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1. ΕΙΑΓΩΓΗ  

Θεμϋλιο λύθο για τη διαδικαςύα περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ ςτην Ελλϊδα αποτϋλεςε ο Νόμοσ 

1650/1986 "Για την προςταςύα περιβϊλλοντοσ" (ΥΕΚ 160Α/18.10.1986), μϋςω του οπούου 

ορύςθηκαν βαςικϋσ ϋννοιεσ ςχετικϊ με το περιβϊλλον, τη ρύπανςη, τη μόλυνςη, την υποβϊθμιςη, την 

προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, τα οικοςυςτόματα, τουσ φυςικούσ πόρουσ, τα απόβλητα και τη 

διαχεύριςησ τουσ, την υγεύα, τισ επικύνδυνεσ ουςύεσ, το τοπύο και την οικολογικό ιςορροπύα. 

Επιπρόςθετα, με αυτό τη νομοθεςύα ειςόχθη η ϋννοια τησ κατηγοριοπούηςησ και κατϊταξησ των 

ϋργων και δραςτηριοτότων, η απαύτηςη τησ Έγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων και το περιεχόμενο 

των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων. Μϋςω του Ν. 1650/1986 καθορύςτηκαν η 

παρακολούθηςη διαφόρων παραμϋτρων καθώσ και τα μϋτρα για την προςταςύα από τη ρύπανςη. 

Σϋλοσ αναλύθηκαν και αποτυπώθηκαν τα αντικεύμενα προςταςύασ και διατόρηςησ που ςχετύζονται με 

τη φύςη και το τοπύο, οι Ζώνεσ Ειδικών Περιβαλλοντικών Ενιςχύςεων και Ανϊπτυξησ Παραγωγικών 

Δραςτηριοτότων, οι Τπηρεςύεσ Περιβϊλλοντοσ και οι Κυρώςεισ καθώσ και η Αςτικό Ευθύνη. 

Η ςυμπλόρωςη τησ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ πραγματοποιόθηκε το 1990 που εκδόθηκε η 

Κ.Τ.Α.69269/5387/1990 (ΥΕΚ678Β/25.10.1990) για την κατϊταξη ϋργων και δραςτηριοτότων ςε 

κατηγορύεσ, το περιεχόμενο των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώςεων και των ειδικών 

περιβαλλοντικών μελετών και ϊλλεσ μεταβατικϋσ διατϊξεισ η οπούα τροποποιόθηκε και 

ςυμπληρώθηκε με την Κ.Τ.Α.1661/1994 για τισ περιπτώςεισ των τουριςτικών εγκαταςτϊςεων. 

Σο 1998 εκδόθηκε το Προεδρικό Διϊταγμα 256/1998 (ΥΕΚ190Α/12.08.1198) βϊςει του οπούου 

ορύςτηκε η κατηγορύα 27 για τισ Περιβαλλοντικϋσ μελϋτεσ και ςυμπληρώθηκε ςτισ κατηγορύεσ 

μελετών του Π.Δ.541/1978 (116Α). 

Εν ςυνεχεύα, το ϋτοσ 2002 εκδόθηκε ο Ν. 3010 (ΥΕΚ91Α/25.04.2002) μϋςω του οπούου 

πραγματοποιόθηκε εναρμόνιςη του Ν.1650/1986 με τισ οδηγύεσ 97/11 και 96/61 Ε.Ε. Ο νόμοσ 

περιεύχε μεταβατικϋσ διατϊξεισ για τισ Διαδικαςύεσ Προϋγκριςησ χωροθϋτηςησ και Έγκριςησ 

Περιβαλλοντικών όρων. Επιπρόςθετα, την ύδια χρονιϊ εκδόθηκε η Κ.Τ.Α.15393/2332/2002 

(ΥΕΚ1022Β/05.08.2002) για την κατϊταξη των δημοςύων και ιδιωτικών ϋργων και δραςτηριοτότων. 

Η Κ.Τ.Α. κατϊταξησ ϋργων και δραςτηριοτότων ςυμπληρώθηκε και τροποποιόθηκε αρκετϋσ φορϋσ 

μϋχρι την ϋκδοςη τησ Τ.Α.1958/2012, (ΥΕΚ 21Β/13.01.2012) «Κατϊταξη δημοςύων και ιδιωτικών 

ϋργων και δραςτηριοτότων ςε κατηγορύεσ και υποκατηγορύεσ ςύμφωνα με το ϊρθρο 1§4 του Ν. 

4014/21.9.2011 (ΥΕΚ 209/Α/2011)» και εν ςυνεχεύα τησ ΤΑ ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016, (ΥΕΚ 

2471Β/10.08.2016) που αποτϋλεςε τροποπούηςη και κωδικοπούηςη τησ Τ.Α.1958/2012 και την 

τροποπούηςη τησ βϊςει των Τ.Α. οικ.2307/2018 (ΥΕΚ 439Β/14.02.2018), Τ.Α. 

ΤΠΕΝ/ΔΔΤ/24593/2902/2020 (ΥΕΚ 1482Β/21.04.2020), Τ.Α. ΤΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/2020 (ΥΕΚ 

3291Β/06.08.2020), Τ.Α. οικ. 92108/1045/Υ.15/2020 (ΥΕΚ 3833Β/09.09.2020) και Τ.Α. 

ΤΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΥΕΚ 4656Β/22.10.2020).  

Σο 2003 εκδόθηκαν α) η Κ.Τ.Α. 11014/703/Υ104/2003 (ΥΕΚ332Β/20.03.2003) ςχετικό με τη 

διαδικαςύα Προκαταρκτικόσ Περιβαλλοντικόσ Εκτύμηςησ και Αξιολόγηςησ (Π.Π.Ε.Α) και Έγκριςησ 

Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), β) η Κ.Τ.Α. 1726/2003 (ΥΕΚ552Β/08.05.2003) ςχετικϊ με τη 

διαδικαςύα Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. καθώσ και ϋγκριςησ επϋμβαςησ ό παραχώρηςησ δϊςουσ ό δαςικόσ 

ϋκταςησ ςτο πλαύςιο των εκδόςεων ςταθμών ΑΠΕ, γ) η Κ.Τ.Α.13727/724/2003 

(ΥΕΚ1087Β/05.08.2003) για την αντιςτούχηςη κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 

δραςτηριοτότων με τουσ βαθμούσ όχληςησ και δ) η Κ.Τ.Α. 37111/2021/2003 

https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-oik-921081045f152020-fek-3833b-992020
https://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-oik-921081045f152020-fek-3833b-992020
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(ΥΕΚ1391Β/29.09.2003) για τον καθοριςμό του τρόπου ενημϋρωςησ και ςυμμετοχόσ του κοινού 

κατϊ την διαδικαςύα ϋγκριςησ περιβαλλοντικών όρων των ϋργων και δραςτηριοτότων. 

Με την ϋκδοςη του Ν.4014/11 (ΥΕΚ 209Α/21.09.2011) για την "Περιβαλλοντικό αδειοδότηςη ϋργων 

και δραςτηριοτότων,..." πραγματοποιόθηκε εκ νϋου κωδικοπούηςη των διαδικαςιών τησ 

περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ ϋργων και δραςτηριοτότων η οπούα αποτελεύ ςε αυτό τη φϊςη τον 

κύριο νόμο για τισ διαδικαςύεσ περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ. 

Εν ςυνεχεύα, το 2012 με α) το Ν.4042/2012 (ΥΕΚ 24Α/13.02.2012) καθορύςτηκε η προςταςύα του 

περιβϊλλοντοσ μϋςω του ποινικού δικαύου, ςε εναρμόνιςη με την οδηγύα 2008/99/ΕΚ, β) την YΑ 

15277/2012 (1077Β/09.04.2012) ϋγινε εξειδύκευςη διαδικαςιών για την ενςωμϊτωςη ςτισ ΑΕΠΟ τησ 

προβλεπόμενησ από τισ διατϊξεισ τησ Δαςικόσ Νομοθεςύασ ϋγκριςησ επϋμβαςησ, για τα ϋργα και 

δραςτηριότητεσ κατηγοριών Α και Β τησ Τ.Α.1958/2012 και γ) την Τ.Α.48963 (ΥΕΚ 2703Β/ 

05.10.2012) προςδιορύςτηκαν οι προδιαγραφϋσ περιεχομϋνου Αποφϊςεων Έγκριςησ 

Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για ϋργα και δραςτηριότητεσ κατηγορύασ Α. 

Σο 2013 με την Τ.Α. 167563 (ΥΕΚ 964Β/19.04.2013) πραγματοποιόθηκε εξειδύκευςη των 

διαδικαςιών και των ειδικότερων κριτηρύων περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ των ϋργων και 

δραςτηριοτότων τησ Κατηγορύασ Α, ενώ με την Τ.Α. 52983/1952 (ΥΕΚ 2436Β/27.09.2013) ϋγινε 

εξειδύκευςη των περιεχομϋνων των φακϋλων περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ ϋργων και 

δραςτηριοτότων τησ Κατηγορύασ Β. 

Εν ϋτει 2014 με την Τ.Α. 170225/14 (ΥΕΚ 135Β/27.01.2014) ϋγινε εξειδύκευςη των περιεχομϋνων 

των φακϋλων περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ ϋργων και δραςτηριοτότων τησ Κατηγορύασ Α, με την 

Κ.Τ.Α. 1649/2014 (ΥΕΚ 45Β/15.01.2014) πραγματοποιόθηκε εξειδύκευςη των διαδικαςιών 

γνωμοδοτόςεων και τρόπου ενημϋρωςησ του κοινού και ςυμμετοχόσ του ενδιαφερόμενου κοινού ςτη 

δημόςια διαβούλευςη κατϊ την περιβαλλοντικό αδειοδότηςη ϋργων και δραςτηριοτότων τησ 

Κατηγορύασ Α και με την Κ.Τ.Α. 30651/14 (ΥΕΚ 1817Β/02.07.2014) ϋγινε εξειδύκευςη των 

προδιαγραφών, του τρόπου παροχόσ και ςυντόρηςησ, των διαδικαςιών και αδειών ηλεκτρονικόσ 

πρόςβαςησ και ειςαγωγόσ πληροφοριών καθώσ και κϊθε αναγκαύασ λεπτομϋρειασ για την οργϊνωςη, 

υλοπούηςη και λειτουργύα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). 

Με την Τ.Α. 1915 (ΥΕΚ 304 Β/ 02.02.2018) πραγματοποιόθηκε τροποπούηςη τησ Κ.Τ.Α. 48963/2012, 

Κ.Τ.Α. 167563/2013 και Κ.Τ.Α. 170225/2014. 

Ο Ν.4014/2011 τροποποιόθηκε βϊςει τησ Τ.Α. οικ.5688/2018 (ΥΕΚ 988Β/ 21.03.2018) που αφορϊ 

ςτην τροποπούηςη των παραρτημϊτων του, ςύμφωνα με το ϊρθρο 36Α του νόμου αυτού, ςε 

ςυμμόρφωςη με την Οδηγύα 2014/52/ΕΕ «για την τροποπούηςη τησ οδηγύασ 2011/92/ΕΕ ςχετικϊ με 

την εκτύμηςη των επιπτώςεων οριςμϋνων ςχεδύων δημόςιων και ιδιωτικών ϋργων ςτο περιβϊλλον» 

του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16ησ Απριλύου 2014. 

Με την πιο πρόςφατη ειςαγωγό του Ν. 4685/2020 (ΥΕΚ 92Α/ 07.05.2020)  επιδιώκεται ο 

"Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ, ενςωμϊτωςη ςτην ελληνικό νομοθεςύα των Οδηγιών 

2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου και λοιπϋσ διατϊξεισ". 
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2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Αντικεύμενο τησ παρούςασ εργαςύασ αποτελεύ η εξϋταςη του κεφαλαύου Α’ «ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ» του πρόςφατου νομοςχεδύου Ν.4685/2020 (ΥΕΚ 

92Α/07.05.2020) για τον εκςυγχρονιςμό τησ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ, καθώσ και του κεφαλαύου  

Γ’ «ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΦΩΝ» 

Η διαδικαςύα τησ εξϋταςησ του νομοςχεδύου πραγματοποιεύται ςε δύο ςτϊδια. Κατϊ το πρώτο ςτϊδιο 

(Α' τϊδιο) παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ οι κυριότερεσ τροποποιόςεισ που επιφϋρει η νϋα νομοθεςύα 

ςτην αξιολόγηςη και ϋγκριςη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων και εν ςυνεχεύα διεξϊγεται 

ςυζότηςη και επιμϋρουσ ςυμπερϊςματα για κϊθε επιμϋρουσ ςχετικό ϊρθρο. Κατϊ το δεύτερο ςτϊδιο 

διεξϊγεται αναλυτικό παρουςύαςη των αλλαγών για κϊθε ϊρθρο που αφορϊ ςτισ διαδικαςύεσ τησ υπό 

εξϋταςη περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ και δη τησ περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ. 

 

Α' ΣΑΔΙΟ  

Οι κυριότερεσ τροποποιόςεισ που ϋχουν επϋλθει ςτη διαδικαςύα τησ περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ 

με την ειςαγωγό του Ν. 4685/2020, επύ του υφιςτϊμενου νόμου περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ Ν. 

4014/2011, μπορούν να ςυνοψιςτούν ςτισ εξόσ: 

 Αύξηςη τησ διϊρκειασ ιςχύοσ των ΑΕΠΟ. 

 Μεύωςη του χρόνου ολοκλόρωςησ των διαδικαςιών ϋκδοςησ ΑΕΠΟ ϋργων ό δραςτηριοτότων 

υποκατηγορύασ Α1 και Α2. 

 Μεύωςη του χρόνου ολοκλόρωςησ των διαδικαςιών ϋκδοςησ απόφαςησ τροποπούηςησ ό 

ανανϋωςησ ΑΕΠΟ ϋργων ό δραςτηριοτότων υποκατηγορύασ Α1 και Α2. 

 Σροποπούηςη των περιεχόμενων των Υακϋλων ανανϋωςησ και τροποπούηςησ 

Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ. 

 Σροποπούηςη των μελών των υμβουλύων ΚΕΠΑ και ΠΕΠΑ. 

 Δυνατότητα αύτηςησ για ςύγκληςη ΚΕΠΑ ό ΠΕΠΑ, παρϊςταςησ κατϊ τη ςυνεδρύαςη του 

υμβουλύου ό υποβολόσ υπομνόματοσ απόψεων ςτο υμβούλιο από τον φορϋα του ϋργου ό 

τησ δραςτηριότητασ. 

 Ενεργοπούηςη του Μητρώου εξειδικευμϋνων αξιολογητών από τον ιδιωτικό τομϋα. 

 Διακύνηςη των απαιτούμενων εγγρϊφων αδειοδότηςησ αποκλειςτικϊ ηλεκτρονικϊ μϋςω του 

Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). 

 Δημιουργύα ενόσ κεντρικού φορϋα (ΟΥΤΠΕΚΑ) και μεύωςη των Υορϋων Προςτατευόμενων 

Περιοχών από 36 ςε 24 Μονϊδεσ Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ), ώςτε να 

υιοθετηθεύ το ευρωπαώκό μοντϋλο διαχεύριςησ προςτατευόμενων περιοχών. 

 Οι ΑΕΠΟ και οι ΠΠΔ κϊθε ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ εύναι ανεξϊρτητεσ του φορϋα και 

ιςχύουν για τον νϋο κύριο ό φορϋα χωρύσ την ϋκδοςη Απόφαςησ Σροποπούηςησ 

περιβαλλοντικών όρων. 

 Σο ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ των εκτϊςεων του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ δεν εμπύπτει ςτον 

ϋλεγχο τησ αρμόδιασ περιβαλλοντικόσ αρχόσ κατϊ την ϋκδοςη των ΑΕΠΟ ό την υπαγωγό ςε 

ΠΠΔ ϋργου ό δραςτηριότητασ. 
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Ακολούθωσ, πραγματοποιεύται αναλυτικότεροσ ςχολιαςμόσ επύ των αλλαγών ανϊ ϊρθρο του νϋου 

νόμου. 

 

3. ΑΡΘΡΟ 1: Διϊρκεια ιςχύοσ ΑΕΠΟ 

Όςον αφορϊ ςτη διϊρκεια ιςχύοσ των αποφϊςεων ϋκδοςησ περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ϋργων και 

δραςτηριοτότων τησ κατηγορύασ Α εντοπύζονται οι ακόλουθεσ τροποποιόςεισ: 

 Με την ιςχύ του νϋου νόμου πραγματοποιεύται αύξηςη ςτη διϊρκεια ιςχύοσ των ΑΕΠΟ ϋργων 

και δραςτηριοτότων τησ κατηγορύασ Α, από δϋκα (10) ςτα δεκαπϋντε (15) ϋτη.  

 Επιπλϋον, ο νϋοσ νόμοσ ευνοεύ τα ϋργα ό δραςτηριότητεσ που ϋχουν διαπιςτευτεύ και 

διαθϋτουν ςε ιςχύ ωσ ύςτημα Περιβαλλοντικόσ Διαχεύριςησ (ΠΔ) την Οικολογικό Διαχεύριςη 

και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), καθώσ η διϊρκεια ιςχύοσ τησ ΑΕΠΟ τουσ παρατεύνεται κατϊ 

ϋξι (6) επιπλϋον ϋτη, ενώ  εφόςον διαθϋτουν ςε ιςχύ ύςτημα Περιβαλλοντικόσ Διαχεύριςησ 

ISO παρατεύνεται κατϊ τϋςςερα (4) ϋτη. 

 Επιπρόςθετα, για την ανωτϋρω παρϊταςη των ΑΕΠΟ διευκολύνονται οι φορεύσ των ϋργων ό 

δραςτηριοτότων διότι εύναι πλϋον υποχρεωμϋνοι να διαθϋτουν ςε ιςχύ το ΠΔ για ϋνα (1) ϋτοσ 

τουλϊχιςτον πριν την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ ανανϋωςησ τησ ΑΕΠΟ, αντύ των πϋντε (5) 

ετών που απαιτούνταν κατϊ την προώςχύουςα νομοθεςύα. 

 Απόρροια τησ αύξηςησ τησ χρονικόσ διϊρκειασ ιςχύοσ των ΑΕΠΟ εύναι η μεύωςη των 

περιπτώςεων ανανϋωςησ ΑΕΠΟ και κατ' επϋκταςη η μεύωςη των υποθϋςεων/ φακϋλων που 

πρόκειται να υποβληθούν ςτην εκϊςτοτε αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό. 

 τον αντύποδα των παραπϊνω ςυμπεραςμϊτων, η αύξηςη ςτη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ΑΕΠΟ, 

δύναται να αποτελϋςει επιςφαλό επιλογό γιατύ με την επιμόκυνςη τησ ΑΕΠΟ από 15 ϋωσ 21 

ϋτη, δεν δύνεται η δυνατότητα για εναρμόνιςη τησ Απόφαςησ με ενδεχόμενεσ μελλοντικϋσ 

τροποποιόςεισ τησ εθνικόσ ό/ και ενωςιακόσ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ, ό την ενςωμϊτωςη 

ςτην ΑΕΠΟ τησ τεχνολογικόσ προόδου ςτο τομϋα του περιβϊλλοντοσ. 

 Με την ϋκδοςη του Ν. 1650/1986, θεςμοθετόθηκε ότι κατϊ την ϋγκριςη περιβαλλοντικών 

όρων εξετϊζονται οι προώποθϋςεισ, όροι και περιοριςμού για την εγκατϊςταςη και λειτουργύα 

ενόσ ϋργου ό μύασ δραςτηριότητασ, ιδύωσ ωσ προσ τη θϋςη, το μϋγεθοσ, το εύδοσ, την 

εφαρμοζόμενη τεχνολογύα και τα γενικϊ τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ. Κατϊ την ανανϋωςη τησ 

ΑΕΠΟ, παρϋχεται η δυνατότητα επανεξϋταςησ των ανωτϋρω δεςμεύςεων, τησ εφαρμογόσ των 

περιβαλλοντικών όρων, των ποριςμϊτων του προγρϊμματοσ παρακολούθηςησ κτλ. Η 

επιμόκυνςη τησ διϊρκειασ ιςχύοσ τησ ΑΕΠΟ, ϋχει ωσ αποτϋλεςμα αυτό να μην επικαιροποιεύται 

με όρουσ που δύνανται να θωρακύςουν περαιτϋρω την εκϊςτοτε περιοχό μελϋτησ και να 

αυξόςουν το επύπεδο προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. 

