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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014  
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη−  

ριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση  
µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και  
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Πε− 
ριβάλλοντος,  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

Άρθρο 1 
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων 

 
1. Τα έργα και οι δραστηριότητες του δηµόσιου και ι- 

διωτικού τοµέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία 
δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσ- 
σονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα µε τις επι- 
πτώσεις τους στο περιβάλλον. 

Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαµβάνει τα έργα και τις  
δραστηριότητες τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ση- 
µαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία α- 
παιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι- 
πτώσεων (ΜΠΕ) προκειµένου να επιβάλλονται ειδικοί ό- 
ροι και περιορισµοί για την προστασία του περιβάλλο- 
ντος σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο ή δραστηριότητα,  
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του  
παρόντος. Τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγο- 
ρίας Α κατατάσσονται: α) σε αυτά που ενδέχεται να προ- 
καλέσουν πολύ σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον  
και αποτελούν την υποκατηγορία Α1 και β) σε αυτά που  
ενδέχεται να προκαλέσουν σηµαντικές επιπτώσεις στο  
περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α2.  
 Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαµβάνει έργα και δρα- 
στηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και  
µη σηµαντικές µόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπό- 
κεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορι- 
σµούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλο- 
ντος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο  
άρθρο 8. 

Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων γίνεται 
βάσει των σχετικών κριτηρίων του Παραρτήµατος Ι.  
 2. Έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκο- 
πούς Εθνικής Άµυνας, καθώς και έργα ή δραστηριότητες  
που απαιτούνται για την άµεση αντιµετώπιση φυσικών  
καταστροφών εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρό- 
ντος νόµου. 

3. Έργα και δραστηριότητες, ο σχεδιασµός και η διαδι- 
κασία υλοποίησης των οποίων υιοθετούνται µε ειδικό νό- 
µο, εξαιρούνται από την εφαρµογή των διατάξεων του 
παρόντος εφόσον, µέσα από τη νοµοθετική διαδικασία 
που ακολουθείται, πληρούνται οι σκοποί του νόµου αυ- 
τού, συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης αξιολόγη- 
σης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επαρκούς 
δηµοσιοποίησης και δηµόσιας διαβούλευσης επί των συ- 
γκεκριµένων έργων και δραστηριοτήτων. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός ενός 
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος, τα δηµόσια ή ι- 
διωτικά έργα και δραστηριότητες που υπόκεινται στις 
ρυθµίσεις του νόµου, κατατάσσονται στις κατηγορίες και 
υποκατηγορίες του άρθρου 1, καθώς και σε οµάδες κοι- 
νές για όλες τις κατηγορίες. 

5. Έργο ή δραστηριότητα που περιλαµβάνει επί µέ- 
ρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκα- 
τηγορία του επί µέρους έργου ή δραστηριότητας µε τις 
σηµαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνε- 
πώς στην υψηλότερη υποκατηγορία. 

6. Σε περίπτωση που κάποιο έργο ή δραστηριότητα  
δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα κατάταξης των έργων  
και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες, υποκατηγορίες και  
οµάδες του παρόντος, µπορεί να ακολουθεί την κατάτα- 
ξη του πλησιέστερου συναφούς έργου ή δραστηριότη- 
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τας µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι- 
κής Αλλαγής, κατόπιν αιτήσεως είτε του φορέα του έρ- 
γου ή της δραστηριότητας είτε της αρµόδιας περιβαλλο- 
ντικής αρχής. Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός 
συναφούς έργου ή δραστηριότητας, η κατάταξη γίνεται µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της αρµό- 
διας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
 

Άρθρο 2 
Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α 
 

1. Για την πραγµατοποίηση νέων έργων ή δραστηριο- 
τήτων κατηγορίας Α ή τη µετεγκατάσταση ήδη υφιστα- 
µένων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδό- 
τησης µε τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Έ- 
γκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). 

2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κα- 
τηγορίας Α δύναται να ζητήσει γνωµοδότηση της αρµό- 
διας περιβαλλοντικής αρχής µε την υποβολή φακέλου  
Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαι- 
τήσεων (ΠΠΠΑ), πριν την υποβολή ΜΠΕ. Στο πλαίσιο της  
ΠΠΠΑ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύνα- 
ται να διενεργήσει δηµόσιο διάλογο αναφορικά µε τα  
βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστη- 
ριότητας και τις ενδεχόµενες κύριες περιβαλλοντικές ε- 
πιπτώσεις. 

3. Η γνωµοδότηση κατά το στάδιο της ΠΠΠΑ προσδιο- 
ρίζει αιτιολογηµένα τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε το 
περιεχόµενο της ΜΠΕ: 

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 στοι- 
χεία, 
στ) παράρτηµα µε όλες τις διατυπωθείσες γνώµες.  

 4. Για κάθε νέο έργο ή δραστηριότητα απαιτείται γνώ- 
µη του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού σχετικά µε  
το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δρα- 
στηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, µε την  
εξαίρεση έργων ή δραστηριοτήτων εντός οργανωµένων  
υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως Περιο- 
χές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριο- 
τήτων (ΠΟΑΠ∆), Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής  
Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Επιχειρηµατικών Πάρκων, κατά την  
έννοια του ν. 3982/2011 συµπεριλαµβανοµένων και των  
Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρη- 
µατικών ∆ραστηριοτήτων   καθορισµένων λατοµικών πε- 
ριοχών, εντός δηµόσιων ακινήτων για τα οποία έχουν ε- 
γκριθεί Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης κατά τις διατά- 
ξεις του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, καθώς και την πε- 
ρίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος.  
Για το σκοπό αυτόν αποστέλλεται αντίγραφο του φακέ- 
λου της ΜΠΕ στην αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία σε η- 

 

λεκτρονική µορφή εντός των προβλεπόµενων προθε- 
σµιών. Σύµφωνη γνώµη απαιτείται εφόσον το έργο ή η  
δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν µέρει εντός  
κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, Ζωνών Προστασίας  
Α΄και Β΄ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων  
12, 13 και 10 παράγραφος 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002  
(Α΄152). 

5. Γνώµη της δασικής υπηρεσίας απαιτείται µόνο για  
τα έργα τα οποία χωροθετούνται σε δάση, δασικές και α- 
ναδασωτέες εκτάσεις, άλση και πάρκα και, εν γένει, σε  
εκτάσεις εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, εκτός ο- 
ρίων οικισµών και εκτός οργανωµένων υποδοχέων πα- 
ραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως Περιοχές Οργανωµέ- 
νης   Ανάπτυξης   Παραγωγικών   ∆ραστηριοτήτων  
(ΠΟΑΠ∆), Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανά- 
πτυξης (ΠΟΤΑ), Επιχειρηµατικών Πάρκων, κατά την έν- 
νοια του ν. 3982/2011. 

6. ∆εν απαιτείται αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ για 
παροχή γνωµοδοτήσεων εάν αυτές έχουν προσκοµισθεί µε 
επιµέλεια του ενδιαφερόµενου κατά την υποβολή του 
φακέλου αυτής ή του φακέλου του ΠΠΠΑ. 

7. Με την ΑΕΠΟ επιβάλλονται προϋποθέσεις, όροι, πε- 
ριορισµοί 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. Επίσης, επιβάλλονται  
τυχόν αναγκαία επανορθωτικά ή προληπτικά µέτρα και  
δράσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών µέσων  
και παραµέτρων ή και αντισταθµιστικά µέτρα. Οι όροι α- 
φορούν κατά σειρά προτεραιότητας στην αποφυγή ή ε- 
λαχιστοποίηση των επιπτώσεων ή στην επανόρθωση ή α- 
ποκατάσταση του περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις όπου,  
παρά την εφαρµογή όλων των ανωτέρω όρων, διαπιστώ- 
νονται επιπτώσεις στο περιβάλλον και εφόσον αυτές α- 
ξιολογηθούν ως σηµαντικές, δύναται να επιβάλλονται  
συµπληρωµατικά αντισταθµιστικά µέτρα ή και τέλη κατά  
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρό- 
ντος. 

Σε κάθε περίπτωση, οι όροι θα πρέπει να είναι:  
 α) Συµβατοί µε την ισχύουσα περιβαλλοντική ή άλλη  
νοµοθεσία και το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδια- 
σµό. 

β) Επαρκείς για την περιβαλλοντική προστασία.  
 γ) Άµεσα συσχετιζόµενοι µε το συγκεκριµένο έργο ή  
δραστηριότητα και τις επιπτώσεις του. 

δ) ∆ίκαιοι και αναλογικοί µε το µέγεθος και το είδος 
του έργου ή της δραστηριότητας. 

ε) Ακριβείς, εφικτοί, δεσµευτικοί και ελέγξιµοι.  
 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει- 
ας και Κλιµατικής Αλλαγής, εντός τριών µηνών από τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται προδια- 
γραφές για το περιεχόµενο της ΑΕΠΟ ανάλογα µε το εί- 
δος του έργου ή της δραστηριότητας. 

8. α. Η ΑΕΠΟ έχει διάρκεια ισχύος δέκα έτη, εφόσον  
δεν επέρχεται µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποί- 
ων εκδόθηκε. Η ισχύς της παρατείνεται για τέσσερα έτη  
εφόσον αφορά σε έργα ή δραστηριότητες που διαθέ- 
τουν ως Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης την Οι- 
κολογική ∆ιαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) και  
για δύο έτη εφόσον αφορά σε έργα και δραστηριότητες  
που διαθέτουν Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης  
ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο χρόνο  
το Σύστηµα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Μη έγκαιρη ανανέω- 
ση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης συνε- 
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πάγεται, εφόσον έχει παρέλθει η αρχική διάρκεια των 
δέκα ετών, αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της ΑΕΠΟ. Επι- 
πλέον ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ το Σύ- 
στηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης για τουλάχιστον πέ- 
ντε έτη πριν από την παρέλευση δέκα ετών από την ηµε- 
ροµηνία έκδοσης της ΑΕΠΟ. 

β. Η ΑΕΠΟ µπορεί µε ειδική αιτιολογία να εκδίδεται 
για διάρκεια ισχύος µικρότερη των δέκα ετών.  
 γ. Η διάρκεια των υφιστάµενων κατά τη δηµοσίευση  
του παρόντος νόµου ΑΕΠΟ παρατείνεται µέχρι τη συ- 
µπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους εφόσον δεν 
έχει επέλθει ουσιαστική µεταβολή των δεδοµένων βάσει 
των οποίων εκδόθηκαν. 

9. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, από τα πορίσµατα  
των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων του άρθρου  
20 του παρόντος, σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του  
περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περι- 
βάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την  
ΑΕΠΟ, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή επιβάλλει πρό- 
σθετους περιβαλλοντικούς όρους ή τροποποιεί τους αρ- 
χικούς. Η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή δύναται επίσης  
να ζητήσει την εκπόνηση ειδικής µελέτης ή νέας ΜΠΕ  
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών.  
 10. Η ΑΕΠΟ αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση κά- 
θε διοικητικής πράξης που απαιτείται κατά περίπτωση,  
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για την πραγµατοποί- 
ηση ή λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας.  
 11. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντι- 
κών όρων για τα τουριστικά καταλύµατα και τις εγκατα- 
στάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής γνωµοδοτεί επι- 
πλέον και ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού όσον α- 
φορά την τουριστική καταλληλότητα του οικείου οικοπέ- 
δου ή γηπέδου και τη σκοπιµότητα της αιτούµενης ειδι- 
κής τουριστικής υποδοµής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η  
απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων επέχει  
θέση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου α- 
πό τον EOT και έγκρισης σκοπιµότητας ή σκοπιµότητας- 
χωροθέτησης για τις ειδικές τουριστικές υποδοµές.  
 12. Η αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υ- 
πηρεσία ορίζει έναν υπάλληλο υπεύθυνο για το συντονι- 
σµό και τη διαχείριση όλης της διαδικασίας περιβαλλο- 
ντικής αδειοδότησης του εκάστοτε συγκεκριµένου έρ- 
γου ή δραστηριότητας εντός των προβλεπόµενων από  
το νόµο προθεσµιών. 

13. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- 
νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδονται εντός  
έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, εξειδικεύο- 
νται περαιτέρω οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια  
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστη- 
ριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος νό- 
µου, τα ειδικά έντυπα των ανωτέρω αναφεροµένων δια- 
δικασιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τις διαδικα- 
σίες αυτές θέµα. 

14. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Περι- 
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υπο- 
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται οι προε- 
κτιµώµενες αµοιβές µελετών του ∆ηµοσίου για τους φα- 
κέλους ΠΠΠΑ, ΜΠΕ, ανανέωσης ΑΕΠΟ, τροποποίησης  
ΑΕΠΟ και των φακέλων αξιολόγησης οριστικής µελέτης. 
 

Άρθρο 3 
Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 

 
1. Αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντι- 

κή αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υπο- 

κατηγορίας Α1 του άρθρου 1 είναι το Υπουργείο Περι- 
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η έγκρι- 
ση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του  
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ- 
λαγής. 

