αττικής έχουν 

θεσπιστεί τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης τα οποία εγκρίθηκαν το 2003 και πολλά από αυτά έχουν αναθεωρηθεί 

σήμερα: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (2018), Δυτικής Ελλάδας (2003), Δυτικής 

Μακεδονίας (2003), Ηπείρου (2018), Θεσσαλίας (2018), Ιονίων Νήσων (2019), Κεντρικής 

Μακεδονίας (2004), Κρήτης (2017), Νοτίου Αιγαίου (2003), Πελοποννήσου (2003), 

Στερεάς Ελλάδας (2018) και Βορείου Αιγαίου (2019).
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5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (2)
5.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



Β. Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αποτελεί πρόσφατη ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο 

χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατάξεις" (Ν. 4546/2018). Οργανώνει τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες και προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο. 
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5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (3)
5.1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (2)



Ο Πολεοδομικός (Ρυθμιστικός Χωρικός) Σχεδιασμός είναι ο βασικός τρόπος άσκησης 

πολεοδομικής πολιτικής. Αποτελεί το βασικότερο εργαλείο ρύθμισης του αστικού, 

περιαστικού και εξωαστικού χώρου σε επίπεδο οικισμού, πόλης ή πολεοδομικού 

συγκροτήματος.

• Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας-Αττικής (επέχει θέση Περιφερειακού Χωροταξικού) και 

Θεσσαλονίκης (ενσωματώνεται στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, εξειδικεύεται και 

συμπληρώνεται από αυτό). Επίσης Ρυθμιστικά σχέδια για πέντε μεγάλες πόλεις 

(Πάτρα, Βόλος, Λάρισα, Ιωάννινα, Ηράκλειο).

• Σχέδια Ρυθμιστικού – Κανονιστικού Χαρακτήρα (Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ειδικά 

Χωρικά Σχέδια και Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής)

Τοπικά Χωρικά Σχέδια του Ν.4269/2014. Αντικατέστησαν τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ του Ν. 

2508/1997

Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Άρθρο 8 του Ν.4269/2014), στα οποία εντάσσονται: ΠΟΤΑ, 

ΠΟΑΠΔ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Εμπορευματικά Κέντρα, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ, 

Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια
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5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (4)
5.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ



 Γενική θεώρηση μορφολογίας τοπίου (φυσικό ανάγλυφο, σχήματα, υψόμετρα, 

κλίσεις, landmarks, οπτικές γωνίες υπό τις οποίες το τοπίο γίνεται αντιληπτό.

 Αναζήτηση προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου που κυρώθηκε με τον Ν.3827/2010 (ΦΕΚ 

Α΄30).

 Εντοπισμός σημαντικών σημείων θέασης και διερεύνηση της επίδρασης του 

Έργου στο τοπίο μέσω σύγχρονων ψηφιακών τεχνικών, σχηματικών τομών 

και φωτορεαλιστικής απεικόνισης. 

 Ενσωμάτωση μέτρων από τη φάση του σχεδιασμού του Έργου ώστε να 

εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή οπτική εναρμόνισή του με το τοπίο και η 

ελαχιστοποίηση οπτικής όχλησης.

 Μελέτη αποκατάστασης τοπίου. 
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6. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ



• Ν. 4258/2014, Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − 

ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

• ΚΥΑ 140055/2017, Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου 

οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 -

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

• Περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψή και την αποκατάσταση 

περιβαλλοντικής ζημιάς

Οδηγία 2004/35/ΕΚ, όπως ισχύει

ΠΔ 148/2009 – ΦΕΚ 190/Α/29.09.2009 (ενσωμάτωση οδηγίας)

Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 - Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 

2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 59

7. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ



• Ποινική προστασία του περιβάλλοντος

Οδηγία 2008/99/ΕΚ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του 

ποινικού δικαίου

Ν. 4042/2012 - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την 

οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Ρύθμιση 

θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
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7. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ (2)



• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ)

 Έργα οδοποιίας, σιδηρόδρομοι, μέσα σταθερής τροχιάς και 

τελεφερίκ

 Αεροδρόμια 

 Λιμενικά και υδραυλικά έργα 

 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για τη διαχείριση και 

διάθεση μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 

 Συστήματα υποδομής που απαιτούνται για την επεξεργασία και 

διάθεση αστικών λυμάτων 

 Τουριστικές εγκαταστάσεις και εργασίες πολεοδομίας 

 Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες 

Μελέτες διαχείρισης στερεών αποβλήτων στα πλαίσια του 

περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων
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8. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Υ.Α. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 

466, ΦΕΚ 2519 

Β/20.07.2017, Έγκριση 

Κανονισμού 

Προεκτιμώμενων

Αμοιβών μελετών και 

παροχής τεχνικών και 

λοιπών συναφών 

επιστημονικών 

υπηρεσιών κατά τη 

διαδικασία της παρ. 8 δ 

του άρθρου 53 του ν. 