 Η επιμόκυνςη του χρόνου τησ ΑΕΠΟ φαύνεται πωσ δύναται να δρϊςει αρνητικϊ ςτην τόρηςη 

των περιβαλλοντικών όρων και μπορεύ να οδηγόςει ςε μεγαλύτερεσ επιπτώςεισ για το 

περιβϊλλον κατϊ τη λειτουργύα του εκϊςτοτε  ϋργου ό δραςτηριότητασ, εφόςον δεν υπϊρξει 

πρόβλεψη ελϋγχου τόρηςησ όρων ό περιοριςμών και των διατϊξεων τησ κεύμενησ 

περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ από τισ αρμόδιεσ ελεγκτικϋσ υπηρεςύεσ. 

 Η νϋα διϊρκεια ιςχύοσ τησ ΑΕΠΟ ιςχύει και για τισ ΑΕΠΟ που βρύςκονται ςε ιςχύ κατϊ τη 

δημοςύευςη του παρόντοσ. Για την εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 2 τησ παραγρϊφου 

8γ του Ν. 4014/2011 εκδόθηκε η Εγκύκλιοσ 161486/10.03.2014 και η Εγκύκλιοσ 
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174403/13.08.2014. ύμφωνα με τισ εγκυκλύουσ αναφϋρεται ρητϊ ότι: "Για την παρϊταςη 

μιασ ΑΕΠΟ ϋργου ό δραςτηριότητασ μϋχρι την ςυμπλόρωςη δεκαετύασ από την ϋκδοςό τησ, ο 

φορϋασ του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ υποβϊλλει ςτην αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό ςχετικό 

αύτηςη που ςυνοδεύεται από υπεύθυνη δόλωςη". Αναμϋνεται νϋα Εγκύκλιοσ για περαιτϋρω 

διευκρινύςεισ ςτην εφαρμογό του νϋου νόμου ςε αντύςτοιχεσ περιπτώςεισ. 

 

4. ΑΡΘΡΟ 2: Επιτϊχυνςη διαδικαςιών ϋκδοςησ ΑΕΠΟ 

ε ςχϋςη με την επιτϊχυνςη τησ ολοκλόρωςησ των διαδικαςιών ϋκδοςησ ΑΕΠΟ ϋργων και 

δραςτηριοτότων τησ κατηγορύασ Α ςημειώνονται τα ακόλουθα: 

 Ο χρόνοσ που ορύζεται για την ολοκλόρωςη των διαδικαςιών ϋκδοςησ ΑΕΠΟ ϋργων και 

δραςτηριοτότων υποκατηγορύασ Α1, ςύμφωνα με το Ν. 4685/2020, αναλογεύ ςε χρονικό 

διϊςτημα 71 ϋωσ 91 ημερών. Βϊςει τησ προώςχύουςασ νομοθεςύασ ο χρόνοσ αυτόσ αναλογούςε 

ςε περύπου 107 ημϋρεσ. 

 Αναλόγωσ ορύζεται ο χρόνοσ για τισ διαδικαςύεσ ϋκδοςησ ΑΕΠΟ ϋργων και δραςτηριοτότων 

υποκατηγορύασ Α2, ο οπούοσ αναλογεύ ςε χρονικό διϊςτημα 66 ϋωσ 91 ημερών. Βϊςει τησ 

προώςχύουςασ νομοθεςύασ ο χρόνοσ αυτόσ αναλογούςε ςε περύπου 82 ημϋρεσ. 

 Η μεύωςη των χρονικών προθεςμιών που επιτϊςςει ο Ν. 4685/2020 ςε ςυνδυαςμό με τισ 

υποςτελεχωμϋνεσ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ δύναται να οδηγόςει ςε μη ικανοποιητικό αξιολόγηςη 

των ΜΠΕ. Βϊςει εμπειρύασ, όταν αδύνατη η εξαςφϊλιςη των προθεςμιών κατϊ την 

αξιολόγηςη των ΜΠΕ ακόμα και με βϊςη την προώςχύουςα νομοθεςύα. 

 Ουςιαςτικό αλλαγό που επιφϋρει το ϊρθρο ςτισ διαδικαςύεσ ϋκδοςησ ΑΕΠΟ εύναι η ειςαγωγό 

των "αποκλειςτικών προθεςμιών" που λειτουργούν ανελαςτικϊ ωσ προσ τισ πιθανϋσ 

καθυςτερόςεισ ςε ςχϋςη με: α) τον ϋλεγχο πληρότητασ του φακϋλου ΜΠΕ ό και τυχόν 

ςυμπληρωματικού φακϋλου που ζητόθηκε και υποβλόθηκε από το φορϋα του ϋργου ό τησ 

δραςτηριότητασ, β) τη γνωμοδότηςη των αρμόδιων φορϋων και υπηρεςιών και των απόψεων 

του κοινού ςτο πλαύςιο τησ δημόςιασ διαβούλευςησ και γ) την αξιολόγηςη του ςυνόλου των 

ςτοιχεύων που προϋκυψαν κατϊ την ανωτϋρω διαδικαςύα για Έκδοςη Απόφαςησ Έγκριςησ 

Περιβαλλοντικών Όρων ό Απόφαςησ απόρριψησ από την αδειοδοτούςα αρχό. 

 ε ανϊλογο επύπεδο δρα και η ειςαγωγό τησ "ϊπρακτησ παρϋλευςησ τησ προθεςμύασ" 

οριςμϋνων διαδικαςιών όπωσ εύναι για παρϊδειγμα οι διαδικαςύεσ ελϋγχου πληρότητασ 

φακϋλου από την αδειοδοτούςα υπηρεςύα, τησ ςυλλογόσ γνωμοδοτόςεων από δημόςιουσ 

φορεύσ και υπηρεςύεσ και τησ ϋκδοςησ ΑΕΠΟ.  

 Ο αυςτηρόσ χρονικόσ περιοριςμόσ δύναται να οδηγόςει ςε αδυναμύα εμπρόθεςμησ 

ανταπόκριςησ των διαφόρων υπηρεςιών. Ειδικότερα κατϊ τη γνωμοδοτικό διαδικαςύα, μετϊ 

την ϊπρακτη παρϋλευςη τησ προθεςμύασ αυτόσ, εφόςον πρόκειται για γνωμοδοτόςεισ που 

θεωρούνται ουςιώδεισ, ςυγκαλεύται και ςυνεδριϊζει υποχρεωτικώσ το ΚΕΠΑ/ΠΕΠΑ. Ωσ 

αποτϋλεςμα, με την αύξηςη των θεμϊτων που θα ειςϋρχονται ςτο ΚΕΠΑ/ΠΕΠΑ, θα 

δυςχερανθεύ ςημαντικϊ η λειτουργύα τουσ και θα απαιτηθεύ πρόςθετοσ χρόνοσ εξϋταςησ των 

υποθϋςεων και κατ' επϋκταςη θα υπϊρξουν εκ νϋου καθυςτερόςεισ. 

 Εξαιρετικϊ απαιτητικό καθύςταται ςτα νϋα ςτενϊ χρονικϊ περιθώρια η εξϋταςη φακϋλου ΜΠΕ 

ςύνθετου ϋργου ό ϋργου / δραςτηριότητασ που εμπύπτει ςε περιοχό του οικολογικού δικτύου 

Natura 2000 με επιπρόςθετη εξϋταςη τησ Ειδικόσ Οικολογικόσ Αξιολόγηςησ. Επιπρόςθετα, 

ςύμφωνα με τον Ν. 4685/2020 παύει να εύναι δυνατό η παρϊταςη ςτο διπλϊςιο των αρχικϊ 
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προβλεπόμενων προθεςμιών για ιδιαιτϋρωσ ςύνθετα ϋργα, η οπούα δινόταν με απόφαςη 

Γενικού Γραμματϋα του ΤΠΕΝ κατόπιν τεκμηριωμϋνησ ειςόγηςησ τησ υπηρεςύασ. 

 Η βελτύωςη του χρόνου ϋκδοςησ των ΑΕΠΟ εύναι ιδιαύτερα επιθυμητό ςτο πλαύςιο τησ 

καταςκευόσ και λειτουργύασ νϋων ϋργων ό δραςτηριοτότων και τησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ. 

Οι βεβιαςμϋνοι όμωσ ϋλεγχοι πληρότητασ και περιεχομϋνου από την αδειοδοτούςα αρχό των 

υποβληθϋντων φακϋλων μελϋτησ, ενδϋχεται να οδηγόςουν εύτε ςε επουςιώδη αξιολόγηςη των 

ΜΠΕ και ςε ουςιώδεισ ελλεύψεισ ςτη διαδικαςύα αδειοδότηςησ ό/και μη τόρηςη των 

προθεςμιών και ϋκδοςη τησ ΑΕΠΟ μετϊ την παρϋλευςη αυτών. ε κϊθε περύπτωςη, πϋραν των 

προβλημϊτων που ενδϋχεται να προκληθούν λόγω ςημαντικών επιπτώςεων ςτο περιβϊλλον 

που δεν εύχαν προβλεφθεύ/αξιολογηθεύ, δύναται να προκληθούν επιπλϋον 

καθυςτερόςεισ/ακυρώςεισ λόγω προςφυγών ό/και αιτόςεων ακύρωςησ/αναςτολόσ που 

μπορεύ να αςκηθούν για τουσ παραπϊνω λόγουσ 

 

5. ΑΡΘΡΟ 3: Απλοπούηςη διαδικαςύασ ανανϋωςησ ΑΕΠΟ 

το πλαύςιο του ϊρθρου 3 του Ν. 4685/2020 και ειδικότερα τησ απλοπούηςησ τησ διαδικαςύασ 

ανανϋωςησ ΑΕΠΟ, ο χρόνοσ για την ολοκλόρωςη των διαδικαςιών ορύζεται από 18 ϋωσ 21 ημϋρεσ από 

τισ 30 ημϋρεσ που απαιτούνταν κατϊ την προώςχύουςα νομοθεςύα. 

Κατϊ το χρονικό διϊςτημα που μεςολαβεύ μεταξύ τησ εμπρόθεςμησ υποβολόσ Υακϋλου Ανανϋωςησ 

ΑΕΠΟ και τησ ολοκλόρωςησ τησ διαδικαςύασ αυτόσ με την ϋκδοςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ, 

εξακολουθεύ η υφιςτϊμενη ΑΕΠΟ να διατηρεύται ςε ιςχύ. Ωσ εμπρόθεςμη υποβολό ορύζεται αυτό που 

διενεργεύται τουλϊχιςτον δυο μόνεσ πριν τη λόξη τησ υφιςτϊμενησ ΑΕΠΟ. 

Με την εφαρμογό του νϋου νόμου καταργεύται η παρϊγραφοσ 3 του ϊρθρου 5 του Ν. 4014/2011, 

όπου αναφερόταν πωσ ςτισ περιπτώςεισ ανανϋωςησ ό παρϊταςησ ιςχύοσ ΑΕΠΟ όπου δεν απαιτεύται 

η υποβολό νϋασ ΜΠΕ, η απόφαςη ανανϋωςησ ό παρϊταςησ ιςχύοσ τησ εκδύδεται από τον Γενικό 

Διευθυντό τησ αρμόδιασ περιβαλλοντικόσ αρχόσ ό, ςε απουςύα αυτού, από τον ιεραρχικϊ προώςτϊμενό 

του. 

Η χρονικό προθεςμύα για το ςτϊδιο του ϋλεγχου τησ πληρότητασ του φακϋλου ανανϋωςησ τησ ΑΕΠΟ, 

ορύζεται ςε 3 εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ςε 15 ημϋρεσ πραγματοποιεύται η αξιολόγηςη του φακϋλου. τισ 

περιπτώςεισ ςύνθετων ϋργων ό ϋργων ςτισ οπούεσ επιβϊλλεται να εξεταςθούν τροποποιόςεισ τησ 

νομοθεςύασ, των ορύων εκπομπών ρύπων, των θεςμοθετημϋνων δεςμεύςεων, τησ τόρηςησ του 

ςχεδύου παρακολούθηςησ και εφαρμογόσ των περιβαλλοντικών όρων, το χρονικό διϊςτημα φαύνεται 

ιδιαύτερα ςτενό. 

Κατϊ το ϊρθρο 5 και την παρϊγραφο 2 β, του Ν. 4014/2011 όπωσ ύςχυε πριν την τροποπούηςό του, 

προβλεπόταν η αρμόδια αδειοδοτούςα αρχό να ζητόςει την υποβολό νϋασ ΜΠΕ εφόςον επϋρχονται 

ουςιαςτικϋσ διαφοροποιόςεισ ωσ προσ τισ επιπτώςεισ του ϋργου ςτο περιβϊλλον. το ϊρθρο 3 

παρϊγραφο 2 β του Ν. 4685/2020, αναφϋρεται πωσ "...εφόςον προκύπτει ανϊγκη τροποπούηςησ τησ 

ΑΕΠΟ, επειδό η μεταβολό των χαρακτηριςτικών του ϋργου δύναται να καθιςτϊ αναγκαύα την αλλαγό 

ςτουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ ό επειδό εύναι αναγκαύα για τη ςυμμόρφωςη ςε νεότερο κανονιςτικό 

πλαύςιο, καλεύ τον φορϋα του ϋργου να υποβϊλει, εντόσ προθεςμύασ τριών (3) μηνών, φϊκελο για 

τροποπούηςη τησ ΑΕΠΟ". Η αντικατϊςταςη που προτϊθηκε παρουςιϊζεται πιο γενικευμϋνη χωρύσ να 

ευνοεύ την αδειοδοτούςα αρχό ούτε την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. ε αυτό το ςημεύο θα ϋπρεπε 

να δύνεται η δυνατότητα απευθεύασ ζότηςησ νϋασ ΜΠΕ και όχι μϋςω τησ διαδικαςύασ που προβλϋπεται 

ςτο ϊρθρο 4, παρϊγραφοσ 2 β, περύπτωςη ββ του Ν. 4685/2020, εφόςον εντοπύζονται δυςμενεύσ και 
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αυξημϋνεσ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ από το ϋργο και ανεξϊρτητα από το αν ϋχουν μεταβληθεύ τα 

χαρακτηριςτικϊ του ό όχι. 

 

6. ΑΡΘΡΟ 4: Απλοπούηςη διαδικαςύασ τροποπούηςησ ΑΕΠΟ 

το πλαύςιο τησ απλοπούηςησ τησ διαδικαςύασ τροποπούηςησ ΑΕΠΟ, ο χρόνοσ για την ολοκλόρωςη 

των διαδικαςιών ορύζεται ςε διϊςτημα 16 ημερών από τισ 30 ημϋρεσ που απαιτούνταν κατϊ την 

προώςχύουςα νομοθεςύα. 

Η χρονικό προθεςμύα για το ςτϊδιο του ϋλεγχου τησ πληρότητασ του φακϋλου τροποπούηςησ τησ 

ΑΕΠΟ, ορύζεται ςε 3 εργϊςιμεσ ημϋρεσ και για την αξιολόγηςη του φακϋλου 10 ημϋρεσ. Οι περιπτώςεισ 

τροποπούηςησ ΑΕΠΟ των ϋργων ό δραςτηριοτότων αποτελούν διαδικαςύα ςύνθετη η οπούα απαιτεύ 

αρκετό χρόνο, οπότε η αξιολόγηςη του φακϋλου θα ϋπρεπε χρονικϊ να εύναι τουλϊχιςτον ιςοδύναμη 

τησ ανανϋωςησ ΑΕΠΟ, ςυνεπώσ το παρόν χρονικό διϊςτημα χαρακτηρύζεται ωσ αςφυκτικϊ ςτενό. 

Ακολούθωσ, ςτο ϊρθρο αυτό ξεκαθαρύζεται η ϋννοια των μη ουςιωδών τροποποιόςεων / 

περιβαλλοντικών επιπτώςεων. Ωσ μη ουςιώδεισ θεωρούνται οι τροποποιόςεισ που ϋχουν θετικό 

αντύκτυπο και μειώνουν τισ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ, καθώσ και οι τροποποιόςεισ οι οπούεσ ωσ 

αυτοτελϋσ ϋργο δεν υπϊγονται ςτην κατηγορύα Α, χωρύσ ωςτόςο να ϋχουν ςαν αποτϋλεςμα την 

αλλαγό τησ κατηγορύασ ό υποκατηγορύασ κατϊταξησ του ςυνολικού ϋργου. 

Αναφϋρεται επύςησ πωσ ςτην περύπτωςη που ϋχουν προηγηθεύ ϊλλεσ τροποποιόςεισ, η αρμόδια 

περιβαλλοντικό αρχό, προκειμϋνου να αξιολογόςει τον ουςιώδη ό μη χαρακτόρα τησ τροποπούηςησ, 

ςυνεκτιμϊ όλεσ τισ προηγούμενεσ τροποποιόςεισ, ιδύωσ, δε τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ, όπωσ ϋχουν 

διαμορφωθεύ μετϊ την τελευταύα τροποπούηςη.  

το πλαύςιο τησ προςϋγγιςησ των μεταβολών ενόσ ϋργου παρατηρεύται πωσ δεν υπϊρχει ςαφόνεια ωσ 

προσ τισ ουςιώδεισ μεταβολϋσ. Προτεύνεται ο ςαφόσ καθοριςμόσ τουσ ανϊ ομϊδα ό με 

κατηγοριοπούηςησ των ϋργων ό δραςτηριοτότων προκειμϋνου: α) η αρμόδια αδειοδοτούςα αρχό να 

μπορεύ να ελϋγχει επαρκώσ τουσ φακϋλουσ τησ ΜΠΕ και β) ο μελετητόσ να γνωρύζει ςε κϊθε 

περύπτωςη πότε δύναται να επϋλθουν ουςιώδεισ μεταβολϋσ ςε ϋνα ϋργο ό μια δραςτηριότητα. 

Αν ςύμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διαφοροποιόςεισ, επϋρχεται μη ουςιώδησ μεταβολό των 

περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργύα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ, τότε εκδύδεται 

απόφαςη, χωρύσ ϊλλεσ διαδικαςτικϋσ προώποθϋςεισ. Η απόφαςη αυτό εύτε εγκρύνει την τροποπούηςη 

ϊνευ ετϋρου εύτε δύναται να προβλϋπει τυχόν πρόςθετουσ όρουσ, μόνο ωσ προσ το τροποποιούμενο 

φυςικό αντικεύμενο. 

Εφόςον επϋλθει ουςιώδησ μεταβολό των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργύα του ϋργου 

ό τησ δραςτηριότητασ, τότε απαιτεύται η υποβολό νϋασ ΜΠΕ και εκ νϋου εκκύνηςη τησ 

περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ κατϊ το ϊρθρο 3 ό το ϊρθρο 4 του Ν.4014/2011, κατϊ περύπτωςη 

ανϊλογα με την υποκατηγορύα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ (Α1 ό Α2). Ωςτόςο, ςτην περύπτωςη 

αυτό, δεν ζητούνται εκ νϋου γνωμοδοτόςεισ από τουσ δημόςιουσ φορεύσ και τισ υπηρεςύεσ που 

γνωμοδότηςαν ςτο πλαύςιο τησ ϋκδοςησ τησ ΑΕΠΟ, παρϊ μόνον εϊν, η τροποπούηςη τισ αφορϊ κατϊ 

αρμοδιότητα. Ειδικϊ για τα ϋργα και τισ δραςτηριότητεσ που εντϊςςονται ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ 

κοινόσ υπουργικόσ απόφαςησ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450) εφαρμόζονται οι διατϊξεισ τησ 

παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 16 για τισ "Μεταβολϋσ των εγκαταςτϊςεων από τουσ φορεύσ 

εκμετϊλλευςησ". 
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Για την απλοπούηςη τησ διαδικαςύασ ταυτόχρονησ τροποπούηςησ και ανανϋωςησ τησ ΑΕΠΟ 

προβλϋπεται ο φορϋασ του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ να υποβϊλλει ενιαύο φϊκελο τροποπούηςησ 

και ανανϋωςησ, για τον οπούο ακολουθεύται η διαδικαςύα του παρόντοσ και εκδύδεται μύα απόφαςη. 