2. Για την έκδοση της ΑΕΠΟ ακολουθείται η εξής δια- 
δικασία: 

α. Εάν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου  
ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωµοδότησης  
µε την υποβολή, σε πρώτο στάδιο, φακέλου ΠΠΠΑ, τότε  
απαιτούνται: 

αα) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ µε συνοδευτικά έγγραφα ή 
και σχέδια τεκµηρίωσης. 

ββ) Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ 
εντός δέκα εργάσιµων ηµερών. Στο στάδιο αυτό είναι 
δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα µόνο 
αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπι- 
κές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο 
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων 
προβλεπόµενων αντιγράφων του φακέλου. 

γγ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρε- 
σίες και φορείς της ∆ιοίκησης για γνωµοδότηση εντός 
δύο εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση του ελέγ- 
χου πληρότητας. 

δδ) Συλλογή γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες υπηρε- 
σίες και φορείς της ∆ιοίκησης σε χρονικό διάστηµα τριά- 
ντα εργάσιµων ηµερών από την αποστολή και δηµοσιο- 
ποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ. 

εε) Αξιολόγηση και στάθµιση γνωµοδοτήσεων και α- 
πόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έρ- 
γου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών εντός είκοσι εργά- 
σιµων ηµερών. 

στστ) Σύνταξη της θετικής γνωµοδότησης ΠΠΠΑ (ή 
αρνητικής) απόφασης εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών 
ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώµη οι συναρµό- 
διοι φορείς της άνω δδ΄ υποπερίπτωσης. 

ζζ) Υπογραφή θετικής γνωµοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητι- 
κής απόφασης από Γενικό ∆ιευθυντή Περιβάλλοντος.  
 ηη) Σε περίπτωση θετικής γνωµοδότησης ακολουθεί η  
διαδικασία της παραγράφου 2.β. 

β. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έρ- 
γου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωµοδότη- 
σης µε την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ τότε απαιτούνται:  
 αα) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου µε συνοδευ- 
τικά έγγραφα και σχέδια τεκµηρίωσης, από τον φορέα 
του έργου ή της δραστηριότητας. 

ββ) Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ ε- 
ντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υπο- 
βολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του  
φακέλου της ΜΠΕ σε ένα µόνο αντίγραφο και εφόσον  
αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί  
η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δρα- 
στηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόµενων αντιγρά- 
φων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης µη πλη- 
ρότητας αυτού, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή δεν α- 
ποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει µε έγγραφη αι- 
τιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούµενα προς συ- 
µπλήρωση πεδία και στοιχεία. 

γγ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρε- 
σίες και φορείς της ∆ιοίκησης, καθώς και δηµοσιοποίηση 
της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης 
εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση του 
ελέγχου πληρότητας. 

δδ) Συλλογή γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες υπηρε- 
σίες και φορείς της ∆ιοίκησης και απόψεων του κοινού  
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και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονι- 
κό διάστηµα σαράντα πέντε εργάσιµων ηµερών από την 
αποστολή και δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ. 

εε) Αξιολόγηση και στάθµιση γνωµοδοτήσεων και α- 
πόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έρ- 
γου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών, από την αρµόδια υ- 
πηρεσία εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από την παρέ- 
λευση της προθεσµίας του προηγούµενου σταδίου (δδ).  
 στστ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την  
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή εντός είκοσι πέντε εργά- 
σιµων ηµερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (εε) βά- 
σει της αξιολόγησης των υφιστάµενων γνωµοδοτήσεων  
και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωµοδοτή- 
σει όλοι οι συναρµόδιοι φορείς. 

ζζ) Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρµό- 
δια αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι οι αρνητικές περιβαλ- 
λοντικές επιπτώσεις του προτεινόµενου έργου ή της 
δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σηµαντικές ακόµη και 
µετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισµών, κα- 
θώς και µετά την αντιστάθµισή τους. 

3. Για το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων ζητεί- 
ται γνώµη της ∆ιεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργεί- 
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,  
κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης της υπηρεσίας, οι α- 
νωτέρω χρόνοι παρατείνονται το πολύ µέχρι το διπλάσιο  
των αρχικά προβλεπόµενων προθεσµιών για ιδιαιτέρως  
σύνθετα έργα. 

5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι- 
κής Αλλαγής ή ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπο- 
ρούν να ζητήσουν τη γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµ- 
βουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορί- 
ζεται στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ηµερολογιακών η- 
µερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωµοδο- 
τήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόµενο εκτι- 
µάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισµό των  
περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λει- 
τουργία του συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας αυ- 
τού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωµοδοτήσεις προ- 
κύπτουν αντιφατικά δεδοµένα που χρήζουν ιδιαίτερης  
τεκµηρίωσης. 
 

Άρθρο 4 
Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2 

 
1. Αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντι- 

κή αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υπο- 
κατηγορίας Α2 του άρθρου 1 είναι η οικεία Αποκεντρω- 
µένη ∆ιοίκηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γί- 
νεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της. 

2. ∆εν απαιτείται γνώµη της αρχαιολογικής υπηρεσίας 
για τα έργα τα οποία χωροθετούνται στο σύνολό τους σε 
περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικι- 
σµών πλην των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από τη 
σχετική νοµοθεσία. 

3. Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περι- 
λαµβάνει τα εξής στάδια: 

α) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου µε συνοδευτι- 
κά έγγραφα και σχέδια τεκµηρίωσης από το φορέα του 
έργου ή της δραστηριότητας. 

β) Έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ ε- 
ντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής 

 

του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέ- 
λου της ΜΠΕ σε ένα µόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός 
κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υ- 
ποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δρα- 
στηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόµενων αντιγρά- 
φων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης µη πλη- 
ρότητας αυτού, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή δεν α- 
ποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει µε έγγραφη αι- 
τιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούµενα προς συ- 
µπλήρωση πεδία και στοιχεία. 

γ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρε- 
σίες και φορείς της ∆ιοίκησης, καθώς και δηµοσιοποίηση 
της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης 
εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση του 
ελέγχου πληρότητας. 

δ) Συλλογή γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες υπηρε- 
σίες και φορείς της ∆ιοίκησης και απόψεων του κοινού 
και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονι- 
κό διάστηµα τριάντα πέντε εργάσιµων ηµερών από την 
αποστολή και δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ. 

ε) Αξιολόγηση και στάθµιση γνωµοδοτήσεων και από- 
ψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή 
της δραστηριότητας επ’ αυτών, από την αρµόδια υπηρε- 
σία εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από την παρέλευση 
της προθεσµίας του προηγούµενου σταδίου (δ). 

στ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την 
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή εντός δεκαπέντε εργάσι- 
µων ηµερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (ε) βάσει 
της αξιολόγησης των υφιστάµενων γνωµοδοτήσεων και 
απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωµοδοτήσει 
όλοι οι συναρµόδιοι φορείς. 

ζ) Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρµό- 
δια αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι οι αρνητικές περιβαλ- 
λοντικές επιπτώσεις του προτεινόµενου έργου ή της 
δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σηµαντικές ακόµη και 
µετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισµών, κα- 
θώς και µετά την αντιστάθµισή τους. 

4. Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη- 
σης µπορεί να ζητήσει τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου  
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο  
άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών, ε- 
φόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωµοδοτήσεις α- 
πό υπηρεσίες των οποίων το περιεχόµενο εκτιµάται ως  
ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισµό των περιβαλ- 
λοντικών 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 τεκµηρίω- 
σης. 

5. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας µπορεί  
να ζητήσει, πριν από τη διαδικασία της ΜΠΕ, τη γνωµο- 
δότηση της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής µε την υ- 
ποβολή φακέλου ΠΠΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ακολου- 
θείται η διαδικασία της παραγράφου 2.α του προηγούµε- 
νου άρθρου, µε τις προθεσµίες των υποπεριπτώσεων  
(ββ), (δδ), (εε) και (στστ) της παραγράφου 2.α του ίδιου  
άρθρου να συντοµεύονται κατά 5 ηµέρες έκαστη. 

 
Άρθρο 5 

∆ιαδικασία Ανανέωσης ΑΕΠΟ 
 

1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων πριν από τη  
λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ υποχρεούνται να υποβάλλουν  
προς έγκριση στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκε- 
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λο Ανανέωσης ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην πα- 
ράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος. 

2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ η 
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλου- 
θες ενέργειες: 

α) Εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την υποβολή  
του φακέλου ελέγχει την τυπική πληρότητα αυτού και ε- 
φόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει στο  
οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο για δηµοσιοποίηση στο  
πλαίσιο της ενηµέρωσης του κοινού, χωρίς όµως να α- 
παιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης. Στην περί- 
πτωση διαπίστωσης µη τυπικής πληρότητας των δικαιο- 
λογητικών, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή δεν τα απο- 
δέχεται και τα επιστρέφει µε έγγραφη αιτιολόγηση, κα- 
ταγράφοντας τα πεδία και στοιχεία προς συµπλήρωση.  
 β) Ακολούθως, εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι πέ- 
ντε εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του φακέλου, η  
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τα υποβληθέ- 
ντα δικαιολογητικά και είτε: αα) εφόσον επέρχονται ου- 
σιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο  
περιβάλλον, ζητεί την υποβολή νέας ΜΠΕ ως προς το  
σύνολο ή µέρος του έργου ή δραστηριότητας προκειµέ- 
νου να τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 3 και 4 του πα- 
ρόντος είτε ββ) ανανεώνει την ΑΕΠΟ λαµβάνοντας υπό- 
ψη τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και πε- 
ριορισµούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις  
είτε, τέλος, γγ) παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ  
ως έχει. 

3. Στις περιπτώσεις ανανέωσης ή παράτασης ισχύος  
ΑΕΠΟ όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, η από- 
φαση ανανέωσης ή παράτασης ισχύος της εκδίδεται από  
τον Γενικό ∆ιευθυντή της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρ- 
χής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάµε- 
νό του. 

4. Για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της  
εµπρόθεσµης υποβολής Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ και  
της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής µε την έκδοση  
της σχετικής απόφασης, η υφιστάµενη ΑΕΠΟ διατηρεί- 
ται σε ισχύ. Ως εµπρόθεσµη υποβολή ορίζεται αυτή που  
διενεργείται τουλάχιστον δυο µήνες πριν τη λήξη της υ- 
φιστάµενης ΑΕΠΟ. 
 

Άρθρο 6 
∆ιαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ 

 
1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση 

εκσυγχρονισµού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης 
περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένων έργων ή δραστηριοτή- 
των, υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στην 
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Τροποποίησης 
ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 11 του παρόντος. 

2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης 
ΑΕΠΟ η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις α- 
κόλουθες ενέργειες: 

α) Εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την υποβολή  
του φακέλου ελέγχει την τυπική πληρότητα αυτού και ε- 
φόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει στο  
οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο για δηµοσιοποίηση στο  
πλαίσιο της ενηµέρωσης του κοινού, χωρίς όµως να α- 
παιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης. Στην περί- 
πτωση διαπίστωσης µη τυπικής πληρότητας του φακέ- 
λου, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή δεν τον αποδέχεται 

και τον επιστρέφει µε έγγραφη αιτιολόγηση, καταγρά- 
φοντας τα πεδία και στοιχεία προς συµπλήρωση.  
 β) Ακολούθως εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι πέ- 
ντε εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του Φακέλου η 
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον ως άνω υ- 
ποβληθέντα φάκελο και αποφαίνεται: 

αα) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ου- 
σιαστική µεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων α- 
πό τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπό- 
τε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, 

ββ) είτε ότι δεν επέρχεται ουσιαστική µεταβολή των  
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έρ- 
γου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδει νέα τροποποι- 
ηµένη ΑΕΠΟ ή απόφαση περί µη τροποποίησης της  ΑΕ- 
ΠΟ, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εκσυγχρονισµού,  
επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης του έργου ή της  
δραστηριότητας και τις ισχύουσες γενικές προδιαγρα- 
φές, όρους και περιορισµούς που προβλέπονται από τις  
οικείες διατάξεις. 

3. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων δύνανται να 
προχωρήσουν σε απευθείας υποβολή νέας ΜΠΕ, εφό- 
σον κρίνουν εκ των προτέρων ότι επέρχεται ουσιαστική 
µεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας. 

4. Στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέ- 
ας ΜΠΕ, η νέα ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό ∆ιευθυ- 
ντή της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία 
αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάµενό του. 

5. Για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της  
εµπρόθεσµης υποβολής Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ  
και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας νέας αδειοδότη- 
σης, η υφιστάµενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως εµπρό- 
θεσµη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχι- 
στον δυο µήνες πριν τη λήξη της υφιστάµενης ΑΕΠΟ. 