4412/2016(Α΄ 147).



• Η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) είναι μια διαδικασία 

εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, 

σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΕ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».

• Η εναρμόνιση σε εθνικό επίπεδο, έγινε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με α.π.

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006)  

• Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 40238/2017, (ΦΕΚ 3759/Β/25.10.2017) 

«Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 

107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 

προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την 

εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001»»

• Η ΣΜΠΕ προϋποθέτει σχέδια που εκπονούνται από Δημόσια Αρχή και προβλέπεται η 

έγκρισή τους. 
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9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ)



• Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση -περιλαμβάνει

Την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων (υπηρεσίες – φορείς - κοινό)

Τη συνεκτίμηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη 

απόφασης

Την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση αυτή

63

9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ) (2)



• Στόχος της Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίων ή 

Προγραμμάτων είναι:

Η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σχέδια – προγράμματα της 

Πολιτείας πριν αυτά οριστικοποιηθούν και εξειδικευθούν σε επιμέρους έργα και 

δραστηριότητες                 μεγαλύτερη ευελιξία σε πιθανή ανάγκη τροποποιήσεων

η διερεύνηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε πρώιμο επίπεδο σχεδιασμού σε 

σχέση με την προμελέτη ενός έργου ή δραστηριότητας             εξοικονόμηση πόρων

η ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής ανάμεσα στις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις 

υπογραμμίζοντας τους λόγους επιλογής μιας συγκεκριμένης λύσης.
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9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ) (3)



Η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας ΣΠΕ.

• Η Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί ένα εργαλείο βελτίωσης των 

Σχεδίων και των Προγραμμάτων ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση στην 

κατάρτισή τους και εστιάζοντας στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και 

επιπτώσεων και στη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών οφελών από τις προτεινόμενες 

παρεμβάσεις. 

• Η Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελεί μια διαδικασία «παράλληλη και 

συμπληρωματική» με την εκπόνηση του σχεδίου και προγράμματος.

• Το σχέδιο ή πρόγραμμα οριστικοποιείται υποχρεωτικά μετά την έκδοση της ΚΥΑ ΣΠΕ, η 

οποία αποτελεί δεσμευτική πράξη για την αρχή σχεδιασμού.

65

9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ) (4)



Σχέδια και προγράμματα για τα οποία απαιτείται ΣΠΕ

 Επιχειρησιακά προγράμματα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

 Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

 Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

 Ρυθμιστικά σχέδια

 Γενικά πολεοδομικά σχέδια

 Σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)

 Περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων

 Περιοχές ειδικών χωρικών επεμβάσεων

 Σχέδια ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων

 Περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης

 Περιοχές ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης

 Σχέδια διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

 Περιφερειακά σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων

 Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 66

9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ) (5)



Σχέδια και προγράμματα για τα οποία απαιτείται ΣΠΕ (συνέχεια)

 Σχέδια εγγειοβελτιωτικών έργων και αξιοποίησης εδαφουδατικών πόρων

 Πρόγραμμα ανάπτυξης τουριστικών λιμένων

 Για όλα τα σχέδια και προγράμματα τα οποία στο σύνολό τους ή εν μέρει 

υλοποιούνται σε περιοχές του εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Οικολογικού 

Δικτύου Natura 2000 και τα οποία ενδέχεται να τις επηρεάσουν σημαντικά, κατά το 

στάδιο κατασκευής και λειτουργίας τους. Εξαιρούνται τα προεδρικά διατάγματα 

χαρακτηρισμού περιοχών και καθορισμού ζωνών  προστασίας δραστηριοτήτων και 

χρήσεων γης των προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 6, του ν. 3937/2011 

(ΦΕΚ Α΄ 60), τα οποία εκδίδονται κατ’ εφαρμογή Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης 

(Ε.Π.Μ), καθώς και τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράμματα δράσης που 

συνδέονται άμεσα ή είναι απαραίτητα για τη διαχείριση και προστασία των 

προστατευτέων αντικειμένων των περιοχών αυτών. (Τροποποίηση -Υ.Α. οικ. 

40238/2017 - ΦΕΚ 3759/Β/25.10.2017)
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9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ) (6)



ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

“Η Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ως 

Εργαλείο για την Προστασία του Περιβάλλοντος και των 

Επενδύσεων”

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