 

7. ΑΡΘΡΟ 5: Περιεχόμενων Υακϋλων Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ 

το πλαύςιο τησ τροποπούηςησ των περιεχόμενων των Υακϋλων Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ 

καταργούνται τα ακόλουθα: 

α) Από τον φϊκελο ανανϋωςησ ΑΕΠΟ, η ςυνοπτικό περιγραφό παραμϋτρων τησ υφιςτϊμενησ 

κατϊςταςησ περιβϊλλοντοσ που ϋχουν μεταβληθεύ κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προσ ανανϋωςη 

ΑΕΠΟ. 

β) Από τον φϊκελο τροποπούηςησ ΑΕΠΟ, τα ςτοιχεύα περιγραφόσ τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ του 

φυςικού και του ανθρωπογενούσ περιβϊλλοντοσ, μόνο ςε ςχϋςη με την αιτούμενη τροποπούηςη του 

ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ. 

Η απαλοιφό των παραμϋτρων που ϋχουν μεταβληθεύ και ςχετύζονται με την υφιςτϊμενη κατϊςταςη 

περιβϊλλοντοσ ό με το τροποποιημϋνο ϋργο ό δραςτηριότητα θεωρεύται προβληματικό. Η αξιολόγηςη 

τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ λαμβϊνει υπόψη ποςοτικϊ και τεχνικϊ ςτοιχεύα των ϋργων 

προκειμϋνου να διαςφαλύζεται η προςταςύα τησ περιοχόσ, να αξιολογεύται η οποιαδόποτε μεταβολό 

των δεδομϋνων του και να καθύςταται δυνατό η εκτύμηςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων που 

επιφϋρουν. 

το πλαύςιο τησ πληρϋςτερη+σ ενημϋρωςησ τησ αδειοδοτούςασ αρχόσ και τησ ορθόσ αξιολόγηςησ των 

φακϋλων τροποπούηςησ και ανανϋωςησ ΑΕΠΟ προτεύνεται η επαναφορϊ του ςτοιχεύου β τησ 

παραγρϊφου 5 του και του ςτοιχεύου β’ τησ παραγρϊφου 6 του ϊρθρου 11 του Ν. 4014/2011. 

 

8. ΑΡΘΡΟ 6: υμβούλια Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ 

Η αντικατϊςταςη του ϊρθρου 13 του Ν.4014/2011 αφορϊ ςτην τροποπούηςη τησ ςύνθεςησ των 

υμβουλύων Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ.  

Η νϋα ςύνθεςη του ΚΕΠΑ απαρτύζεται: α) από τον Γενικό Γραμματϋα Περιβϊλλοντοσ του ΤΠΕΝ ωσ 

πρόεδρο και β) από τουσ Προώςτϊμενουσ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Περιβαλλοντικόσ Πολιτικόσ (χωρύσ 

δικαύωμα ψόφου), τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Πολεοδομύασ, τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δαςών και Δαςικού 

Περιβϊλλοντοσ, τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Ενϋργειασ του ΤΠΕΝ, ϋναν εκπρόςωπο του Τπουργεύου 

Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, ϋναν εκπρόςωπο του Τπουργεύου Σουριςμού, ϋναν εκπρόςωπο του 

Τπουργεύου Πολιτιςμού και Αθλητιςμού, ϋναν εκπρόςωπο του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και 

Επενδύςεων, ϋναν εκπρόςωπο του Τπουργεύου Εςωτερικών και ϋναν εκπρόςωπο του Τπουργεύου 

Τποδομών και Μεταφορών, ωσ μϋλη. 

τη νϋα ςύνθεςη προςτύθενται ο Προώςτϊμενοσ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Πολεοδομύασ και ο 

Προώςτϊμενοσ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Ενϋργειασ του ΤΠΕΝ και ο εκπρόςωποσ του Τπουργεύο 

Εςωτερικών, ενώ εξαιρούνται ο Προώςτϊμενοσ τησ Διεύθυνςησ Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ, ο 

Προώςτϊμενοσ τησ Διεύθυνςησ Περιβαλλοντικού χεδιαςμού , ο Προώςτϊμενοσ τησ Διεύθυνςησ ΕΑΡΘ, ο 

Προώςτϊμενοσ τησ Διεύθυνςησ Φωροταξύασ, εκπρόςωποσ τησ Ειδικόσ Γραμματεύασ Τδϊτων και 

εκπρόςωποσ τησ Ειδικόσ Γραμματεύασ Επιθεώρηςησ Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ του ΤΠΕΝ. 
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ε αυτό το ςημεύο αξύζει να ςημειωθεύ ότι βϊςει του ϊρθρου 2, παρϊγραφοσ 2 του Ν. 4685/2020, 

καταργόθηκε η διϊταξη του ϊρθρου, παρϊγραφοσ 3 του Ν. 4014/2011 και δεν απαιτεύται πλϋον 

γνωμοδότηςη τησ Διεύθυνςησ Φωροταξύασ του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ για το 

ςύνολο των ϋργων και δραςτηριοτότων τησ Τποκατηγορύασ Α1. 

Η νϋα ςύνθεςη του ΠΕΠΑ απαρτύζεται από τον υντονιςτό τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ 

(Πρόεδροσ), τον προώςτϊμενο τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Φωροταξικόσ και Περιβαλλοντικόσ Πολιτικόσ 

τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ (χωρύσ δικαύωμα ψόφου), τον προώςτϊμενο τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ 

Δαςών και Αγροτικών Τποθϋςεων τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ, τον προώςτϊμενο τησ Γενικόσ 

Διεύθυνςησ Αναπτυξιακού Προγραμματιςμού, Περιβϊλλοντοσ και Τποδομών τησ οικεύασ Περιφϋρειασ, 

τον προώςτϊμενο τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Ανϊπτυξησ τησ οικεύασ Περιφϋρειασ και τον εκπρόςωπο του 

Τπουργεύου Πολιτιςμού και Αθλητιςμού, ο οπούοσ ορύζεται με απόφαςη του Γενικού Γραμματϋα 

Πολιτιςμού του ΤΠΠΟΑ και επιλϋγεται από τουσ Προώςτϊμενουσ των Εφορειών Αρχαιοτότων των 

περιοχών χωρικόσ αρμοδιότητασ τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ. 

Από τη νϋα ςύνθεςη του ΠΕΠΑ προςτύθεται ο προώςτϊμενοσ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δαςών και 

Αγροτικών Τποθϋςεων τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ, ενώ εξαιρούνται ο προώςτϊμενοσ τησ οικεύασ 

Διεύθυνςησ Περιβϊλλοντοσ και Φωρικού χεδιαςμού τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ, ο προώςτϊμενοσ 

τησ οικεύασ Διεύθυνςησ Τδϊτων τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ, ο προώςτϊμενοσ τησ οικεύασ 

Διεύθυνςησ Αγροτικών Τποθϋςεων τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ και ο προώςτϊμενοσ τησ 

Διεύθυνςησ υντονιςμού και Επιθεώρηςησ Δαςών τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ. 

Με τισ παραπϊνω αλλαγϋσ, αυξϊνεται ο ςυγκεντρωτιςμόσ ςτη διαχεύριςη και λόψη Αποφϊςεων, 

καθώσ τα υμβούλια Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ, αποτελούνται από Προώςταμϋνουσ Γενικών 

Διευθύνςεων, αντικαθιςτώντασ Προώςταμϋνουσ Διευθύνςεων υπηρεςιών  που αξιολογούν ϊμεςα τισ 

επιπτώςεισ του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ, διαςφαλύζοντασ την τεχνικό αξιοπιςτύα του ςε 

ςυνδυαςμό με την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ.  

τισ περιπτώςεισ δημοςύων φορϋων ό υπηρεςιών, οι οπούεσ δεν υπϋβαλαν εμπροθϋςμωσ τη 

γνωμοδότηςό τουσ, θα ςυμμετϋχουν υποχρεωτικώσ οι Προώςτϊμενοι των Γενικών Διευθύνςεων των 

προκειμϋνου να γνωμοδοτόςουν επύ των ζητημϊτων αρμοδιότητϊσ τουσ. 

Επιπρόςθετα, με το νϋο νόμο δύνεται η δυνατότητα πρόςκληςησ ανεξϊρτητων εμπειρογνωμόνων με 

εξειδικευμϋνη κατϊρτιςη και εμπειρύα ςτο υπό εξϋταςη αντικεύμενο για να καταθϋςουν την 

επιςτημονικό τουσ ϊποψη, οι οπούοι ορύζονται με απόφαςη του Προϋδρου του υμβουλύου. την 

περύπτωςη αυτό επιβϊλλεται να υπϊρχει διαφϊνεια ςτην επιλογό των εμπειρογνωμόνων και 

προτεύνεται η ςύςταςη μιασ "βϊςησ" μητρώου που θα ορύζει ςυγκεκριμϋνα κριτόρια για την εγγραφό 

του εκϊςτοτε εμπειρογνώμονα. 

ύμφωνα με το Ν. 4685/2020 επιτρϋπεται ςτο φορϋα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ να αιτηθεύ τη 

ςύγκληςη του υμβουλύου, να παρύςταται κατϊ τη ςυνεδρύαςη του υμβουλύου ό να υποβϊλλει 

υπόμνημα απόψεων ςτο υμβούλιο, το οπούο εξετϊζει την υπόθεςό του. 

 

9. ΑΡΘΡΟ 7: Πιςτοποιημϋνοι Αξιολογητϋσ 

Σο ϊρθρο 7 αναφϋρεται ςτην κατϊρτιςη Μητρώου Πιςτοποιημϋνων Αξιολογητών ΜΠΕ, το οπούο εύχε 

προταθεύ αρχικϊ ςτα πλαύςια του ϊρθρου 16 του Ν. 4014/2011. το πλαύςιο του παρόντοσ Νόμου, 

τροποποιεύται το προαναφερθϋν ϊρθρο και το Μητρώο γύνεται πιο ςυγκεκριμϋνο και καταρτύζεται 

ανϊ κατηγορύα ό/και εύδοσ ϋργων, από μελετητϋσ που ϋχουν εμπειρύα ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ 
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και εύδη ϋργων, ώςτε να υπϊρχει η κατϊλληλη εξειδύκευςη και να πραγματοποιεύται πιο ϊμεςη και 

ορθότερη αξιολόγηςη των φακϋλων των ΜΠΕ. 

την προκειμϋνη περύπτωςη δεν ξεκαθαρύζονται τα κριτόρια επιλογόσ των αξιολογητών με τα οπούα 

θα εξαςφαλύζεται η επιτυχόσ αξιολόγηςη των μελετών. Ενδεικτικϊ τα κριτόρια αυτϊ θα πρϋπει να 

περιλαμβϊνουν: εμπειρύα ςε εκπόνηςη ΜΠΕ, μελετητικό πτυχύο, ειδικότητα ςχετικό με τισ λειτουργύεσ 

του περιβϊλλοντοσ ςε ςχϋςη το υπό αξιολόγηςη ϋργο τησ ΜΠΕ, μϋςω ςχετικόσ διαδικαςύασ 

πιςτοπούηςησ των αξιολογητών. 

Η ανϊθεςη ςε Μελετητό του Μητρώου Πιςτοποιημϋνων Αξιολογητών γύνεται ύςτερα από αύτημα τησ 

Αρμόδιασ Περιβαλλοντικόσ Αρχόσ ό του φορϋα του ϋργου, κατϊ την ϋναρξη ό κατϊ την διαδικαςύασ 

τησ περιβαλλοντικόσ αξιολόγηςησ, για την υποςτόριξη τησ αδειοδοτούςασ αρχόσ ςτην αξιολόγηςη 

των ΜΠΕ και ςτην εκπόνηςη του ςχεδύου τησ Απόφαςησ Έγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Η 

ανϊθεςη γύνεται αξιοκρατικϊ μϋςω κλόρωςησ και αποκλεύεται από την επιλογό ο ςυντϊκτησ τησ ΜΠΕ.  

Η διαδικαςύα ανϊθεςησ κρύνεται ςκόπιμο να πραγματοποιεύται μόνο μϋςω τησ Αρμόδιασ 

Περιβαλλοντικόσ Αρχόσ για λόγουσ διαφϊνειασ και όχι από τον φορϋα του ϋργου. 

Οι αξιολογητϋσ θα ϋχουν ϊμεςη ςυνεργαςύα με τισ Αρμόδιεσ περιβαλλοντικϋσ αρχϋσ για την ϋγκαιρη 

και ορθό διεκπεραύωςη του ϋργου. ε κϊθε περύπτωςη δεςμεύονται και εύναι υποχρεωμϋνοι να 

τηρούν τισ ελϊχιςτεσ προθεςμύεσ. 

Σο εν λόγω Μητρώο δεν αποτελεύ καινοτομύα του παρόντοσ Νόμου, ωςτόςο δεν ϋχει ςυςταθεύ και 

λειτουργόςει ακόμη, οπότε η ςυγκρότηςη και η λειτουργύα του θα αποτελϋςει μύα καινοτομύα. 

Εφόςον η επιλογό των Μελετητών - Αξιολογητών πραγματοποιεύται με την αξιοπούηςη των 

προαναφερθϋντων κριτηρύων τότε δύναται να ελαχιςτοποιηθούν οι χρόνοι αδειοδότηςησ και ϋκδοςησ 

των ΑΕΠΟ των ϋργων ό δραςτηριοτότων.  

 

10. ΑΡΘΡΟ 8: Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 

Με τη διϊταξη αυτό ορύζεται ότι, από την 1η Ιανουαρύου 2021, όλη η διαδικαςύα τησ περιβαλλοντικόσ 

αδειοδότηςησ θα διεξϊγεται μϋςω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). Ωςτόςο, 

ςύμφωνα με την εγκύκλιο ΤΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68535/2397/10.10.2018 (ΑΔΑ: ΩΒΜΕ4653Π8-82Π), ο 

φορϋασ του ϋργου υποχρεούται εκτόσ τησ ανϊρτηςησ τησ Μελϋτησ ςτο ΗΠΜ, να υποβϊλλει επιπλϋον 

αύτημα ςυνοδευόμενο από ϋντυπο αντύγραφο Μελϋτησ ςτο πρωτόκολλο τησ Αρμόδιασ 

Περιβαλλοντικόσ Αρχόσ, καθώσ αυτό δεν εύναι ςυνδεδεμϋνο με το ΗΠΜ. Απαιτεύται ϊμεςα η 

διαςύνδεςη του ΗΠΜ με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο των αρμόδιων περιβαλλοντικών αρχών, ώςτε 

να μην απαιτεύται η ανωτϋρω υποχρϋωςη. 

Κατϊ την εφαρμογό τησ απαιτούμενησ διαβούλευςησ, η διαδικαςύα ενημϋρωςησ και ςυμμετοχόσ του 

ενδιαφερόμενου κοινού, θα μπορούςε να επιταχυνθεύ, με την εμπλοκό ςε κϊθε περύπτωςη, και των 

ΟΣΑ Α΄ Βαθμού ςτην εδαφικό επικρϊτεια των οπούων υλοποιεύται το ϋργο. Η δημόςια διαβούλευςη 

ςτισ περιπτώςεισ όπου απαιτεύται, θα διεξϊγεται μϋςω του ΗΠΜ. 

Οι ΑΕΠΟ και ΠΠΔ που αφορούν ςε καταςκευϋσ κεραιών, οι αιτόςεισ ό/και δηλώςεισ των οπούων 

διεκπεραιώνονται μϋςω του υςτόματοσ Ηλεκτρονικόσ Τποβολόσ Αιτημϊτων (ΗΛΤΑ), μϋχρι τη 

διαςύνδεςη του τελευταύου με το ΗΠΜ εξαιρούνται από την παραπϊνω διαδικαςύα. 

το ΗΠΜ πρϋπει να παρϋχεται η δυνατότητα ανϊρτηςησ από το φορϋα του ϋργου ςυμπληρωματικού 

τεύχουσ μελϋτησ, ςτο οπούο θα περιγρϊφονται τυχόν αλλαγϋσ ό προςθόκεσ που επόλθαν ςτο ςτϊδιο 
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τησ διαβούλευςησ και των γνωμοδοτόςεων και το οπούο να εύναι προςβϊςιμο από το κοινό. Αναλόγωσ 

πρϋπει να παρϋχεται η δυνατότητα ανϊρτηςησ των πιςτοποιητικών υςτημϊτων Περιβαλλοντικόσ 

Διαχεύριςησ. 

Σο ΗΠΜ πρϋπει να ενημερώνεται και να επικαιροποιεύται ϊμεςα με τισ όποιεσ αλλαγϋσ προκύπτουν 

ςτη Νομοθεςύα ςχετικϊ με τη διαδικαςύα τησ περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ. Επύςησ να ςυνοδεύεται 

από online Βοόθεια (help menu) και εγχειρύδιο χρόςησ. 

Η χρόςη του ΗΠΜ, πρϋπει να επεκταθεύ και ςτη διαδικαςύα τησ τρατηγικόσ Περιβαλλοντικόσ 

Εκτύμηςησ (ΠΕ) για ςχϋδια ό προγρϊμματα εθνικού, περιφερειακού ό τοπικού χαρακτόρα, τα οπούα 

ενδϋχεται να ϋχουν ςημαντικϋσ επιπτώςεισ ςτο περιβϊλλον, με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη τησ 

τρατηγικόσ Μελϋτησ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων. 

Αξύζει να αναφερθεύ πωσ η λειτουργύα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου αποτελεύ 

ιδιαύτερα ςημαντικό εργαλεύο το οπούο μειώνει το χρόνο και το κόςτοσ των περιβαλλοντικών 

αδειοδοτόςεων μϋςα από διαφανεύσ διαδικαςύεσ. Σο ΗΠΜ υποςτηρύζει όλεσ τισ διαδικαςύεσ και όλα τα 

ςτϊδια τησ περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ και εφόςον ςυνδεθούν όλεσ οι υπηρεςύεσ θα εμπεριϋχει το 

ςύνολο των πληροφοριών ςχετικϊ με την περιβαλλοντικό αδειοδότηςη καθώσ και με την 

περιβαλλοντικό επύδοςη ενόσ ϋργου ό μύασ δραςτηριότητασ κατϊ τη διϊρκεια του κύκλου ζωόσ του. 

 

11. ΑΡΘΡΟ 9: Λοιπϋσ τροποποιόςεισ του Ν.4014/2011 και μεταβατικϋσ 

διατϊξεισ 

την παρϊγραφο 1 ορύζεται ότι οι περιβαλλοντικού όροι εύναι ανεξϊρτητοι του φορϋα του ϋργου ό τησ 

δραςτηριότητασ και ςε περύπτωςη μεταβολόσ του κυρύου ό φορϋα ό προςθόκησ νϋου κυρύου ό φορϋα 

του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ τα προβλεπόμενα ςτισ ΑΕΠΟ ό τισ ΠΠΔ ιςχύουν για τον νϋο κύριο ό 

φορϋα χωρύσ την ϋκδοςη Απόφαςησ Σροποπούηςησ περιβαλλοντικών όρων. Ωςτόςο, ςε αρκετϋσ 

περιπτώςεισ, η Απόφαςη Έγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων αποτελεύ ςύνθετη διοικητικό πρϊξη, 

όπωσ όταν πχ. ενςωματώνει την ϋγκριςη επϋμβαςησ ςε δαςικό ϋκταςη, κατόπιν ειςόγηςησ τησ 

αρμόδιασ δαςικόσ αρχόσ. Η ϋγκριςη επϋμβαςησ όμωσ ωσ αυτοτελόσ διοικητικό πρϊξη εκδύδεται ςε 

ςυγκεκριμϋνο φορϋα του ϋργου και τροποποιεύται ςε περύπτωςη αλλαγόσ του. Σο θϋμα αυτό δεν 

αντιμετωπύζεται από την παρούςα παρϊγραφο.  