Άρθρο 7 
∆ιαδικασία αξιολόγησης οριστικής µελέτης και 

µελέτης εφαρµογής έργου ή δραστηριότητας 

1. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασµού πε- 
ριβαλλοντικά αδειοδοτηµένου έργου ή δραστηριότητας  
σε στάδια της τεχνικής µελέτης που έπονται της έκδο- 
σης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας  
δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υπο- 
βάλει Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού, όπως  
αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του  
παρόντος, µε τον οποίο τεκµηριώνεται ότι δεν επέρχο- 
νται σηµαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις  
επιπτώσεις στο περιβάλλον και, εποµένως, εξασφαλίζε- 
ται η συµµόρφωση µε την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος  
αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενηµέρωση του φακέ- 
λου της ΜΠΕ. 

2. Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν α- 
πό τον τεχνικό σχεδιασµό έργων ή δραστηριοτήτων σε  
στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ αυτών, όπως ερ- 
γοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαµοι, σταθµοί  
εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, κέντρα εξυπηρέτησης  
και συντήρησης έργων ή δραστηριοτήτων, σταθµοί διο- 
δίων, έργα αντιθορυβικής προστασίας, εξειδίκευση τε- 
χνικών µέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου, εγκρίνο- 
νται µε την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλ- 
λοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην αρµόδια για την περι- 
βαλλοντική αδειοδότηση αρχή, µε απόφαση του Γενικού  
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∆ιευθυντή της. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπο- 
βολή 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 δυνατότη- 
τας υποβολής και έγκρισης ΤΕΠΕΜ. 

3. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δανειοθαλά- 
µων που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ή δρα- 
στηριοτήτων τηρούνται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6  
του παρόντος. Εφόσον δεν απαιτείται η υποβολή νέας  
ΜΠΕ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 ή εφό- 
σον η περιοχή ενεργοποίησης του δανειοθαλάµου προ- 
βλέπεται στη ΜΠΕ και έχει γίνει σχετική γενική εκτίµηση  
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τότε η τροποποιηµένη  
ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή της αρµόδιας  
περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιε- 
ραρχικά προϊστάµενό του. 

4. Επιτρέπεται για έργα ή δραστηριότητες η χρήση ως 
αποθεσιοθαλάµου ήδη εξορυχθείσας και ανενεργού πε- 
ριοχής σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, µε αποκλειστι- 
κό σκοπό την αποκατάστασή της και την ένταξή της στο 
φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για το σκοπό αυτόν α- 
παιτείται η υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση µελέτης 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Γενικό Γραµ- 
µατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ύστερα από σχε- 
τική εισήγηση του αρµόδιου ∆ασάρχη. 
 

Άρθρο 8 
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων κατηγορίας Β 
 

1. Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακο- 
λουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται 
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆). 

2. Τα ανωτέρω έργα ή δραστηριότητες, αναλόγως του 
είδους τους, υπάγονται αυτοδικαίως σε ΠΠ∆, µε ευθύνη 
της αρµόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουρ- 
γίας 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 υ- 
πάγεται σε ΠΠ∆ µε ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας πε- 
ριβάλλοντος της Περιφέρειας. 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση 
συναρµόδιου Υπουργού, που εκδίδονται εντός εννέα µη- 
νών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι 
προβλεπόµενες ΠΠ∆, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε- 
πτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

4. Οι ΠΠ∆ αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των απαι- 
τούµενων, κατά περίπτωση, αδειών που προβλέπονται 
για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία του εν 
λόγω έργου ή δραστηριότητας. 
 

Άρθρο 9 
Υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες στερούµενα 

περιβαλλοντικών όρων 
 

1. Σε περίπτωση αιτήµατος φορέα υφιστάµενου έργου  
ή δραστηριότητας κατηγορίας Α ή Β για την τροποποίη- 
ση, βελτίωση, εκσυγχρονισµό ή επέκτασή του, και το ο- 
ποίο δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους ή έχει κατα- 
σκευαστεί κατά παράβαση εγκεκριµένων περιβαλλοντι- 
κών όρων αποδεδειγµένα µέχρι τη δηµοσίευση του πα- 
ρόντος, µπορεί να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, στο σύ- 

 

νολό του, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
Τυχόν µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας λειτουρ- 
γίας του έργου ή της δραστηριότητας. 

2. Για έργα και δραστηριότητες Α κατηγορίας της πα- 
ραγράφου 1 και προκειµένου να εκδοθεί ΑΕΠΟ απαιτεί- 
ται σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Α- 
δειοδότησης σε επίπεδο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ε- 
νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για έργα ή δραστηριό- 
τητες Α1 υποκατηγορίας ή στο επίπεδο της Αποκεντρω- 
µένης ∆ιοίκησης για έργα ή δραστηριότητες Α2 υποκα- 
τηγορίας. 

 
Άρθρο 10 

∆ιαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που 

έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 
 

1. Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που  
λαµβάνουν χώρα σε προστατευόµενες περιοχές του δι- 
κτύου Natura, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργεί- 
ται µε βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προ- 
εδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων προ- 
στασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψε- 
ων: α) για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ειδική οικο- 
λογική αξιολόγηση στην αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλο- 
ντος της Περιφέρειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 8  
του άρθρου 11 και β) για έργα κατηγορίας Α υποβάλλε- 
ται, ως τµήµα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση  
στην αρµόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία, σύµφωνα µε  
τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 11. 

2. Η ειδική οικολογική αξιολόγηση και η ΜΠΕ, όπου  
αυτή απαιτείται, εστιάζει στις συνέπειες για την περιοχή  
βάσει των στόχων διατήρησής της. Η σηµασία των επι- 
πτώσεων προσδιορίζεται σε σχέση µε τα ειδικά χαρακτη- 
ριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που ε- 
πικρατούν στην προστατευόµενη περιοχή την οποία α- 
φορά το έργο ή η δραστηριότητα, λαµβάνοντας ιδιαιτέ- 
ρως υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Βά- 
σει των συµπερασµάτων της ειδικής οικολογικής αξιολό- 
γησης και της ΜΠΕ και εξαιρουµένης της περίπτωσης  
των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, η αρ- 
µόδια αρχή συµφωνεί για το οικείο έργο ή δραστηριότη- 
τα µόνο αφού βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβλάψει την ακε- 
ραιότητα της συγκεκριµένης περιοχής. Ειδικότερα, η ε- 
ξέταση πιθανών µέτρων αντιµετώπισης των επιπτώσεων  
και εναλλακτικών λύσεων µπορεί να επιτρέψει τη διαπί- 
στωση ότι, βάσει τέτοιων λύσεων ή µέτρων, το έργο ή η  
δραστηριότητα δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα της  
περιοχής. Η ακεραιότητα µιας περιοχής αναφέρεται στις  
οικολογικές της λειτουργίες. Η απόφαση για το κατά πό- 
σον παραβλάπτεται πρέπει να εστιάζεται και να περιορί- 
ζεται στους στόχους διατήρησης της περιοχής. Οι προ- 
διαγραφές της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και η  
διαδικασία δηµοσιοποίησης ανάλογα µε την κατηγορία ή  
υποκατηγορία του έργου ή της δραστηριότητας καθορί- 
ζονται µε Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- 
νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εντός τριών µηνών.  
 3. Για έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας Β, και ε- 
φόσον από την ειδική οικολογική αξιολόγηση προκύπτει  
ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστα- 
τευόµενης περιοχής, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, µε  
απόφαση του Περιφερειάρχη, εκδίδει πρόσθετους όρους  
στις ΠΠ∆, προκειµένου να διασφαλίζει ότι δεν παραβλά- 
πτεται η ακεραιότητα της προστατευόµενης περιοχής.  
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4. Εάν, παρά τα αρνητικά συµπεράσµατα της εκτίµη- 
σης των επιπτώσεων µε βάση τη διαδικασία των παρα- 
γράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και ελλείψει εναλ- 
λακτικών λύσεων, ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να  
πραγµατοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σηµα- 
ντικού δηµόσιου συµφέροντος, περιλαµβανοµένων λό- 
γων κοινωνικής ή οικονοµικής φύσεως, λαµβάνεται κάθε  
αναγκαίο αντισταθµιστικό µέτρο ώστε να εξασφαλισθεί  
η προστασία της συνολικής συνοχής των περιοχών του  
δικτύου Natura 2000. Εντός δύο µηνών από την έκδοση  
ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, ο Υπουργός Πε- 
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ενηµε- 
ρώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιπτώσεις που  
ενδέχεται να προκύψουν και τα αντισταθµιστικά µέτρα  
που ελήφθησαν. 

Όταν στη συγκεκριµένη περιοχή ευρίσκονται ένας τύ- 
πος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή ένα είδος 
προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν µόνον ε- 
πιχειρήµατα σχετικά µε την υγεία ανθρώπων και τη δη- 
µόσια ασφάλεια ή σχετικά µε θετικές συνέπειες πρωταρ- 
χικής σηµασίας για το περιβάλλον ή, κατόπιν γνωµοδο- 
τήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί 
λόγοι σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος. 

Η απόφαση σχετικά µε το αν ένα έργο ή δραστηριότη- 
τα πρέπει να πραγµατοποιηθεί για επιτακτικούς λόγους  
σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος, κατά την έννοια της  
παρούσας παραγράφου, λαµβάνεται από τον Υπουργό  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  
 5. 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 παρό- 
ντος άρθρου, µετά από αιτιολογηµένη εντολή της αδειο- 
δοτούσας αρχής, προκειµένου να εκτιµηθεί δεόντως ως  
προς τις επιπτώσεις του στην προστατευόµενη περιοχή.  
 6. Τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε  
περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριµένων σχεδίων  
πόλεως ή εντός ορίων οικισµών νοµίµως προΰφιστάµε- 
νων του 1923 ή εντός ορίων οικισµών µε πληθυσµό µέ- 
χρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ή σε οργανωµένους  
υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως  ήδη χω- 
ροθετηµένες βιοµηχανικές περιοχές και ζώνες ή βιοτε- 
χνικές περιοχές και πάρκα, σύµφωνα µε την ισχύουσα  
νοµοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος  
άρθρου. 
 

Άρθρο 11 
Περιεχόµενο φακέλων περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης 
 

1. Οι δηµόσιες αρχές παρέχουν στον φορέα του έργου  
ή της δραστηριότητας όλες τις πληροφορίες που έχουν  
στη διάθεσή τους και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για  
την εκπόνηση των προβλεπόµενων µελετών. Αυτός ο- 
φείλει να παραδώσει στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή  
τις µελέτες και το σύνολο των πληροφοριών, ιδίως των  
περιβαλλοντικών, που έχει συλλέξει για την πραγµατο- 
ποίησή των ανωτέρω µελετών, µε ρητή αναφορά στις  
πηγές από τις οποίες προήλθε η πληροφορία αυτή.  
 2. Όπου απαιτείται τοπογραφικό διάγραµµα αυτό υπο- 
βάλλεται, επιπλέον, και σε ψηφιακή µορφή και περιλαµ- 
βάνει: 

α) περίγραµµα του προς πραγµατοποίηση έργου, µο- 
νοσήµαντα ορισµένο, µε ορθογώνιες συντεταγµένες 
στο κρατικό σύστηµα συντεταγµένων, 

β) φωτογραφική αποτύπωση. 
3. Ο φάκελος ΠΠΠΑ περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πα- 

ρακάτω πληροφορίες: 
α) Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότη- 

τας και της σκοπιµότητάς του, µε έµφαση σε θέµατα εκ- 
ποµπών και συστηµάτων επεξεργασίας, συνοδευόµενη 
από τοπογραφικό διάγραµµα. 

β) Συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων, ι- 
δίως ως προς τη θέση, το µέγεθος και την τεχνολογία 
αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της µηδενικής λύσης, που 
θα εξεταστούν στο στάδιο της ΜΠΕ. 

γ) Συνοπτική πρόταση σχετικά µε τα κύρια περιβαλλο- 
ντικά θέµατα της ΜΠΕ που προτίθεται να καταθέσει, τις  
προτεινόµενες µεθοδολογίες εκτίµησης των επιπτώσε- 
ων, την έκταση της περιοχής µελέτης εντός της οποίας  
θα γίνει η εκτίµηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων, το  
χρονικό ορίζοντα εκτίµησης των επιπτώσεων αυτών και  
τις προτάσεις για εξειδικευµένες µελέτες που θα χρεια- 
στεί να εκπονηθούν και να υποβληθούν κατά το στάδιο  
της ΜΠΕ. 

Η εξειδίκευση των προδιαγραφών του περιεχοµένου,  
καθώς και των τυχόν απαιτούµενων δικαιολογητικών του  
φακέλου ΠΠΠΑ καθορίζονται µε απόφαση του Υπουρ- 
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  
 4. Τα περιεχόµενα του φακέλου της ΜΠΕ ανά υποκα- 
τηγορία έργου ή δραστηριότητας, τυχόν απαιτούµενες  
γνωµοδοτήσεις φορέων, το περιεχόµενο της ΜΠΕ και τα  
λοιπά συνοδευτικά στοιχεία καθορίζονται µε απόφαση  
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής  
Αλλαγής, ανάλογα µε το είδος του έργου ή της δραστη- 
ριότητας. Τα περιεχόµενα της µελέτης εµπεριέχουν του- 
λάχιστον τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ.  
 5. Ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ περιλαµβάνει τουλά- 
χιστον τη µελέτη ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου ή της  
δραστηριότητας. Τα περιεχόµενα του φακέλου Ανανέω- 
σης ΑΕΠΟ δύναται να εξειδικεύονται µε απόφαση του Υ- 
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ- 
λαγής, ενώ τα περιεχόµενα της µελέτης εµπεριέχουν  
τουλάχιστον: 

α) συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου ή της δρα- 
στηριότητας, 

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 παρα- 
κολούθησης και ελέγχων και συσχέτισή τους µε τους ε- 
γκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους, 

δ) προτάσεις για τροποποίηση όρων και περιορισµών  
εφόσον προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις ή προ- 
σθήκες νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορούν στο περι- 
βάλλον κατά την περίοδο µεταξύ της έκδοσης της ΑΕΠΟ  
και της κατάθεσης του φακέλου ανανέωσης ή τα στοι- 
χεία του προγράµµατος παρακολούθησης ή των ελέγ- 
χων. 

6. Ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ περιλαµβάνει, του- 
λάχιστον, τη µελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου ή  
της δραστηριότητας. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο  
περιεχόµενο των φακέλων τροποποίησης ΑΕΠΟ δύναται  
να εξειδικεύονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ- 
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λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ενώ τα πε- 
ριεχόµενα της µελέτης εµπεριέχουν τουλάχιστον:  
 α) Την τεχνική περιγραφή του αδειοδοτηµένου και  
προτεινόµενου τροποποιηµένου έργου ή της δραστηριό- 
τητας, εστιάζοντας στις προτεινόµενες τροποποιήσεις  
και συνοδευόµενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπο- 
γραφικά διαγράµµατα, µε σαφή ένδειξη των προτεινόµε- 
νων τροποποιήσεων και του σκοπού της τροποποίησης.  
 β) Τα στοιχεία περιγραφής της υφιστάµενης κατάστα- 
σης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλο- 
ντος, 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 παρα- 
κολούθησης και ελέγχων. 

δ) Την εκτίµηση και αξιολόγηση ενδεχόµενων επιπτώ- 
σεων 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. 

7. Ο φάκελος Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού έρ- 
γων και δραστηριοτήτων περιλαµβάνει τουλάχιστον:  
 α) την τεχνική περιγραφή του τελικού σχεδιασµού του  
αδειοδοτηµένου έργου ή δραστηριότητας, συνοδευόµε- 
νη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά δια- 
γράµµατα, µε σαφή ένδειξη των προτεινόµενων τροπο- 
ποιήσεων, 

β) την τεκµηρίωση της µη διαφοροποίησης των επι- 
πτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται µε τις διαφο- 
ροποιήσεις που έχουν προκύψει κατά τον τελικό σχεδια- 
σµό. 

8. Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δρα- 
στηριότητες κατηγορίας Β περιλαµβάνει την καταγραφή 
στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος µε έµφαση στα προ- 
στατευτέα αντικείµενα της περιοχής Natura που δύναται 
να επηρεαστούν και την εκτίµηση των πιθανών επιπτώ- 
σεων, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλα έργα ή δρα- 
στηριότητες, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων διατή- 
ρησης των συγκεκριµένων περιοχών Natura. 

9. Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δρα- 
στηριότητες κατηγορίας Α εντάσσεται σε παράρτηµα  
της ΜΠΕ, ως αναπόσπαστο µέρος της, παρουσιάζοντας,  
επιπρόσθετα των προβλεποµένων στο άρθρο 10 του πα- 
ρόντος νόµου: α) αναλυτική καταγραφή στοιχείων φυσι- 
κού περιβάλλοντος µε έµφαση στα προστατευτέα αντι- 
κείµενα των περιοχών Natura όπως αναφέρονται στην  
παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60),  
που δύναται να επηρεαστούν από το έργο ή τη δραστη- 
ριότητα και β) δέουσα εκτίµηση επιπτώσεων, σύµφωνα  
µε την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.  
 10. Η δέουσα εκτίµηση επιπτώσεων πρέπει να περι- 
λαµβάνει ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιµώµενων επι- 
πτώσεων µε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία επί:  
 α) των τύπων οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της  
κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β΄ 645), ιδίως ως  
προς την αντιπροσωπευτικότητα, τη σχετική επιφάνεια  
και το καθεστώς διατήρησής τους, 

β) των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Παραρτήµατος  
ΙΙ της κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β΄ 645), ιδίως  
ως προς το µέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσµών,  
την κατάσταση διατήρησής τους και την αποµόνωσή  
τους, 

γ) των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήµατος Ι της 

 
κ.υ.α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (Β΄ 1495), καθώς και άλ- 
λων ειδών µεταναστευτικής ορνιθοπανίδας µε σηµαντι- 
κή παρουσία στην περιοχή Natura 2000, ιδίως ως προς το 
µέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσµών, την κατά- 
σταση διατήρησής τους και την αποµόνωσή τους, 

δ) ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε το αν δια- 
σφαλίζεται η ακεραιότητα των περιοχών.  
 Σε περίπτωση εκτίµησης πιθανών σηµαντικών αρνητι- 
κών επιπτώσεων, παρατίθενται µε ανάλογη τεκµηρίωση  
τα αναγκαία µέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίη- 
ση ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της περιοχής.  
 Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί  
η ακεραιότητα της περιοχής παρατίθενται, µε ανάλογη  
τεκµηρίωση και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρ- 
θρο 10 του παρόντος, τα αναγκαία µέτρα αντιστάθµισης  
των αρνητικών επιπτώσεων. 

11. Η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) περι- 
λαµβάνει τουλάχιστον: 

α) τεχνική περιγραφή του ειδικού τεχνικού αντικειµέ- 
νου που πραγµατεύεται, 

β) ειδικούς τεχνικούς υπολογισµούς και µοντέλα προ- 
σοµοίωσης όπου απαιτούνται για το λεπτοµερή προσδιο- 
ρισµό εκποµπών ή επιπέδων περιβαλλοντικής διαφορο- 
ποίησης σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση του πε- 
ριβάλλοντος, 

γ) εξειδίκευση στις τεχνικές τους λεπτοµέρειες των 
έργων, µέτρων και περιορισµών για την προστασία του 
περιβάλλοντος, 

δ) τη συµµόρφωση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Με- 
λέτης µε την ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας,  
 ε) τοπογραφικό διάγραµµα και φωτογραφική τεκµη- 
ρίωση όπου βρίσκει τέτοια εφαρµογή. 

 
Άρθρο 12 

Κατάργηση αδειών 
 

1. Με τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, όλες οι ά- 
δειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση των στερεών απο- 
βλήτων που προβλέπονται στην υφιστάµενη νοµοθεσία,  
η έγκριση επέµβασης κατά την έννοια του έκτου κεφα- 
λαίου του ν. 998/1979 (Α΄ 279), καθώς και η άδεια διάθε- 
σης λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων που προβλέπε- 
ται στο άρθρο 14 της κ.υ.α. Ειβ. 221/65 (Β΄ 138), όπως έ- 
χει τροποποιηθεί µε το άρθρο 3 της κ.υ.α. Γ1/17831/71  
(Β΄ 986), για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και  
Β καταργούνται αντικαθιστάµενες από την ΑΕΠΟ ή τις  
ΠΠ∆ αντίστοιχα. 

O φορέας υφιστάµενης δραστηριότητας που περιλαµ- 
βάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούται  
να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή εγγυητι- 
κή επιστολή για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης ε- 
πικίνδυνων αποβλήτων, σύµφωνα µε τις οικείες διατά- 
ξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκοµίζει στην αρµόδια  
υπηρεσία, κατά την ανανέωση ή τροποποίηση των περι- 
βαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. Για τον φορέα  
νέου έργου ή δραστηριότητας που περιλαµβάνει διαχεί- 
ριση επικίνδυνων αποβλήτων, η έκδοση του ασφαλιστη- 
ρίου (ή της εγγυητικής επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση  
για την έναρξη της λειτουργίας. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των συναρµόδιων Υ- 
πουργών εξειδικεύονται περαιτέρω οι διαδικασίες για  
την εφαρµογή της παραγράφου 1 και καθορίζονται οι α- 
ναγκαίες λεπτοµέρειες προκειµένου να ενσωµατωθούν  
στην ΑΕΠΟ οι διοικητικές πράξεις ή οι πράξεις, για την  
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έκδοση των οποίων απαιτούνται η προσκόµιση ή εξέτα- 
ση των ίδιων δικαιολογητικών µε αυτά της διαδικασίας 
έκδοσης της ΑΕΠΟ. 
 

Άρθρο 13 
Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

 
1. Συνιστάται Κεντρικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Α- 

δειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στο οποίο συµµετέ- 
χουν οι εξής: 

α. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Περιβάλλο- 
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ως Πρόεδρος.  
 β. Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλ- 
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  
Κλιµατικής Αλλαγής, ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύ- 
θυνσης ∆ασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο Προϊστάµενος της ∆ι- 
εύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουρ- 
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα- 
γής, ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού  
Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  
και Κλιµατικής Αλλαγής, ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυν- 
σης ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  
και Κλιµατικής Αλλαγής, ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυν- 
σης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εκπρόσωπος της Ειδικής  
Γραµµατείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εκπρόσωπος της Ει- 
δικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ε- 
νέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  
Κλιµατικής Αλλαγής, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανά- 
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκπρόσωπος  
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, εκ- 
πρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού  
και εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  
και Τροφίµων, ως µέλη. 

γ. Αντικείµενο του ΚΕΣΠΑ είναι κυρίως η κατόπιν αιτή- 
µατος του Υπουργού ή του Γενικού Γραµµατέα του Υ- 
πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής  
Αλλαγής παροχή γνώµης σε περίπτωση παράλειψης ή  
έκδοσης αντικρουόµενων γνωµοδοτήσεων από τις αρ- 
µόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήµατος  
σχετικού µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και  
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 που ανακύπτει  
µετά το πέρας των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και δη- 
µόσιας διαβούλευσης. Τη γνώµη αυτή σχηµατίζει το ΚΕ- 
ΣΠΑ, µεταξύ άλλων, και µε την κλήση ενώπιόν του, προς  
διατύπωση απόψεων, των αναγκαίων, κατά την κρίση  
του, οργάνων και φορέων. Επίσης, στο αντικείµενο του  
ΚΕΣΠΑ εντάσσεται και η παροχή σύµφωνης γνώµης για  
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριο- 
τήτων του άρθρου 9 του παρόντος. Ο Υπουργός Πολιτι- 
σµού και Τουρισµού διατηρεί δικαίωµα άσκησης αρνησι- 
κυρίας στις περιπτώσεις, όπου, κατά τις κείµενες διατά- 
ξεις, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του. 

δ. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, µε τους αναπληρω- 
τές τους, ορίζονται µε αποφάσεις των αντίστοιχων υ- 
πουργών εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών από τη σχε- 
τική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος,  
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Εάν η προθεσµία αυ- 
τή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν ανακοινωθεί στον Υ- 
πουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα- 
γής εκπρόσωποι των υπηρεσιών, το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται  
από τα λοιπά µέλη µέχρι την υπόδειξη και το διορισµό 

των ελλειπόντων εκπροσώπων. 
ε. Το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά µε απόφαση  

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής  
Αλλαγής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ- 
βερνήσεως, µε την οποία ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες  
λεπτοµέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία  
του ΚΕΣΠΑ. 

2. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοί- 
κησης Περιφερειακό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειο- 
δότησης (ΠΕΣΠΑ) στο οποίο συµµετέχουν: 

α. ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη- 
σης ως Πρόεδρος, 

β. κατ’ αναλογία µε την περίπτωση 1β οι Προϊστάµενοι 
των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων και ελλείψει τέτοιων εκπρό- 
σωποι των αντίστοιχων Υπουργείων που ορίζονται µε α- 
πόφαση των Γενικών τους Γραµµατέων, 

γ. οι προϊστάµενοι των καθ’ ύλη αρµόδιων ∆ιευθύνσε- 
ων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατ’ αντιστοιχία  
προς τα αντικείµενα των στην παρ.1 υποπαράγραφος β΄  
Υπουργείων, όπως ειδικότερα θα ορισθούν µε απόφαση  
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι- 
κής Αλλαγής, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό- 
τητας και Ναυτιλίας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι- 
κτύων, Πολιτισµού και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυ- 
ξης και Τροφίµων, ως µέλη, 

δ. Αντικείµενο του ΠΕΣΠΑ είναι τα αναφερόµενα στην 
παράγραφο 1 υποπαράγραφος γ΄, µετά από αίτηµα του 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, για έρ- 
γα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2, 

ε. Οι εκπρόσωποι των ∆ιευθύνσεων σε επίπεδο Αποκε- 
ντρωµένης ∆ιοίκησης ορίζονται από τον Γενικό ∆ιευθυ- 
ντή τους. 