Επύςησ, προςτύθεται ότι κατϊ την ϋκδοςη των ΑΕΠΟ ό την υπαγωγό ςε ΠΠΔ ϋργου ό δραςτηριότητασ, 

το ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ των εκτϊςεων καταςκευόσ δεν εμπύπτει ςτον ϋλεγχο τησ αρμόδιασ 

περιβαλλοντικόσ αρχόσ. Γεγονόσ ιδιαύτερα ςημαντικό διότι επιςπεύδεται η διαδικαςύα αξιολόγηςησ 

και ϋκδοςησ των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ. Σαυτόχρονα αξύζει να επιςημανθεύ ότι ο ϋλεγχοσ του ιδιοκτηςιακού 

καθεςτώτοσ πραγματοποιεύται κατϊ την διαδικαςύα ϋνταξησ του ϋργου για χρηματοδότηςη. Οπότε 

δεν δύναται να προκύψουν ζητόματα μελλοντικϊ κατϊ την καταςκευό χρηματοδοτούμενου ϋργου ό 

τησ δραςτηριότητασ. 

 ε αυτό το ςημεύο αξύζει να ςημειωθεύ πωσ το ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό 

ζότημα το οπούο ενώ δεν θα ϋπρεπε να απαιτεύται κατϊ τη διαδικαςύα περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ 

αλλϊ να θεωρεύται ωσ προαπαιτούμενο πριν προβεύ κανεύσ ςε αυτό. 

Η παρούςα χρονικό περύοδοσ αποτελεύ ϋνα τρανταχτό παρϊδειγμα λόγω τησ ιδιαύτερα μεγϊλησ 

αύξηςησ αιτόςεων για περιβαλλοντικό απαλλαγό για παραγωγό ΑΠΕ από φωτοβολταώκούσ ςταθμούσ 

(μετϊ την αύξηςη του ορύου από 0,5 ςε 1MW). Και ςε αυτόν την περύπτωςη δεν απαιτεύται ο ϋλεγχοσ 

του ιδιοκτηςιακού καθεςτώτοσ, ςε ςυνδυαςμό όμωσ με την αλματώδη αύξηςη του αριθμού των 
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υποβολών προσ περιβαλλοντικό απαλλαγό ϋχει αυξηθεύ ο φόρτοσ εργαςύασ των αδειοδοτουςών 

υπηρεςιών. 

Παρϊλληλα, ϋχει διαπιςτωθεύ ότι υπϊρχει μεγϊλοσ αριθμόσ αιτόςεων που ϋχει προβληματικό 

ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ γεγονόσ που ςε επόμενο ςτϊδιο θα οδηγόςει ςε "κόλλημα" ό ακόμη και μη 

υλοπούηςη τησ επϋνδυςησ. υνεπώσ ςτο πλαύςιο τησ προςταςύασ τησ ιδιοκτηςύασ και τησ μεύωςησ του 

όγκου των αδειοδοτόςεων ϋργων ό δραςτηριοτότων που διαχειρύζονται οι υπηρεςύεσ πρϋπει να ϋχει 

όδη ελεγχθεύ το ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ.  

Για την παρϊγραφο 2, θα πρϋπει να δοθούν διευκρινύςεισ ςχετικϊ με τισ διατϊξεισ για την 

ενςωμϊτωςη ςτισ Αποφϊςεισ Έγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων τησ προβλεπόμενησ ςτισ διατϊξεισ 

των ϊρθρων 10, 12 και 13 του ν. 3028/2002, Απόφαςησ Έγκριςησ του Τπουργεύου Πολιτιςμού. 

Επύςησ να διευκρινιςτεύ αν απαιτεύται η ύδια διαδικαςύα κατϊ τισ Ανανεώςεισ/Σροποποιόςεισ 

Περιβαλλοντικών Όρων. 

Η παρϊγραφοσ 3 προβλϋπει την ανϊρτηςη των απορριπτικών ςχετικών αποφϊςεων ςτον ειδικό 

διαδικτυακό τόπο του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ (http://aepo.ypeka.gr). τον ανωτϋρω διαδικτυακό 

τόπο αναρτώνται για την γνωςτοπούηςό τουσ ςύμφωνα με την εφαρμοςτικό Κ.Τ.Α. 21398/2012 

(ΥΕΚ 1470Β΄) όλεσ οι αποφϊςεισ ϋγκριςησ, ανανϋωςησ, παρϊταςησ ιςχύοσ ό τροποπούηςόσ τουσ, για 

τα ϋργα και τισ δραςτηριότητεσ του δημόςιου και ιδιωτικού τομϋα των οπούων η καταςκευό ό 

λειτουργύα δύναται να ϋχουν επιπτώςεισ ςτο περιβϊλλον. Μϋςω του δικτυακού τόπου δύνεται η 

δυνατότητα ςε κϊθε ενδιαφερόμενο να αποκτόςει πλόρη, λεπτομερό και ανεμπόδιςτη πρόςβαςη και 

γνώςη των εν λόγω αποφϊςεων που αφορούν ϋργα και δραςτηριότητεσ τησ κατηγορύασ Α. Η 

αναζότηςη των Αποφϊςεων εύναι εύκολη διαδικαςύα, καθώσ η φόρμα αναζότηςησ τησ ςελύδασ 

επιτρϋπει αναζότηςη βϊςει πολλών κριτηρύων (γεωγραφικό θϋςη, ομϊδα ϋργου κτλ). Η ανϊρτηςη και 

απορριπτικών αποφϊςεων ςτον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, μπορεύ να δημιουργόςει ςύγχυςη κατϊ 

τη διαδικαςύα μύασ αναζότηςησ, καθώσ ςτα αποτελϋςματα αναζότηςησ μπορεύ να 

ςυμπεριλαμβϊνονται και απορριπτικϋσ αποφϊςεισ, που εύναι αδύνατο να εντοπιςτούν χωρύσ τη λόψη 

τουσ από τη «Διαύγεια», αφού δεν υπϊρχει αντύςτοιχο κριτόριο (πεδύο) αναζότηςησ.  

Η παρϊγραφοσ 4 δεν παρϋχει νϋα ςτοιχεύα ςχετικϊ με τη λειτουργύα του Μητρώου Περιβαλλοντικών 

Ελεγκτών (πιςτοποιημϋνων ιδιωτών), απλϊ παραπϋμπει το θϋμα ςε μεταγενϋςτερο νομοθετικό 

πλαύςιο. Δεν υπϊρχει καμύα χρονικό δϋςμευςη ςχετικϊ με την υλοπούηςη και εφαρμογό τησ 

δραςτηριοπούηςησ των ελεγκτών. 

 

12. ΑΡΘΡΟ 27: Ίδρυςη, κοπόσ και Εποπτεύα του ΟΥΤΠΕΚΑ 

Σο νομοςχϋδιο προβλϋπει την κατϊργηςη των Υορϋων Διαχεύριςησ για τα εθνικϊ πϊρκα, τουσ 

εθνικούσ δρυμούσ και τισ ϊλλεσ προςτατευόμενεσ περιοχϋσ τησ χώρασ και την αντικατϊςταςό τουσ με 

νϋεσ δομϋσ του ευρύτερου δημόςιου τομϋα ςε κεντρικό και αποκεντρωμϋνο επύπεδο. Με την ύδρυςη 

του ΟΥΤΠΕΚΑ καταργεύται το αυτοτελϋσ ςχόμα διαχεύριςησ των Υορϋων Διαχεύριςησ 

Προςτατευόμενων Περιοχών (ΥΔΠΠ) που όταν ανεξϊρτητοι επιςτημονικού/περιβαλλοντικού φορεύσ 

και δημιουργεύται ϋνασ νϋοσ κεντρικόσ φορϋασ, ο οπούοσ ωσ ΝΠΙΔ θα λειτουργεύ με 

ιδιωτικοοικονομικϊ κριτόρια. Ο ςκοπόσ τησ δημιουργύασ του ΟΥΤΠΕΚΑ εύναι η κεντρικό εποπτεύα 

των νεοιδρυθϋντων Μονϊδων Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ), ωςτόςο δεν 

αιτιολογεύται η απαύτηςη δημιουργύασ ενόσ νϋου ΝΠΙΔ που θα λειτουργεύ με τουσ «κανόνεσ τησ 

ιδιωτικόσ οικονομύασ» και θα υπϊγεται ςτουσ Υορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ.  

Επιπλϋον ο ςυγκεντρωτικόσ ςχεδιαςμόσ του ΟΥΤΠΕΚΑ, με Δ.. που ορύζεται και παύεται με Απόφαςη 

του Τπουργού Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ, καταργεύ το αποκεντρωμϋνο ςύςτημα διαχεύριςησ των 
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ΥΔΠΠ ςτη διαδικαςύα λόψεων Αποφϊςεων ςτο οπούο ςυμμετεύχαν εκπρόςωποι του κεντρικού 

κρϊτουσ, τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ και τοπικών περιβαλλοντικών φορϋων και οργανώςεων, 

εξαςφαλύζοντασ ανεξαρτηςύα, ςυμμετοχικότητα και τοπικότητα ςτη διαμόρφωςη των Αποφϊςεων. Η 

παρόμοιασ ςύνθεςησ Επιτροπό Διαχεύριςησ των ΜΔΠΠ που θα ςυνεδριϊζει κϊθε τρύμηνο, αποτελεύ 

ουςιαςτικϊ απλώσ ςυμβουλευτικό όργανο, καθώσ θα ϋχουν μόνο ειςηγητικό χαρακτόρα χωρύσ 

αποφαςιςτικό ρόλο. Ειδικότερα ςτην περύπτωςη τησ διατόρηςησ / ανϊπτυξησ των προςτατευόμενων 

περιοχών ενδεύκνυται αποκϋντρωςη των πόρων και αρμοδιοτότων, καθώσ κϊθε περιοχό ϋχει 

ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ, προτεραιότητεσ και όραμα ανϊπτυξησ. 

Η παρϊγραφοσ 4 αναφϋρεται ςτουσ ςκοπούσ του ΟΥΤΠΕΚΑ. Γενικότερα δεν ξεκαθαρύζεται ο ρόλοσ, οι 

αρμοδιότητεσ και οι ευθύνεσ του ΟΥΤΠΕΚΑ ςε ςχϋςη με τισ υφιςτϊμενεσ δομϋσ για τη διαχεύριςη και 

προςταςύα τησ φύςησ (Δ/νςη Βιοποικιλότητασ και Προςτατευόμενων Περιοχών του ΤΠΕΝ, Επιτροπό 

Υύςη 2000 κ.λπ.). Εντύπωςη προκαλεύ το γεγονόσ ότι δεν αναφϋρεται ςτουσ ςκοπούσ η προςταςύα 

τησ βιοποικιλότητασ ό του φυςικού περιβϊλλοντοσ ώςτε να υπϊρχει ορθολογικό διαχεύριςη των 

Προςτατευόμενων Περιοχών. 

την παρϊγραφο 4 δεν διευκρινύζεται η ςχϋςη μεταξύ του υπουργεύου και του ΟΥΤΠΕΚΑ και 

ειδικότερα ςχετικϊ με την εφαρμογό τησ πολιτικόσ που χαρϊςςει το ΤΠΕΝ, καθώσ και τον επιτελικό 

και ςυντονιςτικό του ρόλο. Επύςησ, δεν προβλϋπονται διαδικαςύεσ για την εποπτεύα, παρακολούθηςη 

και αξιολόγηςη του ϋργου του από το ΤΠΕΝ. 

Όςον αφορϊ την αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, δεν εύναι ξεκϊθαρεσ οι αρμοδιότητεσ του 

ΟΥΤΠΕΚΑ. Θα πρϋπει να προβλεφθεύ ςυντονιςμόσ και ςυνϋργειεσ μεταξύ του οργανιςμού αυτού με 

υφιςτϊμενουσ φορεύσ με αρμοδιότητα ςτα θϋματα αυτϊ (π.χ. Διεύθυνςη Κλιματικόσ Αλλαγόσ και 

Ποιότητασ τησ Ατμόςφαιρασ του ΤΠΕΝ) και τα ςχετικϊ εργαλεύα (π.χ. Εθνικό τρατηγικό για την 

προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό κ.λπ.). 

την παρϊγραφο 5 αναφϋρεται μύα ςειρϊ αρμοδιότητεσ του ΟΥΤΠΕΚΑ ςτισ οπούεσ υπϊρχουν 

αςϊφειεσ και ελλεύψεισ: 

 την παρϊγραφο 5β΄ αναφϋρεται ότι ο ΟΥΤΠΕΚΑ καταρτύζει μελϋτεσ που «υποςτηρύζουν τη 
διαδικαςύα ςχεδιαςμού, λόψησ αποφϊςεων και αξιολόγηςησ των πολιτικών διαχεύριςησ των 
προςτατευόμενων περιοχών», χωρύσ να ξεκαθαρύζεται ςε ποιο φορϋα παρϋχεται η υποςτόριξη. 

 την παρϊγραφο 5γ΄ αναφϋρεται η εκπόνηςη πενταετούσ ςχεδύου δρϊςησ, που όμωσ δεν 
διευκρινύζεται τι αφορϊ το ςυγκεκριμϋνο ςχϋδιο δρϊςησ, οι δεύκτεσ απόδοςησ και κατϊ πόςο αυτό 
ςχετύζεται με το τριετϋσ ςχϋδιο δρϊςησ βελτύωςησ τησ πολιτικόσ ΠΠ του ϊρθρου 42. 

 την παρϊγραφο 5ςτ΄ αναφϋρονται δύκτυα ετόςιασ παρακολούθηςησ, χωρύσ να εύναι ςαφϋσ ςε τι 
αναφϋρονται. 

 την παρϊγραφο 5ζ΄ αναφϋρεται ςε αναζότηςη χρηματοδότηςησ των εθνικών επιχειρηςιακών 
προγραμμϊτων, χωρύσ να εξηγεύ τι προγρϊμματα εύναι αυτϊ. 

 την παρϊγραφο 5ια΄ αναφϋρεται ότι ο ΟΥΤΠΕΚΑ «ειςηγεύται ςχϋδια νομοθετικών και 
κανονιςτικών πρϊξεων ςχετικών με τη διαχεύριςη των προςτατευόμενων περιοχών». Η ειςόγηςη 
και προώθηςη νομοθετημϊτων αποτελεύ ςημαντικό νομοθετικό αρμοδιότητα του υπουργεύου ςτο 
πλαύςιο τησ ϊςκηςησ δημόςιασ εξουςύασ και δεν μπορεύ να αποτελϋςει αρμοδιότητα ενόσ ΝΠΙΔ. 

 την παρϊγραφο 5ιςτ΄ αναφϋρεται μύα κρύςιμη αρμοδιότητα του ΟΥΤΠΕΚΑ που εύναι η 
γνωμοδότηςη «για τη δϋουςα εκτύμηςη των επιπτώςεων κϊθε ϋργου ό/και δραςτηριότητασ ςτισ 
προςτατευόμενεσ περιοχϋσ ευθύνησ του, που δύνανται να επηρεϊςουν την ακεραιότητα τησ 
περιοχόσ και των προςτατευτϋων αντικεύμενων του». Η αφαύρεςη από το αποκεντρωμϋνο 
ςύςτημα των ΥΔΠΠ τησ αρμοδιότητασ γνωμοδοτόςεων για τα ϋργα και τισ δραςτηριότητεσ εντόσ 
των περιοχών ευθύνησ τουσ και η ανϊθεςό τουσ ςτον ΟΥΤΠΕΚΑ αφαιρεύ τη ςυςςωρευμϋνη 
γνώςη του προςτατευτϋου αντικειμϋνου που ϋχει όδη το προςωπικό των ΥΔΠΠ και που, τισ 
περιςςότερεσ φορϋσ, οι μη κατϊλληλα καταρτιςμϋνεσ κεντρικϋσ υπηρεςύεσ δεν μπορούν να 
καλύψουν. 
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 Σο ύδιο ιςχύει και για πϊςησ φύςεωσ ϋργα, δρϊςεισ και προγρϊμματα ςυγχρηματοδοτούμενα ό 
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαώκό Ένωςη ό ϊλλουσ Διεθνεύσ Οργανιςμούσ ό εθνικούσ 
πόρουσ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 5ιγ΄, τα οπούα ϋχουν αναληφθεύ και υλοποιούνται από 
τουσ ΥΔΠΠ και ςτα οπούα ο ΟΥΤΠΕΚΑ καθύςταται καθολικόσ διϊδοχοσ ωσ προσ όλα τα 
δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ τουσ, δημιουργώντασ δυςκολύεσ και προβλόματα ςτην 
υλοπούηςό τουσ. 

 

13. ΑΡΘΡΑ 34 & 35: ύςταςη, αρμοδιότητεσ και λειτουργύα των ΜΔΠΠ - 

Επιτροπϋσ Διαχεύριςησ των ΜΔΠΠ 

το πλαύςιο του νόμου ςυςτόνονται εύκοςι τϋςςερισ (24) Μονϊδεσ Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων 

Περιοχών (ΜΔΠΠ) για την προςταςύα των προςτατευόμενων περιοχών ότοι, Περιοχϋσ προςταςύασ 

τησ βιοποικιλότητασ, Εθνικϊ πϊρκα, Καταφύγια ϊγριασ ζωόσ, Προςτατευόμενα τοπύα και 

προςτατευόμενοι φυςικού ςχηματιςμού.  

το παρόν ϊρθρο περιγρϊφονται αναλυτικϊ οι αρμοδιότητεσ των ΜΔΠΠ, οι οπούεσ αφορούν την 

προςταςύα, την διατόρηςη, την ανϊδειξη και την αποκατϊςταςη των προςτατευόμενων περιοχών με 

την παρϊλληλη ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη του πληθυςμού και των παραγωγικών φορϋων για 

την ςημαντικότητα των περιοχών αυτών. 

Οι ΜΔΠΠ αντικαθιςτούν τουσ τριϊντα ϋξι (36) Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων Περιοχών, που 

εύχαν οριςθεύ με το Ν.4519/20.02.2018 (ΥΕΚ 25Α). Αυτό αφενόσ μπορεύ να καταςτόςει το ϋργο των 

ΜΔΠΠ πιο δύςκολο λόγω τησ μεγαλύτερησ περιοχόσ αρμοδιότητϊσ τουσ, αφετϋρου όμωσ μπορεύ να 

εύναι πιο κεντροβαρικό η αξιολόγηςη και η αντιμετώπιςη των θεμϊτων αρμοδιότητασ, χωρύσ να 

απαιτεύται ςυντονιςμόσ από περιςςότερουσ φορεύσ για τη λόψη οριςμϋνων αποφϊςεων. 

Η λειτουργύα των ΜΔΠΠ υποςτηρύζεται από τοπικϋσ επιτροπϋσ Διαχεύριςησ, οι οπούεσ απαρτύζονται 

από πϋντε ϋωσ ϋνδεκα μϋλη και ςυγκροτούνται ϋπειτα από απόφαςη του νϋου φορϋα ΟΥΤΠΕΚΑ. Οι 

αρμοδιότητεσ των επιτροπών καθορύζονται μετϊ από Απόφαςη του Τπουργού Περιβϊλλοντοσ και 

Ενϋργειασ. Η επιτροπό απαρτύζεται από επιςτόμονεσ με εξειδύκευςη ςτην προςταςύα του 

περιβϊλλοντοσ, εκπροςώπουσ των τοπικών αρχών και των πολιτιςτικών και παραγωγικών φορϋων 

τησ περιοχόσ, ώςτε να μπορεύ να αντικατοπτρύζεται το ςύνολο των απόψεων και να λαμβϊνονται 

ορθότερεσ αποφϊςεισ για των προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και τησ οικονομικόσ ζωόσ τησ περιοχόσ.  