Αναλόγως µε την περίπτωση 1δ οι εκπρόσωποι των ∆ι- 
ευθύνσεων σε επίπεδο Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ορί- 
ζονται από τον Γενικό ∆ιευθυντή τους. Το ΠΕΣΠΑ συ- 
γκροτείται κατά τα λοιπά µε απόφαση του Γενικού Γραµ- 
µατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, για την  
οποία ισχύουν τα οριζόµενα ανωτέρω στην παρ. 1 υπο- 
παράγραφος ε΄ κατ’ αναλογία µε την περίπτωση 1ε ανω- 
τέρω. 

Άρθρο 14 
Σύσταση ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής 

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- 
µατικής Αλλαγής συνιστάται ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντι- 
κής Αδειοδότησης (∆ΙΠΑ), υπαγόµενη στη Γενική ∆ιεύ- 
θυνση Περιβάλλοντος για τα έργα ή τις δραστηριότητες, τα 
σχέδια ή τα προγράµµατα αρµοδιότητάς του. 

2. Η αρµοδιότητα της ∆ΙΠΑ ανάγεται στην εποπτεία, α- 
ξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκρι- 
ση περιβαλλοντικών µελετών των πάσης φύσεως έργων  
και δραστηριοτήτων που υπάγονται στην υποκατηγορία  
A1, καθώς και στην εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επε- 
ξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελε- 
τών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προ- 
γράµµατα που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική  
εκτίµηση αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η εποπτεία αναφέ- 
ρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρµογή της νο- 
µοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων  
και δραστηριοτήτων.  
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Στην αρµοδιότητα της ∆ΙΠΑ ανήκουν επίσης: 
α) Η υποστήριξη των φορέων έργων και δραστηριοτή- 

των, των φορέων σχεδίων και προγραµµάτων που υπό- 
κεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση, καθώς 
και των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωµέ- 
νης ∆ιοίκησης και των Περιφερειών, στην εφαρµογή των 
απαιτούµενων από τις κείµενες διατάξεις διαδικασιών 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

β) Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτή- 
των σύµφωνα µε την απόφαση της παραγράφου 6 του 
άρθρου 1. 

γ) Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προε- 
λέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο  
σχεδίων και προγραµµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα  
στην κ.υ.α. 107017/2006 (Β΄ 1225), όπως εκάστοτε ισχύ- 
ει. 

δ) Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την αντιµετώπι- 
ση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκα- 
ταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων 
ουσιών, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 
2003/105/ΕΚ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κ.υ.α. 
12044/613/2007 (Β΄376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.  
 ε) Η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών υ- 
ποχρεώσεων της χώρας, που σχετίζονται µε θέµατα δια- 
δικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

στ) Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και για τις εξου- 
σιοδοτικές πράξεις του παρόντος νόµου. 

3. Οι αρµοδιότητες και το προσωπικό κάθε άλλης υπη- 
ρεσίας (∆ιεύθυνσης, Τµήµατος ή Γραφείου) του Υπουρ- 
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα- 
γής, που σχετίζονται µε κάποιες από τις προαναφερόµε- 
νες αρµοδιότητες της ∆ΙΠΑ, µεταφέρονται σε αυτήν µε 
την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγρά- 
φου 5 του παρόντος άρθρου. 

4. Για την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων, στη 
∆ΙΠΑ συνιστώνται τα εξής τµήµατα: 

Τµήµα Α: Έργα οδοποιίας, λιµενικών και ειδικών έρ- 
γων, καθώς και σχέδια και προγράµµατα αρµοδιότητας 
του τµήµατος. 

Τµήµα Β: Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, εξορυκτικές  
και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και σχέδια και προ- 
γράµµατα αρµοδιότητας του τµήµατος. Στις αρµοδιότη- 
τες του τµήµατος εµπίπτουν και οι απαιτήσεις και υπο- 
χρεώσεις για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµα- 
τα µεγάλης έκτασης, κατά τα οριζόµενα στην κ.υ.α.  
12044/613/2007 (Β΄ 376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.  
 Τµήµα Γ: Υδραυλικά έργα και συστήµατα περιβαλλο- 
ντικών υποδοµών, καθώς και σχέδια και προγράµµατα  
αρµοδιότητας του τµήµατος. 

Τµήµα ∆: Τουριστικές εγκαταστάσεις, εργασίες πολε- 
οδοµίας, κτηνο-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατο- 
καλλιέργειες, καθώς και σχέδια και προγράµµατα αρµο- 
διότητας του τµήµατος. 

Τµήµα Ε: Έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, κα- 
θώς και σχέδια και προγράµµατα αρµοδιότητας του τµή- 
µατος. 

Τµήµα ΣΤ: Υποστήριξη των Τµηµάτων Α, Β, Γ, ∆ και Ε 
σε ειδικά θέµατα περιβαλλοντικού σχεδιασµού, ιδίως ως 
προς τη Φύση, τα Ύδατα, την Ατµόσφαιρα, το Θόρυβο, τα 
Στερεά Απόβλητα, τη Χωροταξία και την Πολεοδοµία, 
καθώς και υποστήριξη προς τις Αποκεντρωµένες ∆ιοική- 
σεις και τις Περιφέρειες. 

5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός ενός  
έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος, εξειδικεύεται 

 
το οργανόγραµµα και καθορίζεται η στελέχωση, το ανα- 
γκαίο προσωπικό και η κατάρτισή του, η υλικοτεχνική υ- 
ποδοµή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για 
την έναρξη λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντι- 
κής Αδειοδότησης. Με το ίδιο διάταγµα δύναται να επα- 
νακαθορίζονται τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 
του παρόντος άρθρου. 

6. Οι πόροι της ∆ΙΠΑ προέρχονται από τον τακτικό  
προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής, επιχορηγήσεις από το  
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Πε- 
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κοινο- 
τικούς πόρους και επιχορηγήσεις (τακτικές και έκτακτες)  
από το Πράσινο Ταµείο του ν. 3889/2010 (Α΄ 182). Για τη  
λειτουργία της ∆ΙΠΑ έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατά- 
ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995  
(Α΄ 247), του άρθρου 23 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), της  
παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28),  
της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄  
138). 

 
Άρθρο 15 

Προσαρµογή του ν. 3852/2010 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 

 
1. Τα έργα και οι δραστηριότητες των παραγράφων 25,  

34 και 58 της ενότητας Β΄ «Γεωργία - Κτηνοτροφία - Α- 
λιεία», 48 της ενότητας Γ΄ «Φυσικών Πόρων - Ενέργει- 
ας - Βιοµηχανίας» και 29 της ενότητας «Έργων - Χωρο- 
ταξίας - Περιβάλλοντος» του ΙΙ µέρους του άρθρου 186  
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) υπόκεινται στη διαδικασία περι- 
βαλλοντικής αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις  
του παρόντος νόµου. 

2. Τα έργα και οι δραστηριότητες της παραγράφου 6  
της Α΄ ενότητας του Ι µέρους του άρθρου 210 του  
ν. 3852/2010 υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής  
αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος  
νόµου. 

 
Άρθρο 16 

Μητρώο πιστοποιηµένων αξιολογητών ΜΠΕ 
 

1. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των ΜΠΕ και σύνταξης  
των ΑΕΠΟ, καθώς και την εν γένει προώθηση των διαδι- 
κασιών των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του παρόντος  
συνιστάται Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών Με- 
λετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η πιστοποίηση  
των αξιολογητών διενεργείται από το Υπουργείου Περι- 
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, το οποίο  
τηρεί σχετικό µητρώο, στο οποίο εγγράφονται αξιολογη- 
τές µε ικανή εµπειρία σε όλους τους τοµείς εξειδίκευσης  
ΜΠΕ. 

2. Η επιλογή Πιστοποιηµένου Αξιολογητή για την α- 
ξιολόγηση της ΜΠΕ, µετά την κατάθεση του φακέλου 
στην υπηρεσία, γίνεται µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού συ- 
στήµατος κλήρωσης από την αρµόδια υπηρεσία. 

3. Ειδικότερα, οι Πιστοποιηµένοι Αξιολογητές προβαί- 
νουν σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται από τις αρµό- 
διες προς τούτο υπηρεσίες, σε ενδελεχή έλεγχο της  
ΜΠΕ, διεκπεραιώνουν τις απαιτούµενες επαφές µε τους  
φορείς των προβλεπόµενων από τις διατάξεις γνωµοδο- 
τήσεων, συντάσσουν το σχέδιο ΑΕΠΟ, το οποίο, εν συ- 
νεχεία, υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουρ- 
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα- 
γής ή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η αρµόδια υπηρε- 
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σία διατηρεί το δικαίωµα αποδοχής ή µη του σχεδίου 
ΑΕΠΟ, καθώς και το δικαίωµα  αλλαγών/συµπληρώσεων 
στο σχέδιο ΑΕΠΟ που συντάσσει ο Πιστοποιηµένος Α- 
ξιολογητής. 

4. Οι αρµόδιες αρχές διεξάγουν δειγµατοληπτικούς ε- 
λέγχους των ΜΠΕ που έχουν ήδη ελεγχθεί από τους Πι- 
στοποιηµένους Αξιολογητές και των αντίστοιχων σχε- 
δίων ΑΕΠΟ και σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρού 
σφάλµατος ή παράλειψης ερευνάται το ενδεχόµενο 
συνδροµής της προβλεπόµενης από τις οικείες διατάξεις 
κυρωτικής διαδικασίας. 

5. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόµενου στις εξου- 
σιοδοτικές διατάξεις προεδρικού διατάγµατος για τη συ- 
γκρότηση, σύνθεση και λειτουργία του Μητρώου Πιστο- 
ποιηµένων Αξιολογητών των ΜΠΕ, η διεκπεραίωση των  
διαδικασιών και η διενέργεια των σχετικών αξιολογήσε- 
ων διεξάγονται από τις οικείες υπηρεσίες, κατά τα ειδι- 
κότερα προβλεπόµενα στις λοιπές διατάξεις του παρό- 
ντος. 

6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση 
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται: 

α) τα προσόντα των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών, οι 
κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και τα 
ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους 
για την εγγραφή τους στο µητρώο, 

β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωµοδοτεί για τη χο- 
ρήγηση ή την αφαίρεση άδειας Αξιολογητή και εισηγεί- 
ται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα- 
τικής Αλλαγής κάθε ρύθµιση σχετική µε τους Πιστοποιη- 
µένους Αξιολογητές, 

γ) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση,  
οι ιδιότητες που ορίζονται ως ασυµβίβαστες µε το έργο  
τους, καθώς και ο τρόπος προσδιορισµού και το ύψος  
της αµοιβής των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Η αµοι- 
βή των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών αναπροσαρµόζε- 
ται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και  
καλύπτεται από τα τέλη περιβαλλοντικής αδειοδότησης  
έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του παρό- 
ντος, 

δ) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολού- 
θησης του έργου των Αξιολογητών, οι διοικητικές κυρώ- 
σεις και τα χρηµατικά πρόστιµα που επιβάλλονται σε αυ- 
τούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επι- 
βολής των κυρώσεων και των προστίµων, το ύψος και η  
διαβάθµισή τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυ- 
ρώσεων, οι προθεσµίες άσκησής τους και κάθε άλλο  
σχετικό θέµα. 
 

Άρθρο 17 
Τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

και ελέγχων 
 

1. Τα αντισταθµιστικά µέτρα που τυχόν προβλέπονται  
στην ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου  
2 του παρόντος, καθώς και επιβληθέντα πρόστιµα κατα- 
βάλλονται σε ειδικό λογαριασµό υπέρ του Πράσινου Τα- 
µείου και διατίθενται για έργα και δραστηριότητες που α- 
ποσκοπούν στην αποκατάσταση, αναβάθµιση, προστα- 
σία και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και στη  
βελτιστοποίηση της εφαρµογής των διαδικασιών περι- 
βαλλοντικής αδειοδότησης και του ελέγχου τήρησης  
των περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων.  
 2. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρα- 

στηριοτήτων του παρόντος νόµου και τον έλεγχο τήρη- 
σης των ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆ καταβάλλονται από τον φορέα 
του έργου ή της δραστηριότητας ανταποδοτικά τέλη, εί- 
τε ηλεκτρονικά είτε υπό τη µορφή παραβόλων, σε ειδι- 
κούς λογαριασµούς υπέρ του Πράσινου Ταµείου του ν. 
3889/2010 (Α΄182). Τα ποσά από τα ανωτέρω τέλη διατί- 
θενται, µέσω ειδικών κωδικών του Πράσινου Ταµείου, 
για τους σκοπούς του παρόντος νόµου. 