Αντικεύμενο των ΜΔΠΠ αποτελεύ ο ϋλεγχοσ τησ εφαρμογόσ τησ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ, καθώσ 

και των ειδικότερων όρων και ρυθμύςεων που αφορούν την εκϊςτοτε περιοχόσ. υνεπώσ, ςτα 

πλαύςια των αξιολογόςεων των ΜΠΕ μπορούν να θεςπύζονται ειδικού όροι ςτισ ΑΕΠΟ από τισ ΜΔΠΠ 

για την προςταςύα των περιοχών. Επιπλϋον, να γνωμοδοτούν θετικϊ ό αρνητικϊ ςτη δημιουργύα νϋων 

δραςτηριοτότων ανϊλογα με τισ επιπτώςεισ τουσ ςτην ςυγκεκριμϋνη περιοχό. Οι ΜΔΠΠ δύναται να 

ςυνεργϊζονται με τισ Αρμόδιεσ Περιβαλλοντικϋσ αρχϋσ για να προϊγουν την προςταςύα των 

οικοτόπων και περιοχών ιδιαύτερησ ςημαςύασ.  
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υμπεραςματικϊ, οι κυριότερεσ τροποποιόςεισ που ϋχουν επϋλθει ςτη διαδικαςύα τησ 

περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ με την ειςαγωγό του Ν. 4685/2020, επύ του υφιςτϊμενου Ν. 

4014/2011, μπορούν να ςυνοψιςτούν ςτισ εξόσ: 

Αύξηςη τησ διϊρκειασ ιςχύοσ των ΑΕΠΟ ςτα 15 ϋτη και περαιτϋρω αύξηςη τησ διϊρκειασ τησ για 

διαπιςτευμϋνα κατϊ ISO ό EMAS ϋργα ό δραςτηριότητεσ. Θετικό απόρροια τησ αύξηςησ διϊρκειασ 

ιςχύοσ των ΑΕΠΟ αποτελεύ η μεύωςη των φακϋλων ανανϋωςησ ΑΕΠΟ.  Επιπλϋον, οι φορεύσ των ϋργων 

ό δραςτηριοτότων διευκολύνονται διότι ϋχουν υποχρϋωςη να διαθϋτουν ςε ιςχύ το ΠΔ για ϋνα (1) 

ϋτοσ τουλϊχιςτον πριν την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ ανανϋωςησ τησ ΑΕΠΟ, αντύ των πϋντε (5) ετών 

που απαιτούνταν κατϊ την προώςχύουςα νομοθεςύα. 

τον αντύποδα η αύξηςη ςτη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ΑΕΠΟ, δύναται να αποτελϋςει επιςφαλό επιλογό 

διότι με την επιμόκυνςη τησ ΑΕΠΟ από 15 ϋωσ 21 ϋτη: α) δεν δύνεται η δυνατότητα για εναρμόνιςη 

τησ Απόφαςησ με ενδεχόμενεσ μελλοντικϋσ τροποποιόςεισ τησ εθνικόσ ό/ και ενωςιακόσ 

περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ, ό την ενςωμϊτωςη ςτην ΑΕΠΟ τησ τεχνολογικόσ προόδου ςτο τομϋα 

του περιβϊλλοντοσ, β) δεν επικαιροποιεύται η ΑΕΠΟ με όρουσ που δύνανται να θωρακύςουν 

περαιτϋρω την εκϊςτοτε περιοχό μελϋτησ και να αυξόςουν το επύπεδο προςταςύασ του 

περιβϊλλοντοσ και γ) δύναται να δρϊςει αρνητικϊ ςτην τόρηςη των περιβαλλοντικών όρων και 

μπορεύ να οδηγόςει ςε μεγαλύτερεσ επιπτώςεισ για το περιβϊλλον κατϊ τη λειτουργύα του εκϊςτοτε  

ϋργου ό δραςτηριότητασ, εφόςον δεν υπϊρξει πρόβλεψη ελϋγχου τόρηςησ όρων ό περιοριςμών και 

των διατϊξεων τησ κεύμενησ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ από τισ αρμόδιεσ ελεγκτικϋσ υπηρεςύεσ. 

 

Μεύωςη του χρόνου ολοκλόρωςησ των διαδικαςιών ϋκδοςησ ΑΕΠΟ ϋργων ό δραςτηριοτότων 

υποκατηγορύασ Α1 και Α2. 

Η μεύωςη των χρονικών προθεςμιών που επιτϊςςει ο Ν. 4685/2020 εύναι ιδιαύτερα επιθυμητό ςτο 

πλαύςιο τησ καταςκευόσ και λειτουργύασ νϋων ϋργων ό δραςτηριοτότων και τησ οικονομικόσ 

ανϊπτυξησ. Οι βεβιαςμϋνοι όμωσ ϋλεγχοι πληρότητασ και περιεχομϋνου από την αδειοδοτούςα αρχό 

των υποβληθϋντων φακϋλων μελϋτησ, ςε ςυνδυαςμό με τισ υποςτελεχωμϋνεσ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ, 

ενδϋχεται να οδηγόςουν εύτε ςε επουςιώδη αξιολόγηςη των ΜΠΕ και ςε ουςιώδεισ ελλεύψεισ ςτη 

διαδικαςύα αδειοδότηςησ ό/και μη τόρηςη των προθεςμιών και ϋκδοςη τησ ΑΕΠΟ μετϊ την 

παρϋλευςη αυτών. 

Ουςιαςτικό αλλαγό που επιφϋρει το ϊρθρο ςτισ διαδικαςύεσ ϋκδοςησ ΑΕΠΟ εύναι η ειςαγωγό των 

"αποκλειςτικών προθεςμιών" που λειτουργούν ανελαςτικϊ ωσ προσ τισ πιθανϋσ καθυςτερόςεισ ςε 

ςχϋςη με: α) τον ϋλεγχο πληρότητασ του φακϋλου ΜΠΕ ό και τυχόν ςυμπληρωματικού φακϋλου που 

ζητόθηκε και υποβλόθηκε από το φορϋα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ, β) τη γνωμοδότηςη των 

αρμόδιων φορϋων και υπηρεςιών και των απόψεων του κοινού ςτο πλαύςιο τησ δημόςιασ 

διαβούλευςησ και γ) την αξιολόγηςη του ςυνόλου των ςτοιχεύων που προϋκυψαν κατϊ την ανωτϋρω 

διαδικαςύα για Έκδοςη ΑΕΠΟ ό Απόφαςησ απόρριψησ από την αδειοδοτούςα αρχό. ε ανϊλογο 

επύπεδο δρα και η ειςαγωγό τησ "ϊπρακτησ παρϋλευςησ τησ προθεςμύασ" οριςμϋνων διαδικαςιών. Ο 

αυςτηρόσ χρονικόσ περιοριςμόσ δύναται να οδηγόςει ςε αδυναμύα εμπρόθεςμησ ανταπόκριςησ των 

διαφόρων υπηρεςιών. Ειδικότερα κατϊ τη γνωμοδοτικό διαδικαςύα, μετϊ την ϊπρακτη παρϋλευςη 

τησ προθεςμύασ αυτόσ, εφόςον πρόκειται για γνωμοδοτόςεισ που θεωρούνται ουςιώδεισ, ςυγκαλεύται 

και ςυνεδριϊζει υποχρεωτικώσ το ΚΕΠΑ/ΠΕΠΑ. Ωσ αποτϋλεςμα, με την αύξηςη των θεμϊτων που 

θα ειςϋρχονται ςτο ΚΕΠΑ/ΠΕΠΑ, θα δυςχερανθεύ ςημαντικϊ η λειτουργύα τουσ και θα απαιτηθεύ 

πρόςθετοσ χρόνοσ εξϋταςησ των υποθϋςεων και κατ' επϋκταςη θα υπϊρξουν εκ νϋου καθυςτερόςεισ. 

Εξαιρετικϊ απαιτητικό καθύςταται ςτα νϋα ςτενϊ χρονικϊ περιθώρια η εξϋταςη φακϋλου ΜΠΕ 

ςύνθετου ϋργου ό ϋργου / δραςτηριότητασ που εμπύπτει ςε περιοχό του οικολογικού δικτύου Natura 
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2000 με επιπρόςθετη εξϋταςη τησ Ειδικόσ Οικολογικόσ Αξιολόγηςησ. Επιπρόςθετα, ςύμφωνα με τον 

Ν. 4685/2020 παύει να εύναι δυνατό η παρϊταςη ςτο διπλϊςιο των αρχικϊ προβλεπόμενων 

προθεςμιών για ιδιαιτϋρωσ ςύνθετα ϋργα, η οπούα δινόταν με απόφαςη Γενικού Γραμματϋα του ΤΠΕΝ 

κατόπιν τεκμηριωμϋνησ ειςόγηςησ τησ υπηρεςύασ. 

Απλοπούηςη διαδικαςύασ ανανϋωςησ/ τροποπούηςησ ΑΕΠΟ 

Μϋςω τησ απλοπούηςησ τησ διαδικαςύασ προωθεύται η μεύωςη του χρόνου ολοκλόρωςησ των 

διαδικαςιών ϋκδοςησ απόφαςησ τροποπούηςησ ό ανανϋωςησ ΑΕΠΟ ϋργων ό δραςτηριοτότων 

υποκατηγορύασ Α1 και Α2. 

Για τισ περιπτώςεισ ςύνθετων ϋργων ό ϋργων ςτισ οπούεσ επιβϊλλεται να εξεταςθούν τροποποιόςεισ 

τησ νομοθεςύασ, των ορύων εκπομπών ρύπων, των θεςμοθετημϋνων δεςμεύςεων, τησ τόρηςησ του 

ςχεδύου παρακολούθηςησ και εφαρμογόσ των περιβαλλοντικών όρων, το χρονικό διϊςτημα φαύνεται 

ιδιαύτερα ςτενό. Επιπρόςθετα, οι περιπτώςεισ τροποπούηςησ ΑΕΠΟ αποτελούν διαδικαςύα ςύνθετη η 

οπούα απαιτεύ αρκετό χρόνο, οπότε η αξιολόγηςη του φακϋλου θα ϋπρεπε χρονικϊ να εύναι 

τουλϊχιςτον ιςοδύναμη τησ ανανϋωςησ ΑΕΠΟ, ςυνεπώσ το παρόν χρονικό διϊςτημα χαρακτηρύζεται 

ωσ αςφυκτικϊ ςτενό. 

Σροποπούηςη των περιεχόμενων των Υακϋλων ανανϋωςησ και τροποπούηςησ 

Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ. 

το πλαύςιο τησ απλοπούηςησ τησ διαδικαςύασ αδειοδότηςησ τροποποιεύται το περιεχόμενο των 

φακϋλων ανανϋωςησ και τροποπούηςησ Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ. Η απαλοιφό των 

παραμϋτρων που ϋχουν μεταβληθεύ ςχετύζονται με την υφιςτϊμενη κατϊςταςη περιβϊλλοντοσ ό με το 

τροποποιημϋνο ϋργο ό δραςτηριότητα θεωρεύται προβληματικό.  Η αξιολόγηςη τησ υφιςτϊμενησ 

κατϊςταςησ λαμβϊνει υπόψη ποςοτικϊ και τεχνικϊ ςτοιχεύα των ϋργων προκειμϋνου να 

διαςφαλύζεται η προςταςύα τησ περιοχόσ και πρϋπει να αξιολογεύται η οποιαδόποτε μεταβολό των 

δεδομϋνων του ώςτε να καθύςταται δυνατό η εκτύμηςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων που 

επιφϋρουν. 

Σροποπούηςη των μελών των υμβουλύων ΚΕΠΑ και ΠΕΠΑ. 

Με τισ αλλαγϋσ των μελών των ςυμβουλύων ΚΕΠΑ και ΠΕΠΑ, αυξϊνεται ο ςυγκεντρωτιςμόσ ςτη 

διαχεύριςη και λόψη αποφϊςεων, καθώσ τα υμβούλια Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ, αποτελούνται 

από Προώςταμϋνουσ Γενικών Διευθύνςεων, αντικαθιςτώντασ Προώςταμϋνουσ Διευθύνςεων 

υπηρεςιών που αξιολογούν ϊμεςα τισ επιπτώςεισ του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ, διαςφαλύζοντασ 

την τεχνικό αξιοπιςτύα του ςε ςυνδυαςμό με την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ. 

Επιπρόςθετα, με το νϋο νόμο δύνεται η δυνατότητα πρόςκληςησ ανεξϊρτητων εμπειρογνωμόνων με 

εξειδικευμϋνη κατϊρτιςη και εμπειρύα ςτο υπό εξϋταςη αντικεύμενο για να καταθϋςουν την 

επιςτημονικό τουσ ϊποψη. την περύπτωςη αυτό επιβϊλλεται να υπϊρχει διαφϊνεια ςτην επιλογό 

των εμπειρογνωμόνων και προτεύνεται η ςύςταςη μιασ "βϊςησ" μητρώου που θα ορύζει ςυγκεκριμϋνα 

κριτόρια για την εγγραφό του εκϊςτοτε εμπειρογνώμονα. 

Σϋλοσ, ςύμφωνα με το Ν. 4685/2020 επιτρϋπεται ςτο φορϋα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ να 

αιτηθεύ τη ςύγκληςη του υμβουλύου, να παρύςταται κατϊ τη ςυνεδρύαςη του υμβουλύου ό να 

υποβϊλλει υπόμνημα απόψεων ςτο υμβούλιο, το οπούο εξετϊζει την υπόθεςό του. 

Πιςτοποιημϋνοι Αξιολογητϋσ 

Ο Ν.4685/2020 προτεύνει την ενεργοπούηςη του Μητρώου εξειδικευμϋνων αξιολογητών από τον 

ιδιωτικό τομϋα. Σο εν λόγω Μητρώο δεν αποτελεύ καινοτομύα του παρόντοσ Νόμου, ωςτόςο δεν ϋχει 
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ςυςταθεύ και λειτουργόςει ακόμη, οπότε η ςυγκρότηςη και η λειτουργύα του θα αποτελϋςει μύα 

καινοτομύα.  

Εφόςον οριςτούν τα κατϊλληλα κριτόρια επιλογόσ των Μελετητών - Αξιολογητών τότε δύναται να 

ελαχιςτοποιηθούν οι χρόνοι αδειοδότηςησ και ϋκδοςησ των ΑΕΠΟ των ϋργων ό δραςτηριοτότων.  

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 

Από την 1η Ιανουαρύου 2021, όλη η διαδικαςύα τησ περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ θα διεξϊγεται 

μϋςω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). Ωςτόςο, βϊςει τησ εγκύκλιου 

ΤΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68535/2397/10.10.2018, ο φορϋασ του ϋργου υποχρεούται να υποβϊλλει επιπλϋον 

αύτημα ςυνοδευόμενο από ϋντυπο αντύγραφο μελϋτησ ςτο πρωτόκολλο τησ Αρμόδιασ 

Περιβαλλοντικόσ Αρχόσ, καθώσ αυτό δεν εύναι ςυνδεδεμϋνο με το ΗΠΜ. Απαιτεύται ϊμεςα η 

διαςύνδεςη του ΗΠΜ με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο των αρμόδιων περιβαλλοντικών αρχών, ώςτε 

να μην απαιτεύται η ανωτϋρω υποχρϋωςη. 

Κατϊ την εφαρμογό τησ απαιτούμενησ διαβούλευςησ, η διαδικαςύα ενημϋρωςησ και ςυμμετοχόσ του 

ενδιαφερόμενου κοινού, θα μπορούςε να επιταχυνθεύ, με την εμπλοκό ςε κϊθε περύπτωςη, και των 

ΟΣΑ Α΄ Βαθμού ςτην εδαφικό επικρϊτεια των οπούων υλοποιεύται το ϋργο. Η δημόςια διαβούλευςη 

ςτισ περιπτώςεισ όπου απαιτεύται, θα διεξϊγεται μϋςω του ΗΠΜ. 

Οι ΑΕΠΟ και ΠΠΔ που αφορούν ςε καταςκευϋσ κεραιών, οι αιτόςεισ ό/και δηλώςεισ των οπούων 

διεκπεραιώνονται μϋςω του υςτόματοσ Ηλεκτρονικόσ Τποβολόσ Αιτημϊτων (ΗΛΤΑ), μϋχρι τη 

διαςύνδεςη του τελευταύου με το ΗΠΜ εξαιρούνται από την παραπϊνω διαδικαςύα. 

το ΗΠΜ πρϋπει να παρϋχεται η δυνατότητα ανϊρτηςησ από το φορϋα του ϋργου ςυμπληρωματικού 

τεύχουσ μελϋτησ, ςτο οπούο θα περιγρϊφονται τυχόν αλλαγϋσ ό προςθόκεσ που επόλθαν ςτο ςτϊδιο 

τησ διαβούλευςησ και των γνωμοδοτόςεων και το οπούο να εύναι προςβϊςιμο από το κοινό. Αναλόγωσ 

πρϋπει να παρϋχεται η δυνατότητα ανϊρτηςησ των πιςτοποιητικών υςτημϊτων Περιβαλλοντικόσ 

Διαχεύριςησ. 

Σο ΗΠΜ πρϋπει να ενημερώνεται και να επικαιροποιεύται ϊμεςα με τισ όποιεσ αλλαγϋσ προκύπτουν 

ςτη νομοθεςύα ςχετικϊ με τη διαδικαςύα τησ περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ.  

Η χρόςη του ΗΠΜ, πρϋπει να επεκταθεύ και ςτη διαδικαςύα τησ τρατηγικόσ Περιβαλλοντικόσ 

Εκτύμηςησ (ΠΕ) για ςχϋδια ό προγρϊμματα εθνικού, περιφερειακού ό τοπικού χαρακτόρα, τα οπούα 

ενδϋχεται να ϋχουν ςημαντικϋσ επιπτώςεισ ςτο περιβϊλλον, με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη τησ 

τρατηγικόσ Μελϋτησ Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων. 

Η λειτουργύα του ΗΠΜ αποτελεύ ιδιαύτερα ςημαντικό εργαλεύο το οπούο μειώνει το χρόνο και το 

κόςτοσ των περιβαλλοντικών αδειοδοτόςεων μϋςα από διαφανεύσ διαδικαςύεσ. Σο ΗΠΜ υποςτηρύζει 

όλεσ τισ διαδικαςύεσ και όλα τα ςτϊδια τησ περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ και εφόςον ςυνδεθούν 

όλεσ οι υπηρεςύεσ θα εμπεριϋχει το ςύνολο των πληροφοριών ςχετικϊ με την περιβαλλοντικό 

αδειοδότηςη καθώσ και με την περιβαλλοντικό επύδοςη ενόσ ϋργου ό μύασ δραςτηριότητασ κατϊ τη 

διϊρκεια του κύκλου ζωόσ του. 

Λοιπϋσ τροποποιόςεισ του Ν.4014/2011 και μεταβατικϋσ διατϊξεισ 

Οι ΑΕΠΟ και οι ΠΠΔ κϊθε ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ εύναι ανεξϊρτητεσ του φορϋα και ιςχύουν για 

τον νϋο κύριο ό φορϋα χωρύσ την ϋκδοςη Απόφαςησ Σροποπούηςησ περιβαλλοντικών όρων. 

Οι ςχετικϋσ απορριπτικϋσ αποφϊςεισ προβλϋπεται να αναρτώνται  ςτον ειδικό διαδικτυακό τόπο του 

Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ (http://aepo.ypeka.gr). 
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Σο ιδιοκτηςιακό καθεςτώσ των εκτϊςεων του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ δεν εμπύπτει ςτον ϋλεγχο 

τησ αρμόδιασ περιβαλλοντικόσ αρχόσ κατϊ την ϋκδοςη των ΑΕΠΟ ό την υπαγωγό ςε ΠΠΔ ϋργου ό 

δραςτηριότητασ. 

Ίδρυςη, κοπόσ και Εποπτεύα του ΟΥΤΠΕΚΑ  

Με την ύδρυςη του ΟΥΤΠΕΚΑ καταργεύται το αυτοτελϋσ ςχόμα διαχεύριςησ των Υορϋων Διαχεύριςησ 

Προςτατευόμενων Περιοχών (ΥΔΠΠ) και δημιουργεύται ϋνασ νϋοσ κεντρικόσ φορϋασ, ο οπούοσ ωσ 

ΝΠΙΔ θα λειτουργεύ με ιδιωτικοοικονομικϊ κριτόρια. Ο ςκοπόσ τησ δημιουργύασ του ΟΥΤΠΕΚΑ εύναι η 

κεντρικό εποπτεύα των Μονϊδων Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ), ωςτόςο δεν 

αιτιολογεύται η απαύτηςη δημιουργύασ ενόσ νϋου ΝΠΙΔ που θα λειτουργεύ με τουσ «κανόνεσ τησ 

ιδιωτικόσ οικονομύασ» και θα υπϊγεται ςτουσ Υορεύσ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ.  

Ο ςυγκεντρωτικόσ ςχεδιαςμόσ του ΟΥΤΠΕΚΑ, καταργεύ το αποκεντρωμϋνο ςύςτημα διαχεύριςησ των 

ΥΔΠΠ ςτη διαδικαςύα λόψεων Αποφϊςεων ςτο οπούο ςυμμετεύχαν εκπρόςωποι του κεντρικού 

κρϊτουσ, τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ και τοπικών περιβαλλοντικών φορϋων και οργανώςεων, 

εξαςφαλύζοντασ ανεξαρτηςύα, ςυμμετοχικότητα και τοπικότητα ςτη διαμόρφωςη των Αποφϊςεων. 

Η παρόμοιασ ςύνθεςησ Επιτροπό Διαχεύριςησ των ΜΔΠΠ που θα ςυνεδριϊζει κϊθε τρύμηνο, αποτελεύ 

ουςιαςτικϊ απλώσ ςυμβουλευτικό όργανο, που θα ϋχει μόνο ειςηγητικό χαρακτόρα χωρύσ 

αποφαςιςτικό ρόλο. Ειδικότερα ςτην περύπτωςη τησ διατόρηςησ / ανϊπτυξησ των προςτατευόμενων 

περιοχών ενδεύκνυται αποκϋντρωςη των πόρων και αρμοδιοτότων, καθώσ κϊθε περιοχό ϋχει 

ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ, προτεραιότητεσ και όραμα ανϊπτυξησ. 

Γενικότερα δεν ξεκαθαρύζεται ο ρόλοσ, οι αρμοδιότητεσ και οι ευθύνεσ του ΟΥΤΠΕΚΑ ςε ςχϋςη με τισ 

υφιςτϊμενεσ δομϋσ για τη διαχεύριςη και προςταςύα τησ φύςησ (Δ/νςη Βιοποικιλότητασ και Προςτατ. 

Περιοχών του ΤΠΕΝ, Επιτροπό Υύςη 2000 κ.λπ.). Εντύπωςη προκαλεύ το γεγονόσ ότι δεν αναφϋρεται 

ςτουσ ςκοπούσ η προςταςύα τησ βιοποικιλότητασ ό του φυςικού περιβϊλλοντοσ ώςτε να υπϊρχει 

ορθολογικό διαχεύριςη των Προςτατευόμενων Περιοχών. 

την παρϊγραφο 4 δεν διευκρινύζεται η ςχϋςη μεταξύ του υπουργεύου και του ΟΥΤΠΕΚΑ και 

ειδικότερα ςχετικϊ με την εφαρμογό τησ πολιτικόσ που χαρϊςςει το ΤΠΕΝ, καθώσ και τον επιτελικό 

και ςυντονιςτικό του ρόλο. Επύςησ, δεν προβλϋπονται διαδικαςύεσ για την εποπτεύα, παρακολούθηςη 

και αξιολόγηςη του ϋργου του από το ΤΠΕΝ. 

Όςον αφορϊ την αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, δεν εύναι ξεκϊθαρεσ οι αρμοδιότητεσ του 

ΟΥΤΠΕΚΑ. Θα πρϋπει να προβλεφθεύ ςυντονιςμόσ και ςυνϋργειεσ μεταξύ του οργανιςμού αυτού με 

υφιςτϊμενουσ φορεύσ με αρμοδιότητα ςτα θϋματα αυτϊ (π.χ. Δ/νςη Κλιματικόσ Αλλαγόσ και 

Ποιότητασ τησ Ατμόςφαιρασ του ΤΠΕΝ) και τα ςχετικϊ εργαλεύα (π.χ. Εθνικό τρατηγικό για την 

προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό κ.λπ.). 

την παρϊγραφο 5 αναφϋρεται μύα ςειρϊ αρμοδιοτότων του ΟΥΤΠΕΚΑ ςτισ οπούεσ υπϊρχουν 

αςϊφειεσ και ελλεύψεισ: α) παρ. 5β΄ κατϊρτιςη μελετών που «υποςτηρύζουν τη διαδικαςύα 

ςχεδιαςμού, λόψησ αποφϊςεων και αξιολόγηςησ των πολιτικών διαχεύριςησ των προςτατευόμενων 

περιοχών», χωρύσ να ξεκαθαρύζεται ςε ποιο φορϋα παρϋχεται η υποςτόριξη, β) περ. 5γ΄ εκπόνηςη 

πενταετούσ ςχεδύου δρϊςησ, που όμωσ δεν διευκρινύζεται τι αφορϊ το ςυγκεκριμϋνο ςχϋδιο δρϊςησ, οι 

δεύκτεσ απόδοςησ και κατϊ πόςο αυτό ςχετύζεται με το τριετϋσ ςχϋδιο δρϊςησ βελτύωςησ τησ 

πολιτικόσ ΠΠ του ϊρθρου 42, γ) παρ. 5ςτ΄ δύκτυα ετόςιασ παρακολούθηςησ, χωρύσ να εύναι ςαφϋσ ςε 

τι αναφϋρονται, δ) παρ. 5ια΄ αναφϋρεται ότι ο ΟΥΤΠΕΚΑ «ειςηγεύται ςχϋδια νομοθετικών και 

κανονιςτικών πρϊξεων ςχετικών με τη διαχεύριςη των προςτατευόμενων περιοχών». Η ειςόγηςη και 

προώθηςη νομοθετημϊτων αποτελεύ ςημαντικό νομοθετικό αρμοδιότητα του υπουργεύου ςτο 

πλαύςιο τησ ϊςκηςησ δημόςιασ εξουςύασ και δεν μπορεύ να αποτελϋςει αρμοδιότητα ενόσ ΝΠΙΔ. 
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την  παρ. 5ιςτ΄ αναφϋρεται η αρμοδιότητα του ΟΥΤΠΕΚΑ για γνωμοδότηςη «για τη δϋουςα 

εκτύμηςη των επιπτώςεων κϊθε ϋργου ό/και δραςτηριότητασ ςτισ προςτατευόμενεσ περιοχϋσ 

ευθύνησ του, που δύνανται να επηρεϊςουν την ακεραιότητα τησ περιοχόσ και των προςτατευτϋων 

αντικεύμενων του». Η αφαύρεςη από το αποκεντρωμϋνο ςύςτημα των ΥΔΠΠ τησ αρμοδιότητασ 

γνωμοδοτόςεων για τα ϋργα και τισ δραςτηριότητεσ εντόσ των περιοχών ευθύνησ τουσ και η ανϊθεςό 

τουσ ςτον ΟΥΤΠΕΚΑ αφαιρεύ τη ςυςςωρευμϋνη γνώςη του προςτατευτϋου αντικειμϋνου που ϋχει 

όδη το προςωπικό των ΥΔΠΠ και που, τισ περιςςότερεσ φορϋσ, η μη κατϊλληλα καταρτιςμϋνεσ 

κεντρικϋσ υπηρεςύεσ δεν μπορούν να καλύψουν. 

Σο ύδιο ιςχύει και για πϊςησ φύςεωσ ϋργα, δρϊςεισ και προγρϊμματα ςυγχρηματοδοτούμενα ό 

χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαώκό Ένωςη ό ϊλλουσ Διεθνεύσ Οργανιςμούσ ό εθνικούσ πόρουσ 

που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 5ιγ΄, τα οπούα ϋχουν αναληφθεύ και υλοποιούνται από τουσ ΥΔΠΠ 

και ςτα οπούα ο ΟΥΤΠΕΚΑ καθύςταται καθολικόσ διϊδοχοσ ωσ προσ όλα τα δικαιώματα και τισ 

υποχρεώςεισ τουσ, δημιουργώντασ δυςκολύεσ και προβλόματα ςτην υλοπούηςό τουσ. 

 

ύςταςη, αρμοδιότητεσ και λειτουργύα των ΜΔΠΠ 

το πλαύςιο του νόμου ςυςτόνονται εύκοςι τϋςςερισ (24) Μονϊδεσ Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων 

Περιοχών (ΜΔΠΠ) για την προςταςύα των προςτατευόμενων περιοχών ότοι, Περιοχϋσ προςταςύασ 

τησ βιοποικιλότητασ, Εθνικϊ πϊρκα, Καταφύγια ϊγριασ ζωόσ, Προςτατευόμενα τοπύα και 

προςτατευόμενοι φυςικού ςχηματιςμού. Οι ΜΔΠΠ αντικαθιςτούν τουσ τριϊντα ϋξι (36) Υορεύσ 

Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων Περιοχών. Αυτό αφενόσ μπορεύ να καταςτόςει το ϋργο των ΜΔΠΠ πιο 

δύςκολο λόγω τησ μεγαλύτερησ περιοχόσ αρμοδιότητϊσ τουσ, αφετϋρου όμωσ μπορεύ να εύναι πιο 

κεντροβαρικό η αξιολόγηςη και η αντιμετώπιςη των θεμϊτων αρμοδιότητασ, χωρύσ να απαιτεύται 

ςυντονιςμόσ από περιςςότερουσ φορεύσ για τη λόψη οριςμϋνων αποφϊςεων. 

Η λειτουργύα των ΜΔΠΠ υποςτηρύζεται από τοπικϋσ επιτροπϋσ Διαχεύριςησ, οι οπούεσ απαρτύζονται 

από πϋντε ϋωσ ϋνδεκα μϋλη και ςυγκροτούνται ϋπειτα από απόφαςη του νϋου φορϋα ΟΥΤΠΕΚΑ. Οι 

αρμοδιότητεσ των επιτροπών καθορύζονται μετϊ από Απόφαςη του Τπουργού Περιβϊλλοντοσ και 

Ενϋργειασ. Η επιτροπό απαρτύζεται από επιςτόμονεσ με εξειδύκευςη ςτην προςταςύα του 

περιβϊλλοντοσ, εκπροςώπουσ των τοπικών αρχών και των πολιτιςτικών και παραγωγικών φορϋων 

τησ περιοχόσ, ώςτε να μπορεύ να αντικατοπτρύζεται το ςύνολο των απόψεων και να λαμβϊνονται 

ορθότερεσ αποφϊςεισ για των προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και τησ οικονομικόσ ζωόσ τησ περιοχόσ.  

Αντικεύμενο των ΜΔΠΠ αποτελεύ ο ϋλεγχοσ τησ εφαρμογόσ τησ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ, καθώσ 

και των ειδικότερων όρων και ρυθμύςεων που αφορούν την εκϊςτοτε περιοχόσ. υνεπώσ, ςτα 

πλαύςια των αξιολογόςεων των ΜΠΕ μπορούν να θεςπύζονται ειδικού όροι ςτισ ΑΕΠΟ από τισ ΜΔΠΠ 

για την προςταςύα των περιοχών. Επιπλϋον, να γνωμοδοτούν θετικϊ ό αρνητικϊ ςτη δημιουργύα νϋων 

δραςτηριοτότων ανϊλογα με τισ επιπτώςεισ τουσ ςτην ςυγκεκριμϋνη περιοχό. Οι ΜΔΠΠ δύναται να 

ςυνεργϊζονται με τισ Αρμόδιεσ Περιβαλλοντικϋσ αρχϋσ για να προϊγουν την προςταςύα των 

οικοτόπων και περιοχών ιδιαύτερησ ςημαςύασ.  
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Β' ΣΑΔΙΟ 
 

Κατϊ το δεύτερο ςτϊδιο πραγματοποιεύται αναλυτικό αναφορϊ των τροποποιόςεων που επϋρχονται 

με την εφαρμογό για απλοπούηςη των διαδικαςιών των περιβαλλοντικών αδειοδοτόςεων ςύμφωνα 

με το Ν.4685/2020.  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σο ϊρθρο 1 του Ν.4685/2020 αφορϊ ςτη διϊρκεια τησ ιςχύοσ των Αποφϊςεων Έγκριςησ 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), μϋςω των οπούων επιβϊλλονται προώποθϋςεισ, όροι, περιοριςμού και 
διαφοροποιόςεισ για την πραγματοπούηςη του εκϊςτοτε ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ καθώσ και τα 
τυχόν αναγκαύα επανορθωτικϊ ό προληπτικϊ μϋτρα και δρϊςεισ παρακολούθηςησ των 
περιβαλλοντικών μϋςων και παραμϋτρων ό και αντιςταθμιςτικϊ μϋτρα. 

ύμφωνα με το ϊρθρο 1 του Ν.4685/2020, η διϊρκεια ιςχύοσ των ΑΕΠΟ ϋργων και δραςτηριοτότων 
κατηγορύασ Α, παρατεύνεται ςε 15 ϋτη από 10 ϋτη που ύςχυαν ςτο ϊρθρο 2 με τύτλο "Κοινό διαδικαςύα 
περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ ϋργων και δραςτηριοτότων κατηγορύασ Α", του Ν.4014/2011 (παρ. 8) 
πριν την τροποπούηςό του, εφόςον δεν επϋρχεται μεταβολό των δεδομϋνων βϊςει των οπούων 
εκδόθηκε η ΑΕΠΟ. 

τισ περιπτώςεισ των ϋργων ό των δραςτηριοτότων που διαθϋτουν ωσ ύςτημα Περιβαλλοντικόσ 
Διαχεύριςησ (ΠΔ) την Οικολογικό Διαχεύριςη και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), η διϊρκεια ιςχύοσ τησ 
ΑΕΠΟ παρατεύνεται για ϋξι (6) ϋτη, αντύ των τεςςϊρων (4) ετών που ύςχυαν ςτο Ν.4014/2011 και για 
όςο χρόνο, το ύςτημα αυτό βρύςκεται ςε ιςχύ. 

Για ϋργα ό δραςτηριότητεσ που διαθϋτουν ΠΔ ISO 14001 ό ϊλλο αντύςτοιχο ςε ιςχύ, η διϊρκεια 
ιςχύοσ τησ ΑΕΠΟ παρατεύνεται για τϋςςερα (4) ϋτη και για όςο χρόνο το ύςτημα αυτό βρύςκεται ςε 
ιςχύ, αντύ των δύο (2) ετών που ύςχυαν βϊςει του Ν.4014/2011. Για τισ ωσ ϊνω παρατϊςεισ 
χορηγεύται ςχετικό διαπιςτωτικό πρϊξη1. 

Εφόςον δεν πραγματοποιηθεύ ϋγκαιρη ανανϋωςη των προαναφερθϋντων ΠΔ, κατϊ τη διϊρκεια τησ 
ωσ ϊνω παρϊταςησ, το αποτϋλεςμα εύναι να λόξει αυτοδύκαια η ιςχύσ τησ ΑΕΠΟ. 

Με την εφαρμογό του Ν.4685/2020 ο φορϋασ του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ υποχρεούται να 
διαθϋτει ςε ιςχύ το ύςτημα Περιβαλλοντικόσ Διαχεύριςησ για τουλϊχιςτον ϋνα (1) ϋτοσ πριν την 
παρϋλευςη τησ προθεςμύασ ανανϋωςησ τησ ΑΕΠΟ, αντύ των πϋντε (5) ετών που επϋβαλε ο 
Ν.4014/2011. 

ε αντιςτοιχύα με την παρ. β του ϊρθρου 2 του Ν.4014/2011 η ΑΕΠΟ πλϋον μπορεύ με ειδικό 
αιτιολογύα να εκδύδεται για διϊρκεια ιςχύοσ μικρότερη των δεκαπϋντε (15) ετών (αντύ των δϋκα (10) 
ετών που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 8β). 

Διευκρινύζεται ότι η τροποπούηςη των περιπτώςεων α' και β' του ϊρθρου 2 του Ν. 4014/2011 
ιςχύουν και για τισ ΑΕΠΟ που βρύςκονται ςε ιςχύ κατϊ τη δημοςύευςη του Ν.4685/2020. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

το πλαύςιο τησ επύςπευςησ των διαδικαςιών ϋκδοςησ των ΑΕΠΟ των ϋργων και των 
δραςτηριοτότων, οι αλλαγϋσ που επϋρχονται με την εφαρμογό του Ν.4685/2020 εύναι οι ακόλουθεσ: 

Σο εδϊφιο ββ τησ περύπτωςησ β' του ϊρθρου 2 του Ν. 4685/2020 αντικαθιςτϊ την περύπτωςη β’ τησ 
παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 3 του ν. 4014/2011 και ο ϋλεγχοσ πληρότητασ του φακϋλου ΜΠΕ 

                                                           
1
 Διαπιςτωτικζσ είναι οι πράξεισ με τισ οποίεσ διαπιςτώνεται η υπαγωγή οριςμζνου προςώπου ςτο ρυθμιςτικό πεδίο 

ενόσ ή περιςςότερων κανόνων δικαίου 
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πραγματοποιεύται εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ2 δϋκα (10) αντύ δεκαπϋντε (15) εργϊςιμων 
ημερών από την ημϋρα υποβολόσ του. Εφόςον διαπιςτωθεύ μη πληρότητα του φακϋλου τότε, η 
αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό ζητϊ τα απαιτούμενα προσ ςυμπλόρωςη ςτοιχεύα πριν την παρϋλευςη 
τησ προθεςμύασ των 10 ημερών. 

Ειδικότερα, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ πϋντε (5) εργϊςιμων ημερών από την υποβολό τουσ, 
από τισ 10 ημϋρεσ που προαναφϋρθηκαν, η αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό, κατόπιν ελϋγχου 
πληρότητασ του ςυμπληρωμϋνου φακϋλου, εύτε προχωρϊ ςτα επόμενα ςτϊδια, εύτε απορρύπτει τον 
φϊκελο εϊν διαπιςτωθούν ελλεύψεισ. 

Επιπρόςθετα, ο Ν. 4685/2020 ειςαγϊγει ϋναν νϋο όρο που αφορϊ ςτην ϊπρακτη παρϋλευςη τησ 
προθεςμύασ των 10 ημερών, που ϋχει ωσ ςυνϋπεια με το πϋρασ των 10 ημερών να θεωρεύται ο 
φϊκελοσ πλόρησ. 

Βϊςει τησ αλλαγόσ του εδϊφιου γγ τησ περύπτωςησ β' του ϊρθρου 2 του Ν. 4685/2020 η αποςτολό 
του φακϋλου τησ ΜΠΕ προσ γνωμοδότηςη ςτουσ αρμόδιουσ δημόςιουσ φορεύσ και υπηρεςύεσ και 
δημοςιοπούηςη τησ ΜΠΕ για τη διενϋργεια δημόςιασ διαβούλευςησ πραγματοποιεύται εντόσ μιασ (1) 
εργϊςιμησ ημϋρασ αντύ δύο (2) ημερών που ύςχυε κατϊ την εφαρμογό του Ν.4014/2011 από την 
ολοκλόρωςη του ελϋγχου πληρότητασ. 

το εδϊφιο δδ τησ περύπτωςησ β' του ϊρθρου 2 του Ν. 4685/2020, αποτυπώνεται πωσ η ςυλλογό των 
γνωμοδοτόςεων από αρμόδιουσ δημόςιουσ φορεύσ και υπηρεςύεσ και των απόψεων του κοινού ςτο 
πλαύςιο τησ δημόςιασ διαβούλευςησ πραγματοποιεύται εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) 
εργϊςιμων ημερών, ϋναντι των ςαρϊντα πϋντε (45) εργϊςιμων ημερών που απαιτούνταν κατϊ την 
εφαρμογό του Ν.4014/2011, από την αποςτολό και δημοςιοπούηςη τησ ΜΠΕ. 