3. Υποχρεωτική είναι η καταβολή από τον φορέα του 
έργου ή της δραστηριότητας ανταποδοτικών τελών ως 
άνω, είτε ηλεκτρονικά είτε υπό µορφή παραβόλων, του- 
λάχιστον στις εξής περιπτώσεις: 

α) για τη διαδικασία ΠΠΠΑ του άρθρου 3 παράγραφος  
2, 

β) για τη διαδικασία αξιολόγησης ΜΠΕ των άρθρων 3  
και 4, 

γ) για τη διαδικασία ανανέωσης ή τροποποίησης της 
ΑΕΠΟ των άρθρων 5 και 6, 

δ) για τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων και δρα- 
στηριοτήτων του άρθρου 9, 

ε) για τη διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης 
του άρθρου 10 του παρόντος νόµου, 

στ) για τη διαδικασία περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 
του άρθρου 20 του παρόντος νόµου, 

ζ) για τη διαδικασία αξιολόγησης των ΜΠΕ από Πιστο- 
ποιηµένο Αξιολογητή ΜΠΕ του άρθρου 16 του παρόντος  
νόµου. 

4. Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταµείο του  
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής  
Αλλαγής στον οποίο συγκεντρώνονται πόροι για την κά- 
λυψη εξόδων και τη διενέργεια των προβλεπόµενων ε- 
λέγχων από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλ- 
λοντος (ΕΥΕΠ) και για την καταβολή των αµοιβών των  
Περιβαλλοντικών Ελεγκτών. Στον εν λόγω κωδικό κατα- 
τίθενται: 

α) το παράβολο του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 3  
και 

β) κάθε άλλος πόρος που προβλέπεται από ειδικές δια- 
τάξεις. 

5. Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταµείο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής στον οποίο συγκεντρώνονται πόροι για την κα- 
ταβολή των αµοιβών των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών 
ΜΠΕ. Στον εν λόγω κωδικό κατατίθεται το παράβολο του 
εδαφίου ζ΄ της παραγράφου 3. 

6. Συνιστώνται ειδικοί κωδικοί στο Πράσινο Ταµείο του  
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής  
Αλλαγής που αντιστοιχούν σε έναν κωδικό για κάθε αρ- 
µόδια περιβαλλοντική αρχή αδειοδότησης και σε έναν  
για κάθε φορέα διαχείρισης προστατευόµενης περιοχής,  
στους οποίους κατατίθεται ποσοστό από τα παράβολα  
διαδικασίας ΠΠΠΑ, διαδικασίας αξιολόγησης ΜΠΕ, ειδι- 
κής οικολογικής αξιολόγησης και διαδικασίας ανανέω- 
σης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ. 

7. Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταµείο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής στον οποίο καταβάλλεται ποσοστό όλων των 
προβλεπόµενων τελών µε σκοπό τη συντήρηση, αναβάθ- 
µιση και απρόσκοπτη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περι- 
βαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του άρθρου 18 και του Μη- 
τρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και Περι- 
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκ- 
δίδεται αποκλειστικά εντός ενός έτους από τη δηµοσίευ- 
ση του παρόντος, καθορίζονται:  
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Το ύψος των ανταποδοτικών τελών της παραγράφου 
3, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσής τους, καθώς και 
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, λαµβάνοντας υπόψη ι- 
δίως την κατηγορία και υποκατηγορία στην οποία κατα- 
τάχθηκε το έργο ή η δραστηριότητα και το συνολικό 
προϋπολογισµό του προτεινόµενου έργου. 
 

Άρθρο 18 
Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
 

1. ∆ηµιουργείται Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μη- 
τρώο (ΗΠΜ) πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία 
έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς και στην πα- 
ρακολούθηση της εφαρµογής των ΑΕΠΟ και ΠΠ∆, το ο- 
ποίο τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής. 

2. Στο ΗΠΜ καταχωρίζονται όλες οι ενέργειες και πλη- 
ροφορίες καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκ- 
δοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆, καθώς ε- 
πίσης 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 αποτελεσµά- 
των τυχόν περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Τη µέριµνα  
εισαγωγής, αµελλητί, κάθε πληροφορίας στο ΗΠΜ, έχει  
η αρµόδια υπηρεσία ή ο φορέας του έργου ή της δρα- 
στηριότητας αντιστοίχως, εφόσον επισπεύδει την ενέρ- 
γεια ή κοµίζει το έγγραφο. Κατ’ εξαίρεση, τα σχόλια που  
υποβάλλονται από το κοινό στο πλαίσιο των διαβουλεύ- 
σεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο, δύναται  
να υποβάλονται εγγράφως. 

3. Οι προδιαγραφές του ΗΠΜ διασφαλίζουν την:  
 (α) Εγκυρότητα, πληρότητα, διαθεσιµότητα και ακρί- 
βεια των περιεχοµένων του. 

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

(γ) Αναζήτηση στα περιεχόµενά του, µέσω µεταδεδο- 
µένων. 

(δ) Απαγόρευση της διαγραφής των περιεχοµένων  
του. 

(ε) ∆ιασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε ηλεκτρονι- 
κά µητρώα άλλων δηµοσίων αρχών µέσω διαδικτύου, ό- 
ταν είναι διαθέσιµα και ιδίως µε το πληροφοριακό σύστη- 
µα της ∆ΙΑΥΓΕΙΑΣ και της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρι- 
κών Πληροφοριών. 

(στ) Η πρόσβαση στο ΗΠΜ από τις δηµόσιες αρχές και 
τους φορείς έργων ή δραστηριοτήτων πραγµατοποιείται 
µέσω ειδικής ηλεκτρονικής άδειας που χορηγεί το Υ- 
πουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ- 
λαγής 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. 

4. Με την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής α- 
δειοδότησης, όλα τα έργα κατηγορίας Α ή Β, στο πλαίσιο 
του ΗΠΜ, λαµβάνουν αυτόµατα ένα µοναδικό χαρακτη- 
ριστικό αριθµό που καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα 
(ΠΕΤ), ο οποίος παραµένει αµετάβλητος, ακόµη και σε 
περίπτωση ανανέωσης, τροποποίησης ή κατάργησης της 
αντίστοιχης ΑΕΠΟ ή των ΠΠ∆ 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 ΑΕ- 
ΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠ∆ είτε µετά από αυτές και το 
συνοδεύει σε όλο τον κύκλο ζωής του. Οι αρχές που εί- 
ναι αρµόδιες για τη χορήγηση EMAS αναζητούν µέσω 
της ΠΕΤ του έργου ή της δραστηριότητας κάθε σχετική 
διαθέσιµη περιβαλλοντική πληροφορία. 

5. Oι προδιαγραφές, η παροχή και συντήρηση, οι διαδι- 
κασίες και άδειες ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγω- 
γής πληροφοριών στο ΗΠΜ και κάθε αναγκαία λεπτοµέ- 
ρεια για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του  
ΗΠΜ καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητι- 
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,  
που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση  
του παρόντος νόµου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται  
οι ειδικότερες προδιαγραφές, η γραµµογράφηση και ο  
µορφότυπος των ηλεκτρονικών αρχείων του ΗΠΜ. Εάν  
στα ηλεκτρονικά αρχεία περιλαµβάνεται γεωχωρική  
πληροφορία σύµφωνα µε τους ορισµούς του ν. 3882/  
2010 (Α΄ 166), αυτή θα πρέπει να είναι γεωαναφερόµενη  
και σε σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87.  
 Το ΗΠΜ τίθεται σε λειτουργία εντός ενός (1) έτους α- 
πό τη δηµοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης. 

 
Άρθρο 19 

Γνωµοδοτήσεις φορέων και δηµόσια διαβούλευση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

 
1. Ως γνωµοδοτούντες φορείς ορίζονται:  

 α) Οι δηµόσιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2  
της κ.υ.α. υπ’ αριθµ. Η.Π. 11764/653/2006 (Β΄ 327).  
 β) Η οικεία Περιφέρεια µέσω του Περιφερειακού Συµ- 
βουλίου, το οποίο λαµβάνει υπόψη απόψεις που διατυ- 
πώνονται από τα όργανα των άρθρων 73, 76 και 178 του ν. 
3852/2010, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του οικείου ∆ήµου, 
Συµβούλια Τοπικής ή ∆ηµοτικής Κοινότητας του άρθρου 8 
του ν. 3852/2010, το ενδιαφερόµενο κοινό και το κοινό.  
 2. Ως κοινό ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµι- 
κά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς (ενώσεις, οργανώσεις ή 
οµάδες αυτών) εκπροσώπησής τους. 

3. Ως ενδιαφερόµενο κοινό ορίζεται το κοινό που θίγε- 
ται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται έν- 
νοµα συµφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσε- 
ων για την πραγµατοποίηση του έργου ή της δραστηριό- 
τητας, συµπεριλαµβανοµένων και των µη κυβερνητικών  
οργανώσεων. 

4. Ως οικεία Περιφέρεια και ∆ήµος ορίζονται οι Οργα- 
νισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντός των διοικητικών ο- 
ρίων των οποίων πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο ή η  
δραστηριότητα. Εάν το έργο ή η δραστηριότητα πραγµα- 
τοποιείται σε πάνω από µία περιφέρεια τότε µε κοινή α- 
πόφαση των Γενικών Γραµµατέων των εµπλεκόµενων  
Περιφερειών ορίζεται µια ως επισπεύδουσα της όλης  
διαδικασίας. 

5. Η έγκαιρη ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου κοινού 
είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση της συµµε- 
τοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων µέσω της 
διατύπωσης γνώµης. 

6. Η γνώµη των ανωτέρω γνωµοδοτούντων φορέων εί- 
ναι αιτιολογηµένη, διατυπώνεται εντός των προβλεπό- 
µενων προθεσµιών σε τυποποιηµένο έντυπο γνωµοδό- 
τησης και αναρτάται στο ΗΠΜ µέσω του οποίου καθίστα- 
ται διαθέσιµη στο κοινό. 

7. Το κοινό δύναται να καταθέσει τη γνώµη του τόσο  
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µέσω του οικείου Περιφερειακού ή και ∆ηµοτικού Συµ- 
βουλίου όσο και απευθείας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, 
στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή. 

8. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας επιβα- 
ρύνεται µε όλα τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο, ανα- 
παραγωγής και διανοµής φακέλων και διοργάνωσης ε- 
νηµερωτικών εκδηλώσεων. Η οικεία Περιφέρεια και ο  
∆ήµος, µετά την παραλαβή του φακέλου, το θέτουν α- 
µελλητί στη διάθεση του κοινού και των φορέων εκπρο- 
σώπησής του, προκειµένου να διατυπώσουν τη γνώµη  
τους. 

9. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών, που εκδί- 
δεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρό- 
ντος, εξειδικεύονται περαιτέρω η διαδικασία γνωµοδο- 
τήσεων και ο τρόπος ενηµέρωσης και συµµετοχής του  
κοινού στη δηµόσια διαβούλευση, κατά τη διαδικασία πε- 
ριβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων  
του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ- 
ρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότε- 
ρα, µε την εν λόγω απόφαση δύναται να καθορίζονται τα  
ακόλουθα: 

α) Οι φορείς που γνωµοδοτούν στα πλαίσια της περι- 
βαλλοντικής αδειοδότησης, ανά υποκατηγορία και είδος 
έργου ή δραστηριότητας και βάσει των ειδικότερων συν- 
θηκών τους, καθώς και ανάλογα µε την, κατά περίπτωση, 
υποχρέωση ή µη λήψης γνωµοδότησης. 

β) Το αντικείµενο της γνωµοδότησης ανά φορέα και η 
φύση της γνώµης που παρέχεται. 

γ) Ο τρόπος διαχείρισης των γνωµοδοτήσεων και σχο- 
λίων της διαβούλευσης του κοινού από την αρµόδια πε- 
ριβαλλοντική αρχή. 

δ) Τα περιεχόµενα και οι ειδικότερες προδιαγραφές 
τυχών ανακοινώσεων στον τύπο, κατά τη διαδικασία δια- 
βούλευσης. 

ε) Η διαδικασία και ο τρόπος συµµετοχής στη διαβού- 
λευση κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συµ- 
βαλλόµενων Κρατών σε διεθνείς Συµβάσεις και Συνθή- 
κες, εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα ενδέχεται να έ- 
χει σηµαντικές επιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα. 
 

Άρθρο 19α 
Ανάρτηση ΑΕΠΟ στο διαδίκτυο 

 
1. Μετά την έγκριση από την αρµόδια περιβαλλοντική  

αρχή, η ΑΕΠΟ, η απόφαση ανανέωσης, παράτασης ι- 
σχύος ή τροποποίησής της αναρτώνται υποχρεωτικά, επί  
ποινή ακυρότητας, εντός ενός µηνός από την έκδοση  
της αντίστοιχης απόφασης, σε ειδικά προς τούτο κατα- 
χωρισµένο δικτυακό τόπο, ο οποίος ιδρύεται προκειµέ- 
νου να αποκτήσει κάθε ενδιαφερόµενος πλήρη, λεπτο- 
µερή 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 εν- 
διαφερόµενο προκειµένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυ- 
ρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθηµα. 