Μετϊ την ϊπρακτη παρϋλευςη τησ προθεςμύασ των 30 ημερών: 

α. εφόςον πρόκειται για γνωμοδοτόςεισ που δεν θεωρούνται ουςιώδεισ, η διαδικαςύα προχωρϊ ςτα 
επόμενα ςτϊδια,  

β. εφόςον πρόκειται για γνωμοδοτόςεισ που θεωρούνται ουςιώδεισ3, ςυγκαλεύται και ςυνεδριϊζει 
υποχρεωτικώσ το ΚΕΠΑ εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) εργϊςιμων ημερών από 
την ϊπρακτη παρϋλευςη τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ και εφαρμόζεται η διαδικαςύα του ϊρθρου 
13΄(ΚΕΠΑ, ΠΕΠΑ). 

Ακολούθωσ, κατϊ την αντικατϊςταςη του εδαφύου εε τησ περύπτωςησ β' του ϊρθρου 2 του Ν. 
4685/2020πραγματοποιεύται η αξιολόγηςη τησ ΜΠΕ, των γνωμοδοτόςεων και απόψεων, καθώσ και 
τυχόν απόψεων του φορϋα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ επ’ αυτών, με την προςθόκη τησ 
ςύνταξησ ςχεδύου πλόρωσ αιτιολογημϋνησ Απόφαςησ ΕΠΟ - ό απόφαςησ απόρριψησ – εντόσ 
αποκλειςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) εργϊςιμων ημερών από την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ του 
ςταδύου δδ - τησ ςυλλογόσ γνωμοδοτόςεων ό, ςε περύπτωςη ςύγκληςησ του ΚΕΠΑ, από την ϋκδοςη 
τησ απόφαςόσ του. 

το εδϊφιο ςτςτ τησ προαναφερθεύςασ παραγρϊφου ο Νόμοσ πραγματεύεται την ϋκδοςη Απόφαςησ 
ΕΠΟ η οπούα ορύζεται εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών από την 
παρϋλευςη τησ προθεςμύασ του προηγουμϋνου ςταδύου, αντύ των εύκοςι πϋντε (25) εργϊςιμων 
ημερών από την ολοκλόρωςη του προηγούμενου ςταδύου (και όχι την παρϋλευςη του χρόνου όπωσ 
αναφϋρεται ςτον Ν.4685/2020). 

το εδϊφιο εε αναφϋρεται πωσ θα εκδύδεται απόφαςη απόρριψησ, αν η αρμόδια αρχό κρύνει 
αιτιολογημϋνα ότι, οι αρνητικϋσ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ του προτεινόμενου ϋργου ό τησ 
δραςτηριότητασ εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικϋσ ακόμη και μετϊ την πρόβλεψη ειδικών όρων και 
περιοριςμών, καθώσ και μετϊ την αντιςτϊθμιςό τουσ. 

                                                           
2
 Μετά τη λήξη τησ αποκλειςτικήσ προθεςμίασ δεν υπάρχει πλζον δυνατότητα ελζγχου τησ πληρότητασ. 

3 Ωσ ουςιώδεισ, ςτο πλαίςιο τησ εκτίμηςησ των περιβαλλοντικών επιπτώςεων ενόσ ζργου ή μιασ δραςτηριότητασ, 

θεωροφνται οι γνωμοδοτήςεισ των δημόςιων φορζων, το αντικείμενο τησ αρμοδιότητασ των οποίων ςυνδζεται 
άμεςα με τα χαρακτηριςτικά του αιτοφμενου ζργου και τισ τυχόν επιπτώςεισ αυτοφ ςτο περιβάλλον 
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Επιπρόςθετα αναφϋρεται ότι ςε περύπτωςη ϊπρακτησ παρϋλευςησ τησ προθεςμύασ αυτόσ, η απόφαςη 
εκδύδεται από τον Γενικό Γραμματϋα Υυςικού Περιβϊλλοντοσ και Τδϊτων του Τπουργεύου 
Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ. 

Η Έγκριςη των Περιβαλλοντικών Όρων δύναται να ενςωματώνεται ςε μεταγενϋςτερη απόφαςη 
ϊλλου αρμόδιου οργϊνου, το οπούο ειδικώσ προβλϋπεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα. 

ε κϊθε περύπτωςη, η υποβολό ςυμπληρωματικών ςτοιχεύων από τον φορϋα του ϋργου ό τησ 
δραςτηριότητασ, κατόπιν αιτόματοσ τησ αρμόδιασ περιβαλλοντικόσ αρχόσ, ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο 
τησ διαδικαςύασ, εύναι υποχρεωτικό για τον φορϋα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ, αλλϊ ςε καμύα 
περύπτωςη δεν αναςτϋλλει τισ ωσ ϊνω προθεςμύεσ.» 

Γύνεται ξεκϊθαρο ότι δεν υπϊρχει αναςτολό των προαναφερθϋντων προθεςμιών ακόμη και αν 
ζητηθεύ υποβολό ςυμπληρωματικών ςτοιχεύων από τον φορϋα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ, 
κατόπιν αιτόματοσ τησ αρμόδιασ περιβαλλοντικόσ αρχόσ, ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ, η 
οπούα εύναι υποχρεωτικό για τον φορϋα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ. 

Με την εφαρμογό του Ν.4685/2020 καταργούνται οι παρϊγραφοι 3,4 και 5 του ϊρθρου 3 του 
Ν.4014/2011 που αφορούςαν ςτα ακόλουθα θϋματα: 

3. Για το ςύνολο των ϋργων και δραςτηριοτότων ζητεύται γνώμη τησ Διεύθυνςησ Φωροταξύασ του 

Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ. 

4. Με απόφαςη του Γενικού Γραμματϋα του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, κατόπιν 

τεκμηριωμϋνησ ειςόγηςησ τησ υπηρεςύασ, οι ανωτϋρω χρόνοι παρατεύνονται το πολύ μϋχρι το 

διπλϊςιο των αρχικϊ προβλεπόμενων προθεςμιών για ιδιαιτϋρωσ ςύνθετα ϋργα. 

5. Ο Τπουργόσ Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ ό ο Γενικόσ Γραμματϋασ του 
Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ μπορούν να ζητόςουν τη γνωμοδότηςη tου Κεντρικού 
υμβουλύου Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 13, εντόσ Δεκαπϋντε 
ημερολογιακών ημερών, εφόςον εύτε: α) δεν ϋχουν διαβιβαςθεύ γνωμοδοτόςεισ από υπηρεςύεσ των 
οπούων το περιεχόμενο εκτιμϊται ωσ ουςιώδεσ για τον πληρϋςτερο καθοριςμό των περιβαλλοντικών 
όρων ωσ προσ την καταςκευό και λειτουργύα του ςυγκεκριμϋνου ϋργου ό δραςτηριότητασ αυτού εύτε 
β) από τισ διαβιβαςθεύςεσ γνωμοδοτόςεισ προκύπτουν αντιφατικϊ δεδομϋνα που χρόζουν ιδιαύτερησ 
τεκμηρύωςησ. 

Όςον αφορϊ ςτα ςτϊδια τησ διαδικαςύασ ϋγκριςησ περιβαλλοντικών όρων που αφορούν ςτα ϋργα και 
ςτισ δραςτηριότητεσ τησ υποκατηγορύασ Α2 η παρϊγραφοσ 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4014/2011 
αντικαταςτϊθηκε ωσ εξόσ από το Ν.4685/2020: 

Ο ϋλεγχοσ πληρότητασ του φακϋλου ΜΠΕ θα πραγματοποιεύται εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ 
πϋντε (5) εργϊςιμων ημερών από την ημϋρα υποβολόσ του αντύ των δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών 
που προϋβλεπε ο Ν. 4014/2011. 

ε περύπτωςη διαπύςτωςησ μη πληρότητασ αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό ζητϊ από τον 
φορϋα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ, πριν την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ του πρώτου εδαφύου, τα 
απαιτούμενα προσ ςυμπλόρωςη ςτοιχεύα. Εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ πϋντε (5) εργϊςιμων 
ημερών, η αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό, κατόπιν ελϋγχου πληρότητασ του ςυμπληρωμϋνου φακϋλου 
εύτε προχωρϊ ςτα επόμενα ςτϊδια εύτε απορρύπτει τον φϊκελο εϊν διαπιςτωθούν ελλεύψεισ.  

Κατϊ το Ν. 4014/2011 ςε περύπτωςη διαπύςτωςησ μη πληρότητασ αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντικό 
αρχό δεν αποδϋχεται το φϊκελο και τον επιςτρϋφει με ϋγγραφη αιτιολόγηςη, καταγρϊφοντασ τα 
απαιτούμενα προσ ςυμπλόρωςη πεδύα και ςτοιχεύα. 

Η ϊπρακτη παρϋλευςη τησ προθεςμύασ του προηγούμενου εδαφύου ςτο Ν. 4685/2020 ϋχει ωσ 
ςυνϋπεια να θεωρεύται ο φϊκελοσ πλόρησ. 

Η αποςτολό του φακϋλου τησ ΜΠΕ προσ γνωμοδότηςη ςτουσ αρμόδιουσ δημόςιουσ φορεύσ και 
υπηρεςύεσ, καθώσ και δημοςιοπούηςη τησ ΜΠΕ για τη διενϋργεια δημόςιασ διαβούλευςησ θα 
πραγματοποιεύται εντόσ μιασ (1) εργϊςιμησ ημϋρασ από την ολοκλόρωςη του ελϋγχου πληρότητασ 
αντύ των δύο (2) εργϊςιμων ημερών που προϋβλεπε ο Ν. 4014/2011. 
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Βϊςει του εδαφύου δ, τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 2 του Ν.4685/2020 η ςυλλογό των 
γνωμοδοτόςεων από τουσ αρμόδιουσ δημόςιουσ φορεύσ και υπηρεςύεσ και των απόψεων του κοινού 
ςτο πλαύςιο τησ δημόςιασ διαβούλευςησ πραγματοποιεύται εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ τριϊντα 
(30) ημερών από την αποςτολό και δημοςιοπούηςη τησ ΜΠΕ, αντύ των τριϊντα πϋντε (35) εργϊςιμων 
ημερών που προϋβλεπε ο Ν. 4014/2011. 

Εν ςυνεχεύα μετϊ την ϊπρακτη παρϋλευςη τησ προθεςμύασ αυτόσ ο νόμοσ προβλϋπει: 

α. εφόςον πρόκειται για γνωμοδοτόςεισ που δεν θεωρούνται ουςιώδεισ4, η διαδικαςύα προχωρϊ ςτα 
επόμενα ςτϊδια,  

β. εφόςον πρόκειται για γνωμοδοτόςεισ που θεωρούνται ουςιώδεισ, ςυγκαλεύται και ςυνεδριϊζει 
υποχρεωτικώσ το ΠΕΠΑ εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) εργϊςιμων ημερών από την 
ϊπρακτη παρϋλευςη τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ και εφαρμόζεται η διαδικαςύα του ϊρθρου 13 του Ν. 
4014/2011 που αφορϊ ςτο υμβούλιο τησ Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ. 

Η αξιολόγηςη τησ ΜΠΕ, των γνωμοδοτόςεων και απόψεων, καθώσ και τυχόν απόψεων του φορϋα του 

ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ επ’ αυτών και ςύνταξη ςχεδύου πλόρωσ αιτιολογημϋνησ Απόφαςησ 

Έγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων - ό απόφαςησ απόρριψησ - πραγματοποιεύται εντόσ αποκλειςτικόσ 

προθεςμύασ εύκοςι (20) εργϊςιμων ημερών από την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ του ςταδύου δ) ό, ςε 

περύπτωςη ςύγκληςησ του ΠΕΠΑ, από την ϋκδοςη τησ απόφαςόσ του όπωσ αναφερόταν και ςτον Ν. 

4014/2011. 

Η Έκδοςη Απόφαςησ Έγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων πραγματοποιεύται εντόσ αποκλειςτικόσ 

προθεςμύασ δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών από την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ του ςταδύου ε) ό 

απόφαςησ απόρριψησ, αν η αρμόδια αρχό κρύνει αιτιολογημϋνα ότι, οι αρνητικϋσ περιβαλλοντικϋσ 

επιπτώςεισ του προτεινόμενου ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικϋσ ακόμη και 

μετϊ την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιοριςμών, καθώσ και μετϊ την αντιςτϊθμιςό τουσ. 

Κατϊ το εδϊφιο (ςτ) τησ παρ. 3 του ϊρθρου 4 του Ν. 4014/2011 η προθεςμύα για την ϋκδοςησ ΑΕΠΟ ό 

απόφαςησ απόρριψησ αναλογούςε ςε δεκαπϋντε (15) εργϊςιμεσ ημϋρεσ, βϊςει τησ αξιολόγηςησ των 

υφιςτϊμενων γνωμοδοτόςεων και απόψεων και ανεξαρτότωσ του αν ϋχουν γνωμοδοτόςει όλοι οι 

ςυναρμόδιοι φορεύσ. 

Όπωσ αναφϋρεται και πιο πϊνω, βϊςει του νϋου νόμου, ςε περύπτωςη ϊπρακτησ παρϋλευςησ τησ 

προθεςμύασ αυτόσ, η ϋκδοςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ διενεργεύται από τον υντονιςτό τησ 

Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ. 

Αναφϋρεται πωσ η Έγκριςη των Περιβαλλοντικών Όρων του προηγούμενου εδαφύου δύναται να 

ενςωματώνεται ςε μεταγενϋςτερη απόφαςη ϊλλου αρμόδιου οργϊνου, το οπούο ειδικώσ προβλϋπεται 

ςτην κεύμενη νομοθεςύα. 

Επιπρόςθετα, ξεκαθαρύζεται πωσ η υποβολό ςυμπληρωματικών ςτοιχεύων από τον φορϋα του ϋργου 

ό τησ δραςτηριότητασ κατόπιν αιτόματοσ τησ αρμόδιασ περιβαλλοντικόσ αρχόσ, ςε οποιοδόποτε 

ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ, εύναι υποχρεωτικό για τον φορϋα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ, αλλϊ ςε 

καμύα περύπτωςη δεν αναςτϋλλει τισ ωσ ϊνω προθεςμύεσ.» 

Η παρϊγραφοσ 4 του ϊρθρου 4 του ν. 4014/2011 καταργεύται. Η ςυγκεκριμϋνη παρϊγραφοσ 

αναφϋρεται ςτη δυνατότητα που ϋχει ο Γενικόσ Γραμματϋασ τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ να 

                                                           
4 Ωσ ουςιώδεισ, ςτο πλαίςιο τησ εκτίμηςησ των περιβαλλοντικών επιπτώςεων ενόσ ζργου ή μιασ δραςτηριότητασ, 

θεωροφνται οι γνωμοδοτήςεισ των δημόςιων φορζων, το αντικείμενο τησ αρμοδιότητασ των οποίων ςυνδζεται 

άμεςα με τα χαρακτηριςτικά του αιτοφμενου ζργου και τισ τυχόν επιπτώςεισ αυτοφ ςτο περιβάλλον. 
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ζητόςει τη Γνωμοδότηςη του υμβουλύου Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο 

ϊρθρο 13, εντόσ δεκαπϋντε ημερολογιακών ημερών, εφόςον εύτε: 

α) δεν ϋχουν διαβιβαςθεύ γνωμοδοτόςεισ από υπηρεςύεσ των οπούων το περιεχόμενο εκτιμϊται ωσ 

ουςιώδεσ για τον πληρϋςτερο καθοριςμό των περιβαλλοντικών όρων ωσ προσ την καταςκευό και 

λειτουργύα του ςυγκεκριμϋνου ϋργου ό δραςτηριότητασ αυτού εύτε 

β) από τισ διαβιβαςθεύςεσ γνωμοδοτόςεισ προκύπτουν αντιφατικϊ δεδομϋνα που χρόζουν ιδιαύτερησ 

τεκμηρύωςησ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

το πλαύςιο τησ απλοπούηςησ τησ διαδικαςύασ ανανϋωςησ των ΑΕΠΟ των ϋργων και των 
δραςτηριοτότων, οι αλλαγϋσ που επϋρχονται με την εφαρμογό του Ν.4685/2020 εύναι οι ακόλουθεσ: 

ύμφωνα με την παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 6 του Ν. 4685/2020, η παρϊγραφοσ 2 του ϊρθρου 5 του 

Ν. 4014/2011 (Α’ 209) αντικαθύςταται ωσ εξόσ:  

Μετϊ την υποβολό του Υακϋλου Ανανϋωςησ ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό προβαύνει ςτισ 

ακόλουθεσ ενϋργειεσ: 

 α) Εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών αντύ των πϋντε (5) εργϊςιμων ημερών που προϋβλεπε ο Ν. 

4014/2011, από την υποβολό του φακϋλου ελϋγχει την πληρότητα αυτού. ε περύπτωςη ϋλλειψησ 

πληρότητασ, η αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό ζητϊ με ϋγγραφη αιτιολόγηςη από τον φορϋα του ϋργου 

ό τησ δραςτηριότητασ την ςυμπλόρωςη του φακϋλου. Η αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό διενεργεύ εκ 

νϋου ϋλεγχο πληρότητασ του ςυμπληρωμϋνου φακϋλου εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών και εύτε 

προχωρϊ ςτα επόμενα ςτϊδια εύτε απορρύπτει το φϊκελο εϊν διαπιςτωθούν ουςιώδεισ ελλεύψεισ. 

 β) Ακολούθωσ, εντόσ δεκαπϋντε (15) εργϊςιμων ημερών από το προηγούμενο ςτϊδιο, αντύ των εύκοςι 

πϋντε (25) εργϊςιμων ημερών που ύςχυαν ςτο ν. 4014/2011, η αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό 

αξιολογεύ τον Υϊκελο Ανανϋωςησ ΑΕΠΟ και εύτε:  

αα) παρατεύνει τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ΑΕΠΟ εύτε  

ββ) εφόςον προκύπτει ανϊγκη τροποπούηςησ τησ ΑΕΠΟ, επειδό η μεταβολό των χαρακτηριςτικών 

του ϋργου δύναται να καθιςτϊ αναγκαύα την αλλαγό ςτουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ ό επειδό εύναι 

αναγκαύα για τη ςυμμόρφωςη ςε νεότερο κανονιςτικό πλαύςιο, καλεύ τον φορϋα του ϋργου να 

υποβϊλει, εντόσ προθεςμύασ τριών (3) μηνών, φϊκελο για τροποπούηςη τησ ΑΕΠΟ κατϊ τισ διατϊξεισ 

του ϊρθρου 6 παρϊγραφοσ 2 περύπτωςη α’.» 

Παραμϋνει η παρϊγραφοσ 4, του ϊρθρου 5 του Ν.4014/2011 ςτην οπούα αναφϋρεται ότι: " Για το 

χρονικό διϊςτημα που μεςολαβεύ μεταξύ τησ εμπρόθεςμησ υποβολόσ Υακϋλου Ανανϋωςησ ΑΕΠΟ και 

τησ ολοκλόρωςησ τησ διαδικαςύασ αυτόσ με την ϋκδοςη τησ ςχετικόσ απόφαςησ, η υφιςτϊμενη ΑΕΠΟ 

διατηρεύται ςε ιςχύ. Ωσ εμπρόθεςμη υποβολό ορύζεται αυτό που διενεργεύται τουλϊχιςτον δυο μόνεσ 

πριν τη λόξη τησ υφιςτϊμενησ ΑΕΠΟ". 

Η παρϊγραφοσ 3 του ϊρθρου 5 του ν. 4014/2011 καταργεύται. Η ςυγκεκριμϋνη παρϊγραφοσ 

αναφερόταν ότι ςτισ περιπτώςεισ ανανϋωςησ ό παρϊταςησ ιςχύοσ ΑΕΠΟ, όπου δεν απαιτεύται η νϋα 

υποβολό νϋασ ΜΠΕ, η απόφαςη ανανϋωςησ ό παρϊταςησ ιςχύοσ τησ εκδύδεται από τον Γενικό 
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Διευθυντό τησ αρμόδιασ περιβαλλοντικόσ αρχόσ ό, ςε απουςύα αυτού, από τον ιεραρχικό προώςτϊμενο 

του.  