2. Με απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθ- 
µισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Περιβάλλο- 
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται τα  
θέµατα σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία του δικτυα- 
κού τόπου στον οποίο λαµβάνει χώρα η κεντρική ανάρ- 
τηση των πράξεων αυτών, µε τη δηµιουργία και τήρηση 

κεντρικού αρχείου, µε τη συλλογή, ταξινόµηση, καταχώ- 
ριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των ΑΕΠΟ, την έκ- 
δοση κωδικού αριθµού διαδικτυακής ανάρτησης και κάθε 
άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 

Άρθρο 20 
Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 

«Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1650/1986  
(Α΄ 160) και εναρµόνιση µε άρθρο 23 της Οδηγίας 

2010/1975 περί Βιοµηχανικών Εκποµπών 
(ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος 

της ρύπανσης)» 

1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α΄ ή Β΄ υ- 
πόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεω- 
ρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆ και 
της εν γένει περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 

2. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις διακρίνονται σε:  
 α) προληπτικές, που διενεργούνται κατά τη διαδικασία  
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τη διασφάλιση της 
επάρκειας των προτεινόµενων µέτρων, 

β) τακτικές, που διενεργούνται µετά την αδειοδότηση, 
σε προσδιορισµένο χρόνο βάσει του σχεδιασµού των ε- 
πιθεωρήσεων είτε κατά το στάδιο κατασκευής του έργου 
είτε κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου ή της 
δραστηριότητας, για την εξέταση όλων των σηµαντικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διασφάλιση της τή- 
ρησης των ΑΕΠΟ και ΠΠ∆ στα στάδια αυτά, 

γ) έκτακτες, που διενεργούνται µετά την αδειοδότη- 
ση, εκτός του χρονικά προσδιορισµένου σχεδιασµού, κα- 
τά τα οριζόµενα στην παράγραφο 14. 

3. Αρµόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών 
επιθεωρήσεων είναι: 

(α) η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
(ΕΥΕΠ), σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (Α΄ 
228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε περί- 
πτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης, 

(β) η αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεω- 
ρήσεις, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότη- 
σης, ως ανωτέρω στην παρ. 2 υποπαράγραφος Α, 

(γ) οι αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοι- 
κήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότη- 
τες της χωρικής αρµοδιότητάς τους, ανεξαρτήτως της 
κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας, 

(δ) τα Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε 
έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρµοδιότητάς 
τους, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4, 

(ε) οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 5, ενεργούντες κατόπιν εντολής των αµέ- 
σως προαναφερόµενων ελεγκτικών υπηρεσιών. 

4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη που εκδίδεται υπο- 
χρεωτικά κάθε έξι µήνες, συγκροτούνται Κλιµάκια Ελέγ- 
χου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) απαρτιζόµε- 
να κυρίως από το προσωπικό των περιβαλλοντικών υπη- 
ρεσιών της Περιφέρειας, η σύνθεση των οποίων καταχω- 
ρίζεται στο ΗΠΜ. Στους ελέγχους που γίνονται από τα  
Κ.Ε.Π.ΠΕ. είναι δυνατόν, µετά από σχετική πρόσκληση,  
να περιλαµβάνεται και εκπρόσωπος του ∆ήµου στην πε- 
ριοχή του οποίου υπάγεται διοικητικά το έργο ή η δρα- 
στηριότητα που θα ελεγχθεί. Ειδικά για την περιοχή των  
ρυθµιστικών σχεδίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,  
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 12 και 33  
παρ. 12, αντιστοίχως, του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµι- 
κής Νοµοθεσίας. 

5. α) Για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου των υπο- 
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κείµενων σε επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων συ- 
νιστάται Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, που τη- 
ρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  
Κλιµατικής Αλλαγής µε ευθύνη της Ειδικής Γραµµατείας  
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ιδιότητα  
του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή αποκτάται µε τη χορήγη- 
ση σχετικής άδειας από τον Γενικό Γραµµατέα του Υ- 
πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής  
Αλλαγής. 

β) Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές έχουν ως αντικείµενο τη 
διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σε κάθε 
περίπτωση που τους ζητείται από τις αρµόδιες προς τού- 
το υπηρεσίες. 

γ) Η παρακολούθηση του έργου των Περιβαλλοντικών  
Ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων  
τους διενεργείται από την ΕΥΕΠ που επικουρείται από  
συνιστώµενο για το σκοπό αυτόν Εποπτικό Συµβούλιο  
Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, το οποίο συγκροτείται µε α- 
πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  
Κλιµατικής Αλλαγής και απαρτίζεται από τον Ειδικό  
Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  
µε τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο και τον Πάρεδρο  
του  γραφείου  του  Νοµικού  Συµβούλου  στο  Υπου- 
ργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα- 
γής, τον Βοηθό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ,  
τον ∆ιευθυντή της ∆ΙΠΑ, έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνι- 
κού Επιµελητηρίου Ελλάδας και έναν (1) εκπρόσωπο του  
ΕΣΥ∆, µε τους αναπληρωτές τους, ως µέλη.  
 δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής εντός έξι µηνών από τη  
δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθορίζονται όλες οι  
αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη σύσταση και λειτουργία  
του Εποπτικού Συµβουλίου. 

6. Οι δηµόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες της  
τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθµών και κάθε διοι- 
κητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούµενη  
από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές συνδροµή για την ε- 
κτέλεση των ελέγχων τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆ και της  
κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ο δε φορέας του  
έργου ή της δραστηριότητας υπέχει αντίστοιχες υπο- 
χρεώσεις, ιδίως µάλιστα ως προς τη διενέργεια των επι- 
σκέψεων στο χώρο, τη δειγµατοληψία και τη συλλογή  
κάθε στοιχείου που απαιτείται για την εκτέλεση των κα- 
θηκόντων τους. ∆εν απαιτείται ειδοποίηση του φορέα  
του έργου ή της δραστηριότητας, ενώ η παρεµπόδιση α- 
πό αυτόν των ελέγχων ή η παροχή ψευδών στοιχείων ε- 
πιφέρει τις ποινικές κυρώσεις της παρ. 1   του άρθρου 8  
του ν. 2336/ 1995. 

Η δαπάνη του ελέγχου τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆ βα- 
ρύνει τον φορέα εκµετάλλευσης του έργου ή της δρα- 
στηριότητας. 

7. Τα έργα και οι δραστηριότητες, που πρόκειται να  
πραγµατοποιηθούν εν µέρει ή στο σύνολό τους σε πε- 
ριοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολο- 
γικού ∆ικτύου NATURA 2000 σύµφωνα µε την παράγρα- 
φο 6 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), υπόκεινται  
κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους  
υποχρεωτικά σε περιβαλλοντική επιθεώρηση µε αυτο- 
ψία, η οποία διενεργείται από τον φορέα διαχείρισης της  
προστατευόµενης περιοχής, εφόσον υφίσταται, άλλως  
από περιβαλλοντικό ελεγκτή της παραγράφου 5. Στην ε- 
πιθεώρηση µπορεί να συµµετέχει και η αδειοδοτούσα υ- 
πηρεσία. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρα- 
γράφου αυτής ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

 
8. Όλα τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ ε- 

ντάσσονται σε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων 
το οποίο επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη 
και, κατά περίπτωση, αναπροσαρµόζεται. Το σχέδιο αυτό 
καταρτίζεται από την ΕΥΕΠ. 

9. Κάθε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αφο- 
ρά αποκλειστικά στην τήρηση των ΑΕΠΟ ή ΠΠ∆ και της εν 
γένει περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και περιλαµβάνει τα 
ακόλουθα: 

α) γενική αξιολόγηση των σηµαντικών περιβαλλοντι- 
κών ζητηµάτων, 

β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το σχέδιο επι- 
θεωρήσεων, 

γ) µητρώο των έργων και δραστηριοτήτων που καλύ- 
πτει το σχέδιο, 

δ) διαδικασίες για την κατάρτιση προγραµµάτων τακτι- 
κών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων βάσει της παρα- 
γράφου 10, 

ε) διαδικασίες για έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεω- 
ρήσεις, 

στ) όπου απαιτείται, προβλέψεις για τη συνεργασία  
µεταξύ των διαφόρων αρχών επιθεώρησης.  
 10. α) Βάσει των σχεδίων περιβαλλοντικής επιθεώρη- 
σης, η ΕΥΕΠ σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες  
των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων καταρτίζει προγράµ- 
µατα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, µε πρό- 
βλεψη της συχνότητας των επιτόπιων επισκέψεων στις  
σχετικές εγκαταστάσεις, µετά από συστηµατική αξιολό- 
γηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, µε βάση τα ακό- 
λουθα τουλάχιστον κριτήρια: 

(αα) τις πιθανές και πραγµατικές επιπτώσεις των συ- 
γκεκριµένων εγκαταστάσεων στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη τα είδη και επίπε- 
δα εκποµπών, την ευαισθησία του τοπικού περιβάλλο- 
ντος και τον κίνδυνο ατυχηµάτων, 

(ββ) το ιστορικό της συµµόρφωσης προς τους όρους 
της περιβαλλοντικής άδειας, 

(γγ) τη συµµετοχή του φορέα λειτουργίας της εγκατά- 
στασης στο EMAS, βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 1221/  
2009. 

β) Χρόνοι διεξαγωγής των τακτικών περιβαλλοντικών 
επιθεωρήσεων µε αυτοψία ορίζονται: 

(αα) κάθε έτος τουλάχιστον, για τις εγκαταστάσεις 
που ανήκουν στο Παράρτηµα I της Οδηγίας 2010/75 και 
συγχρόνως κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, 

(ββ) κάθε τρία έτη τουλάχιστον, για τις εγκαταστάσεις 
που ανήκουν στο Παράρτηµα I της Οδηγίας 2010/75 και, 
ταυτόχρονα, στην υποκατηγορία Α2, 

(γγ) κάθε τρία έτη τουλάχιστον, για τα έργα και δρα- 
στηριότητες των οµάδων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 
της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) που κατατάσσο- 
νται στην υποκατηγορία Α1 και δεν ανήκουν στο Παράρ- 
τηµα I της Οδηγίας 2010/75, 

(δδ) κάθε πέντε έτη τουλάχιστον, για τα έργα και δρα- 
στηριότητες των οµάδων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 
της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) που κατατάσσο- 
νται στην υποκατηγορία Α2 και δεν ανήκουν στο Παράρ- 
τηµα I της Οδηγίας 2010/75, 

(εε) κατά τη φάση κατασκευής του έργου και κάθε πέ- 
ντε έτη τουλάχιστον από την έναρξη λειτουργίας του 
έργου ή της δραστηριότητας, για τα έργα και δραστηριό- 
τητες της κατηγορίας Α΄ των οµάδων 1, 2, 3 και 6 του 
άρθρου 3 της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β΄ 1022). 

Σε περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας της εγκατά- 
στασης που ανήκει στις περιπτώσεις (αα) ή (ββ) συµµε- 
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τέχει στο EMAS, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να διενερ- 
γούν περιβαλλοντική επιθεώρηση σε πιο αραιά χρονικά 
διαστήµατα που, όµως, δεν µπορούν να ξεπερνούν την 
τριετία για την περίπτωση (αα) και την πενταετία για την 
περίπτωση (ββ). 

γ) Εφόσον κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση εντο- 
πισθούν σηµαντικές παραβάσεις, ενηµερώνεται η αδειο- 
δοτούσα αρχή και η ΕΥΕΠ και πραγµατοποιείται υποχρε- 
ωτικά νέα αυτοψία εντός εξαµήνου. 

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου  
Α.4 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228), µετά από  
κάθε αυτοψία, οι αρµόδιες αρχές ή οι περιβαλλοντικοί ε- 
λεγκτές συντάσσουν έκθεση σχετικά µε τη συµµόρφωση  
της εγκατάστασης προς τους περιβαλλοντικούς όρους,  
καθώς και τα τυχόν προς τούτο αναγκαία µέτρα και ε- 
νέργειες. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στον φορέα του  
έργου ή της δραστηριότητας εντός δύο µηνών από την  
πραγµατοποίηση της αυτοψίας και η τελική έκθεση ελέγ- 
χου αναρτάται στο ΗΠΜ και δηµοσιοποιείται σύµφωνα  
µε τις προβλέψεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ εντός τεσσά- 
ρων µηνών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της αυτο- 
ψίας. Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκ- 
µετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας λαµβάνει  
όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη συµµόρφωση µε τις υ- 
ποδείξεις της έκθεσης ελέγχου εντός ευλόγου χρονικού  
διαστήµατος. 

12. Στην επιθεώρηση του άρθρου 26 του ν. 3982/2011 
(Α΄ 143) των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστά- 
σεων που διεξάγεται από την αδειοδοτούσα αρχή του 
Μέρους Β' του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) µπορεί να συµµετέ- 
χει και εκπρόσωπος της αρµόδιας υπηρεσίας για την πε- 
ριβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης. 

13. Οι τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων του ν. 
3982/2011 (Α΄ 143), µπορούν να διεξάγονται από κοι- 
νού µε τους πιστοποιηµένους επιθεωρητές του άρθρου 
27 του ίδιου νόµου. 

14. Έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διενερ- 
γούνται από τις αρµόδιες αρχές των περιπτώσεων α΄, γ΄  
και δ΄ της παραγράφου 3 προκειµένου να διερευνηθούν  
το ταχύτερο δυνατόν σοβαρές περιβαλλοντικές καταγ- 
γελίες ή συµβάντα µε ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επι- 
πτώσεις, καθώς και περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. Εάν  
οι αρµόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να διενεργήσουν την  
έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση, αυτή µπορεί να α- 
νατίθεται σε περιβαλλοντικό ελεγκτή της παραγράφου  
5. 

15. Η ΕΥΕΠ και οι αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκε- 
ντρωµένων ∆ιοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα  
και δραστηριότητες της χωρικής αρµοδιότητάς τους  
µπορούν να εισηγούνται Σχέδιο Συµµόρφωσης σε κάθε  
περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις που προκά- 
λεσαν ή δύνανται να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζηµιά  
ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης, το  
οποίο ο ελεγχόµενος φορέας του έργου ή της δραστη- 
ριότητας οφείλει να υλοποιήσει, υποβάλλοντας προς  
την ΕΥΕΠ και τις αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµέ- 
νων ∆ιοικήσεων και των Περιφερειών, αντίστοιχα, ∆ήλω- 
ση Συµµόρφωσης, µε την πάροδο του τεθέντος χρονο- 
διαγράµµατος, η οποία καταχωρείται στο ΗΠΜ.  
 16. Στις ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων του Πα- 
ραρτήµατος I της Οδηγίας 2010/75 δύναται να προβλέ- 
πεται ότι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται  
η κατάθεση χρηµατικής εγγύησης ή άλλου ισοδύναµου  
µέσου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- 
νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης  
της ΕΥΕΠ, σε περίπτωση επανειληµµένης άρνησης ή πα- 

ράλειψης συµµόρφωσης του φορέα διαχείρισης προς τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΕΠΟ, η χρηµατι- 
κή εγγύηση καταπίπτει προς όφελος του ∆ηµοσίου και 
περιέρχεται ως πόρος στο Πράσινο Ταµείο. 

17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής εντός έξι µηνών από τη 
δηµοσίευση του παρόντος: 

α) εξειδικεύεται περαιτέρω ή τροποποιείται η διαδικα- 
σία και η συχνότητα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων α- 
νά υποκατηγορία και ανά οµάδα έργων και δραστηριοτή- 
των, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10, 

β) καθορίζονται οι κατηγορίες έργων και δραστηριοτή- 
των που υπόκεινται υποχρεωτικά σε προληπτική περι- 
βαλλοντική επιθεώρηση κατά τη διαδικασία περιβαλλο- 
ντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 πε- 
ρίπτωση (α) του παρόντος άρθρου, 

γ) καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την ε- 
φαρµογή των παραγράφων 11 και 14 του παρόντος άρ- 
θρου, 

δ) ο τρόπος υπολογισµού του ύψους του προστίµου  
που επιβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 21 του παρόντος  
νόµου. 

18. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υ- 
πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ- 
λαγής, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη  
σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ε- 
λεγκτών της παραγράφου 1, τη χορήγηση της άδειας πε- 
ριβαλλοντικού ελεγκτή, οι αρµοδιότητές τους, η διάρ- 
κεια ισχύος της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, η δια- 
δικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση, η αµοιβή  
των περιβαλλοντικών ελεγκτών, η διαδικασία και οι λε- 
πτοµέρειες εφαρµογής της εκκαθάρισης και καταβολής  
των αµοιβών τους, οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες  
µε το έργο τους, ο τρόπος ελέγχου των περιβαλλοντι- 
κών ελεγκτών, οι κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λε- 
πτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 5. 

Άρθρο 21 
∆ιοικητικές κυρώσεις 

1. Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποια- 
δήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος  
ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ’ ε- 
ξουσιοδότησή του εκδιδόµενων διαταγµάτων ή υπουργι- 
κών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωµένης ∆ι- 
οίκησης 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 σο- 
βαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, 
το ύψος υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων εκπο- 
µπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και 
προτύπων περιβαλλοντικών δεσµεύσεων. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για την επι- 
βολή των ανωτέρω προστίµων απαιτείται απόφαση των  
κάτωθι αναφεροµένων, ύστερα από εισήγηση προς αυ- 
τούς των υπηρεσιών ή/και οργάνων της παραγράφου 3  
του άρθρου 20 του παρόντος, ανάλογα µε το ύψος των  
προστίµων: 

α) Από τον οικείο Περιφερειάρχη, εφόσον το ύψος του 
προστίµου ανέρχεται έως και τις διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) ευρώ. 

β) Από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκη- 
σης, εφόσον το ύψος του προστίµου κυµαίνεται µεταξύ 
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ έως και τις πεντακό- 
σιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.  
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γ) Από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, εφόσον το ύψος του προστίµου υ- 
περβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.  
 3. Για την επιβολή προστίµων, µετά από περιβαλλοντι- 
κές επιθεωρήσεις που διεξάγει η ΕΥΕΠ, απαιτείται από- 
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- 
µατικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της ΕΥΕΠ, ανεξαρ- 
τήτως του ύψους του προστίµου. 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής  
επιχορήγησης στον φορέα του έργου ή της δραστηριό- 
τητας ή για την υπαγωγή του σε καθεστώς κρατικής ενί- 
σχυσης είναι η εξόφληση ή ρύθµιση τυχόν επιβληθέντων  
τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές  
παραβάσεις. 

5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περι- 
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αναπρο- 
σαρµόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικη- 
τικών προστίµων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 
του παρόντος άρθρου, µε κριτήρια τη µεταβολή των οι- 
κονοµικών ή/και περιβαλλοντικών συνθηκών. 

 
Άρθρο 22 

Οργανωτικά, λειτουργικά και άλλα ζητήµατα 
της ΕΥΕΠ και του ΣΥΓΑΠΕΖ 

 
1. Στην ΕΥΕΠ συνιστώνται δύο (2) θέσεις Βοηθών Γε- 

νικού Επιθεωρητή, µία για το συντονισµό της Ειδικής Υ- 
πηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων  
(ΕΥΕΚΑ) του άρθρου 28 του παρόντος και µία για το συ- 
ντονισµό των περιβαλλοντικών ελέγχων σε επίπεδο χώ- 
ρας, οι οποίοι τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε- 
τά από εισήγηση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης  
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λαµβάνουν το 75%  
των αποδοχών του Γενικού Επιθεωρητή, καθώς και την  
ειδική πρόσθετη αµοιβή του στοιχείου β΄ του άρθρου 1  
της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οι- 
κονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµό- 
σιων Έργων 2/51476/ 0022 (Β΄ 1813/2007) .  
 2. Στην ΕΥΕΠ συγκροτείται νέος Τοµέας Στερεάς Ελ- 
λάδας, µε έδρα τα Οινόφυτα, µε αρµοδιότητες αυτές  
που έχουν ανατεθεί στους Τοµείς της ΕΥΕΠ µε το π.δ.  
165/2003 (Α΄ 137) εντός της εδαφικής περιοχής της Πε- 
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του οποίου προΐσταται Το- 
µεάρχης Επιθεωρητής και υπάγεται απευθείας στον Γε- 
νικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ. 

3. Για τη στελέχωση του Τοµέα Στερεάς Ελλάδας της  
ΕΥΕΠ και την ενίσχυση εν γένει των Τοµέων Νοτίου και  
Βορείου Ελλάδας αυτής, οι προβλεπόµενες από το άρ- 
θρο 4 του π.δ. 165/2003 (Α΄ 137) θέσεις επιθεωρητών, ει- 
δικού επιστηµονικού προσωπικού, µετατρέπονται σε θέ- 
σεις τακτικού προσωπικού (µόνιµου ή µε σχέση εργα- 
σίας αορίστου χρόνου) και επιπρόσθετα συνιστώνται εί- 
κοσι πέντε (25) θέσεις τακτικού προσωπικού (µόνιµου ή  
µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) ως εξής ανά κατη- 
γορία, κλάδο και ειδικότητα: δύο (2) θέσεις ΠΕ ∆ιοικητι- 
κού-Οικονοµικού, δύο (2) θέσεις ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµα- 
τέων, µία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, οκτώ (8) θέσεις ΠΕ  
Περιβάλλοντος (µία (1) ειδικότητας Βιολόγου ή/και  
τρεις (3) ειδικότητας Χηµικού ή/και τέσσερις (4) ειδικό- 
τητας Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Περιβάλλοντος), δέ- 
κα (10) θέσεις ΠΕ Μηχανικών (τρεις (3) ειδικότητας Χη- 
µικού Μηχανικού, δύο (2) ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μη- 
χανικού, µία (1) ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, δύο  
(2) ειδικότητας Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού και 

 

δύο (2) ειδικότητας Μεταλλειολόγου Μηχανικού), δύο 
(2) θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών (µία (1) ειδικότητας Γεωλό- 
γου και µία (1) ειδικότητας ∆ασολόγου). Το ανωτέρω  
προσωπικό τοποθετείται σε Τµήµατα µε απόφαση του Ει- 
δικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέρ- 
γειας µετά από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή της  
ΕΥΕΠ. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- 
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από εισήγηση του  
Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ε- 
νέργειας, µπορούν να συστήνονται Γραφεία Επιθεωρη- 
τών Περιβάλλοντος, µε αρµοδιότητα εντός εδαφικής πε- 
ριοχής όπου έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήµατα ρύ- 
πανσης και υποβάθµισης του περιβάλλοντος, όπως σε  
βιοµηχανικές περιοχές της χώρας µε υψηλή συγκέντρω- 
ση ρυπογόνων δραστηριοτήτων, ευαίσθητα προστατευό- 
µενα οικοσυστήµατα κ.λπ., των οποίων προΐστανται Το- 
µεάρχες. 

5. Για τη στελέχωση του αυτόνοµου Γραφείου Αποκα- 
τάστασης της Περιβαλλοντικής Ζηµίας (ΣΥΓΑΠΕΖ) οι ε- 
πτά (7) θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού  
που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ.  
148/ 2009 µετατρέπονται σε θέσεις τακτικού προσωπι- 
κού (µόνιµου ή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και  
επιπρόσθετα συνιστώνται οκτώ (8) νέες θέσεις τακτικού  
προσωπικού (µόνιµου ή µε σχέση εργασίας αορίστου  
χρόνου) και ειδικότερα δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ  
Χηµικών ή Χηµικών Μηχανικών, µία (1) θέση κατηγορίας  
ΠΕ Βιολόγων, µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Γεωλόγου, µία  
(1) θέση κατηγορίας ΠΕ Οικονοµολόγου µε εξειδίκευση  
στα χρηµατοοικονοµικά, µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Γε- 
ωπόνων ή ∆ασολόγων, µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Περι- 
βάλλοντος (πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων) ή Μηχανι- 
κών Περιβάλλοντος, µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Πληρο- 
φορικής και τέλος διατηρούνται οι δύο (2) θέσεις διοικη- 
τικού προσωπικού. 

6. Όλες οι προβλεπόµενες, στις παραγράφους 3 και 5  
του παρόντος άρθρου, θέσεις πληρούνται αποκλειστικά  
µε υπαλλήλους µόνιµους ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού  
δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο ∆ηµόσιο,  
Ν.Π.∆.∆. ή/και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µετά από α- 
πόσπαση ή µε µετάταξη ή µε µετακίνηση, όπως ισχύει,  
µε απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, χω- 
ρίς γνώµη Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή άλλου οργάνου  
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Σε περίπτωση  
απόσπασης ή µετακίνησης η διάρκεια ορίζεται σε τρία  έ- 
τη και µπορεί να παρατείνεται ή ανανεώνεται για υπηρε- 
σιακές ανάγκες. Το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην  
ΕΥΕΠ µε απόσπαση µπορεί να µετατάσσεται στην ΕΥ- 
ΕΠ, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, κατόπιν  
σχετικής αίτησης. 

Σε περίπτωση µετάταξης καταργείται αντίστοιχα η ορ- 
γανική θέση που κατείχε ο µετατασσόµενος.  
 7. Με την έκδοση απόφασης των Υπουργών Οικονοµι- 
κών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έως  
το τέλος του 2012, θα καθοριστούν το είδος και το ύψος  
της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας για τη σταδιακή υ- 
παγωγή των δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙΙ του  
π.δ. 148/2009 (Α΄ 190), λαµβάνοντας υπόψη το είδος  
της δραστηριότητας, τη σοβαρότητα της ενδεχόµενης  
ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής  
στο έδαφος, στο νερό και τη βιοποικιλότητα, το βαθµό ε- 
πικινδυνότητας εκδήλωσης περιβαλλοντικής ζηµιάς και  
κάθε άλλη λεπτοµέρεια.  