ΑΡΘΡΟ 4 

το πλαύςιο τησ απλοπούηςησ τησ διαδικαςύασ τροποπούηςησ των ΑΕΠΟ, οι αλλαγϋσ που επϋρχονται 
με την εφαρμογό του Ν.4685/2020 εύναι οι ακόλουθεσ: 

Μετϊ την υποβολό του Υακϋλου Σροποπούηςησ ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό προβαύνει 
ςτισ ακόλουθεσ ενϋργειεσ: 

α) Ο ϋλεγχοσ τησ πληρότητασ του φακϋλου πραγματοποιεύται εντόσ τριών (3) εργϊςιμων ημερών αντύ 

των πϋντε (5) εργϊςιμων ημερών που προϋβλεπε ο Ν. 4014/2011 από την υποβολό του φακϋλου. ε 

περύπτωςη ϋλλειψησ πληρότητασ, η αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό ζητϊ με ϋγγραφη αιτιολόγηςη από 

τον φορϋα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ τη ςυμπλόρωςη του φακϋλου. 

Εντόσ προθεςμύασ τριών (3) εργϊςιμων ημερών από την υποβολό τουσ, η αρμόδια περιβαλλοντικό 

αρχό, κατόπιν ελϋγχου πληρότητασ του ςυμπληρωμϋνου φακϋλου, εύτε προχωρϊ ςτα επόμενα ςτϊδια, 

εύτε απορρύπτει τον φϊκελο εϊν διαπιςτωθούν ελλεύψεισ. Η ϊπρακτη παρϋλευςη τησ προθεςμύασ του 

προηγούμενου εδαφύου ϋχει ωσ ςυνϋπεια να θεωρεύται ο φϊκελοσ πλόρησ. 

β) Εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών, αντύ των εύκοςι πϋντε (25) εργϊςιμων ημερών 

που προϋβλεπε ο Ν. 4014/2011, η αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό αξιολογεύ τον φϊκελο και 

αποφαύνεται: 

αα) εύτε ότι, λόγω των διαφοροποιόςεων, επϋρχεται μη ουςιώδησ μεταβολό των περιβαλλοντικών 

επιπτώςεων από τη λειτουργύα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ, οπότε εκδύδεται απόφαςη, χωρύσ 

ϊλλεσ διαδικαςτικϋσ προώποθϋςεισ. Η απόφαςη αυτό εύτε εγκρύνει την τροποπούηςη ϊνευ ετϋρου εύτε 

δύναται να προβλϋπει τυχόν πρόςθετουσ όρουσ, μόνο ωσ προσ το τροποποιούμενο φυςικό 

αντικεύμενο. 

ε κϊθε περύπτωςη, μη ουςιώδεισ θεωρούνται τροποποιόςεισ που ϋχουν θετικό αντύκτυπο και 

μειώνουν τισ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ, όπωσ ενδεικτικϊ: η αλλαγό ςε καύςιμο με λιγότερεσ 

εκπομπϋσ αϋριων ρύπων ό/και διοξειδύου του ϊνθρακα, η βελτύωςη τησ ενεργειακόσ απόδοςησ, η 

λόψη πρόςθετων μϋτρων αντιρρύπανςησ, η μεύωςη τησ χρόςησ πρώτων υλών και κϊθε ϊλλη 

αντύςτοιχη τροποπούηςη, καθώσ και οι τροποποιόςεισ οι οπούεσ ωσ αυτοτελϋσ ϋργο δεν υπϊγονται 

ςτην κατηγορύα Α, χωρύσ ωςτόςο να ϋχουν ςαν αποτϋλεςμα την αλλαγό τησ κατηγορύασ ό 

υποκατηγορύασ κατϊταξησ του ςυνολικού ϋργου. 

ε περύπτωςη που ϋχουν προηγηθεύ ϊλλεσ τροποποιόςεισ, η αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό, 

προκειμϋνου να αξιολογόςει τον ουςιώδη ό μη χαρακτόρα τησ τροποπούηςησ, ςυνεκτιμϊ όλεσ τισ 

προηγούμενεσ τροποποιόςεισ, ιδύωσ, δε τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ, όπωσ ϋχουν διαμορφωθεύ μετϊ 

την τελευταύα τροποπούηςη,  

ββ) εύτε ότι λόγω των διαφοροποιόςεων επϋρχεται ουςιώδησ μεταβολό των περιβαλλοντικών 

επιπτώςεων από τη λειτουργύα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ, οπότε απαιτεύται η υποβολό νϋασ 

ΜΠΕ και εκκινεύ η διαδικαςύα των ϊρθρων 3 ό 4, κατϊ περύπτωςη. την περύπτωςη αυτό, δεν 

ζητούνται εκ νϋου γνωμοδοτόςεισ από τουσ δημόςιουσ φορεύσ και τισ υπηρεςύεσ που γνωμοδότηςαν 

ςτο πλαύςιο τησ ϋκδοςησ τησ ΑΕΠΟ, παρϊ μόνον εϊν, η τροποπούηςη τισ αφορϊ κατϊ αρμοδιότητα. 

Ειδικϊ για τα ϋργα και τισ δραςτηριότητεσ που εντϊςςονται ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ κοινόσ 

υπουργικόσ απόφαςησ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450) εφαρμόζονται οι διατϊξεισ τησ 

παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 16 αυτόσ. 
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Με απόφαςη του Τπουργού Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ δύναται να καθορύζονται γενικϊ ό 
ειδικότερα κριτόρια ανϊ εύδοσ ϋργου ό δραςτηριότητασ, βϊςει των οπούων κρύνεται ο ουςιώδησ ό μη 
χαρακτόρασ μιασ μεταβολόσ περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργύα ϋργου ό 
δραςτηριότητασ, λαμβανομϋνων υπόψη τησ παραγρϊφου 24 του Παραρτόματοσ Ι και την παρϊγραφο 
13 του Παραρτόματοσ ΙΙ τησ Οδηγύασ 2011/92.». 

το τϋλοσ του ϊρθρου 6 του ν. 4014/2011 προςτύθεται παρϊγραφοσ 6, ωσ εξόσ: 

«6. Σε περιπτώςεισ ταυτόχρονησ τροποπούηςησ και ανανϋωςησ τησ ΑΕΠΟ ο φορϋασ του ϋργου ό τησ 

δραςτηριότητασ υποβϊλλει ενιαύο φϊκελο τροποπούηςησ και ανανϋωςησ, για τον οπούο ακολουθεύται η 

διαδικαςύα του παρόντοσ και εκδύδεται μύα απόφαςη.» 

Η παρϊγραφοσ 4 του ϊρθρου 6 του ν. 4014/2014 καταργεύται. Η παρϊγραφοσ 4 αναφερόταν ςτισ 

περιπτώςεισ όπου δεν απαιτεύται η υποβολό νϋασ ΜΠΕ, η νϋα ΑΕΠΟ εκδύδεται από τον Γενικό 

Διευθυντό τησ αρμόδιασ περιβαλλοντικόσ αρχόσ ό, ςε απουςύα αυτού, από τον ιεραρχικϊ προώςτϊμενό 

του. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

το πλαύςιο του περιεχόμενου των φακϋλων περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ και ειδικότερα του 

φϊκελου ανανϋωςησ ΑΕΠΟ από τα περιεχόμενα τησ μελϋτησ καταργεύται η ενότητα που αφορϊ ςτη 

ςυνοπτικό περιγραφό παραμϋτρων τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ περιβϊλλοντοσ που ϋχουν 

μεταβληθεύ κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προσ ανανϋωςη ΑΕΠΟ, ενώ παραμϋνουν ύδιεσ οι υπόλοιπεσ 

ενότητεσ όπωσ η ςυνοπτικό περιγραφό του ϋργου, η ςυνοπτικό περιγραφό των ςτοιχεύων που ϋχουν 

προκύψει από την εφαρμογό του προγρϊμματοσ παρακολούθηςησ και οι προτϊςεισ για τροποπούηςη 

όρων και περιοριςμών εφόςον προκύπτουν από τυχόν τροποποιόςεισ, κλπ.  

Επιπρόςθετα, καταργεύται το ςτοιχεύο β’ τησ παραγρϊφου 6 του ϊρθρου 11 του ν. 4014/2011, που 

αφορϊ ςτο περιεχόμενο του φακϋλου περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ και ειδικότερα του φϊκελου 

τροποπούηςησ ΑΕΠΟ. Από τα περιεχόμενα τησ μελϋτησ καταργεύται η ενότητα που αφορϊ ςτα 

ςτοιχεύα περιγραφόσ τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ του φυςικού και του ανθρωπογενούσ 

περιβϊλλοντοσ, μόνο ςε ςχϋςη με την αιτούμενη τροποπούηςη του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Βϊςει του ϊρθρου 6 του Ν.4685/2020 η περύπτωςη β’ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 13, που αφορϊ 
ςτο υμβούλιο Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ, του ν. 4014/2011 (Α’ 209) αντικαθύςταται ωσ εξόσ: 

«β. Ο Προώςτϊμενοσ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Περιβαλλοντικόσ Πολιτικόσ του Τπουργεύου 

Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, ο Προώςτϊμενοσ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Πολεοδομύασ του Τπουργεύου 

Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, ο Προώςτϊμενοσ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δαςών και Δαςικού 

Περιβϊλλοντοσ του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, ο Προώςτϊμενοσ τησ Γενικόσ 

Διεύθυνςησ Ενϋργειασ του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, ϋνασ εκπρόςωποσ του 

Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, ϋνασ εκπρόςωποσ του Τπουργεύου Σουριςμού, ϋνασ εκπρόςωποσ 

του Τπουργεύου Πολιτιςμού και Αθλητιςμού, ϋνασ εκπρόςωποσ του Τπουργεύου Ανϊπτυξησ και 

Επενδύςεων, ϋνασ εκπρόςωποσ του Τπουργεύου Εςωτερικών και ϋνασ εκπρόςωποσ του Τπουργεύου 

Τποδομών και Μεταφορών, ωσ μϋλη. 
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Από τα παραπϊνω μϋλη, ο Γενικόσ Διευθυντόσ Περιβαλλοντικόσ Πολιτικόσ του Τπουργεύου 

Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ ςυμμετϋχει χωρύσ δικαύωμα ψόφου.» 

. 

Η περύπτωςη α’ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 13 του ν. 4014/2011 αντικαθύςταται ωσ εξόσ: 

«2.α. υνιςτϊται ςτην ϋδρα κϊθε Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Περιφερειακό υμβούλιο 

Περιβαλλοντικόσ Αδειοδότηςησ (ΠΕΠΑ), το οπούο ςυνεδριϊζει κατόπιν ςύγκληςησ του Προϋδρου του 

και ςτο οπούο ςυμμετϋχουν: ο υντονιςτόσ τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ, ωσ Πρόεδροσ, ο 

Προώςτϊμενοσ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Φωροταξικόσ και Περιβαλλοντικόσ Πολιτικόσ τησ 

Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ, ο Προώςτϊμενοσ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δαςών και Αγροτικών 

Τποθϋςεων τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ, ο Προώςτϊμενοσ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Αναπτυξιακού 

Προγραμματιςμού, Περιβϊλλοντοσ και Τποδομών τησ οικεύασ Περιφϋρειασ, ο Προώςτϊμενοσ τησ 

Γενικόσ Διεύθυνςησ Ανϊπτυξησ τησ οικεύασ Περιφϋρειασ και ϋνασ εκπρόςωποσ του Τπουργεύου 

Πολιτιςμού και Αθλητιςμού». 

ε περιπτώςεισ, όπου τα υμβούλια εξετϊζουν εξειδικευμϋνα ό ςύνθετα ό τεχνικϊ ζητόματα ό, ςε κϊθε 

περύπτωςη που κρύνεται ότι εύναι απαραύτητη η επιςτημονικό τεκμηρύωςη ενόσ ζητόματοσ, δύναται 

να καλούνται για να καταθϋςουν την επιςτημονικό τουσ ϊποψη, ανεξϊρτητοι εμπειρογνώμονεσ με 

εξειδικευμϋνη κατϊρτιςη και εμπειρύα ςτο υπό εξϋταςη αντικεύμενο, που ορύζονται με απόφαςη του 

Προϋδρου του υμβουλύου. 

Επιπλϋον, ο φορϋασ του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ δύναται να αιτεύται τη ςύγκληςη του 

υμβουλύου, να παρύςταται κατϊ τη ςυνεδρύαςη του υμβουλύου ό να υποβϊλλει υπόμνημα απόψεων 

ςτο υμβούλιο, το οπούο εξετϊζει την υπόθεςό του. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

To ϊρθρο 7 αναφϋρεται ςτην κατϊρτιςη Μητρώου Πιςτοποιημϋνων Αξιολογητών ΜΠΕ, το οπούο εύχε 

προταθεύ αρχικϊ ςτα πλαύςια του Ν4014/2011 (ΥΕΚ 209Α) και ςυγκεκριμϋνα ςτο ϊρθρο 16 του 

Νόμου. τα πλαύςια του παρόντοσ Νόμου, τροποποιεύται το προαναφερθϋν ϊρθρο και το Μητρώο 

γύνεται πιο ςυγκεκριμϋνο και καταρτύζεται από το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και 

Κλιματικόσ Αλλαγόσ ανϊ κατηγορύα ό και εύδοσ ϋργων, από μελετητϋσ που ϋχουν εμπειρύα ςτισ 

ςυγκεκριμϋνεσ κατηγορύεσ και εύδη ϋργων, ώςτε να υπϊρχει η κατϊλληλη εξειδύκευςη και να 

πραγματοποιεύται πιο ϊμεςη και ορθότερη αξιολόγηςη των φακϋλων των ΜΠΕ. 

Η ανϊθεςη ςε Μελετητό του Μητρώου Πιςτοποιημϋνων Αξιολογητών γύνεται ύςτερα από αύτημα τησ 

Αρμόδιασ Περιβαλλοντικόσ Αρχόσ ό του φορϋα του ϋργου, κατϊ την ϋναρξη ό κατϊ την διαδικαςύασ 

τησ περιβαλλοντικόσ αξιολόγηςησ, για την υποςτόριξη τησ αδειοδοτούςασ αρχόσ ςτην αξιολόγηςη 

των ΜΠΕ και ςτην εκπόνηςη του ςχεδύου τησ Απόφαςησ Έγκριςησ Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Η 

ανϊθεςη γύνεται αξιοκρατικϊ μϋςω κλόρωςησ και αποκλεύεται από την επιλογό ο ςυντϊκτησ τησ ΜΠΕ.  

Οι αξιολογητϋσ θα ϋχουν ϊμεςη ςυνεργαςύα με τισ Αρμόδιεσ περιβαλλοντικϋσ αρχϋσ για την ϋγκαιρη 

και ορθό διεκπεραύωςη του ϋργου. Ο Αξιολογητόσ δύναται, ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ, 

κατϊ την κρύςη του, να ζητϊ τη ςυνδρομό τησ αρμόδιασ περιβαλλοντικόσ αρχόσ για την ϋγκαιρη και 

ορθό διεκπεραύωςη του ϋργου του. ε κϊθε περύπτωςη δεςμεύονται και εύναι υποχρεωμϋνοι να 

τηρούν τισ ελϊχιςτεσ προθεςμύεσ.  
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Οι αξιολογητϋσ θα ϋχουν τα προςόντα, την εμπειρύα και την εξειδύκευςη ςε αντύςτοιχα ϋργα, ώςτε να 

ειςηγούνται ςτην Τπηρεςύα τα απαιτούμενα μϋτρα και τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ για την ςύνταξη 

τησ ΑΕΠΟ με πληρότητα και ορθότητα, εντόσ των απαιτούμενων προθεςμιών. 

Οι αρμόδιεσ αρχϋσ θα διεξϊγουν δειγματοληπτικούσ ελϋγχουσ των ΜΠΕ που ϋχουν όδη ελεγχθεύ από 

τουσ Πιςτοποιημϋνουσ Απολογητϋσ και των αντύςτοιχων ςχεδύων ΑΕΠΟ και ςε περύπτωςη 

διαπύςτωςησ ςοβαρού ςφϊλματοσ ό παρϊλειψησ ερευνϊται το ενδεχόμενο ςυνδρομόσ τησ 

προβλεπόμενησ από τισ οικεύεσ διατϊξεισ κυρωτικόσ διαδικαςύασ. 

Μϋχρι την ϋκδοςη του προβλεπόμενου ςτισ εξουςιοδοτικϋσ διατϊξεισ προεδρικού διατϊγματοσ για την 

ςυγκρότηςη, ςύνθεςη και λειτουργύα του Μητρώου Πιςτοποιημϋνων Αξιολογητών των ΜΠΕ, η 

διεκπεραύωςη των διαδικαςιών και η διενϋργεια των ςχετικών αξιολογόςεων θα διεξϊγονται από τισ 

οικεύεσ υπηρεςύεσ, κατϊ τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτισ λοιπϋσ διατϊξεισ του παρόντοσ. 

Σο εν λόγω Μητρώο δεν αποτελεύ καινοτομύα του παρόντοσ Νόμου, ωςτόςο δεν ϋχει ςυςταθεύ και 

λειτουργόςει ακόμη οπότε η ςυγκρότηςη και η λειτουργύα του θα αποτελϋςει μύα καινοτομύα. Η 

επιλογό των Μελετητών - Αξιολογητών θα γύνεται από το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ ανϊμεςα ςε 

πτυχιούχουσ μελετητϋσ με τα απαιτούμενα προςόντα. Με τον τρόπο αυτό αναμϋνεται να 

πραγματοποιεύται ορθότερη αξιολόγηςη των ΜΠΕ και να ελαχιςτοποιηθούν οι χρόνοι αδειοδότηςησ 

και ϋκδοςησ των ΑΕΠΟ των ϋργων / δραςτηριοτότων.  

τισ περιπτώςεισ που η ανϊθεςη οριςμϋνου ϋργου ςε Πιςτοποιημϋνο Αξιολογητό θα διενεργεύται 

κατόπιν αιτόματοσ του φορϋα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ, ο τελευταύοσ υποχρεούται ςε 

καταβολό τησ προβλεπόμενησ από το προεδρικό διϊταγμα τησ παραγρϊφου 6 αμοιβόσ απευθεύασ ςτο 

Δημόςιο Σαμεύο, το οπούο αποτελεύ προςθόκη ςτο τϋλοσ του ϊρθρου 16 του Ν.4014/2011. 

ΑΡΘΡΟ 8 

To ϊρθρο 8 αναφϋρεται ςτην τροποπούηςη του ϊρθρου 18 του ν. 4014/2011 που αναφϋρεται ςτην 

Ηλεκτρονικό διαχεύριςη τησ διαδικαςύασ περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ. Ειδικότερα, βϊςει του 

ϊρθρου 8 προςτύθεται η παρϊγραφοσ 6 η οπούα αναφϋρει πωσ από την 1η Ιανουαρύου 2021 όλα τα 

ϋγγραφα που αφορούν ςτην ϋκδοςη, ανανϋωςη ό τροποπούηςη ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, περιλαμβανομϋνων 

των αιτόςεων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώςεων, γνωμοδοτόςεων των φορϋων τησ Διούκηςησ, 

ςχεδύων ΑΕΠΟ, καθώσ και κϊθε ςχετικό αλληλογραφύα, θα διακινούνται αποκλειςτικϊ μϋςω του 

Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). Η δημόςια διαβούλευςη ςτισ περιπτώςεισ όπου 

απαιτεύται, θα διεξϊγεται μϋςω του ΗΠΜ. 

Από τη ρύθμιςη των προηγούμενων εδαφύων τησ παρούςασ παραγρϊφου εξαιρούνται οι ΑΕΠΟ και 

ΠΠΔ που αφορούν ςε καταςκευϋσ κεραιών, οι αιτόςεισ ό/και δηλώςεισ των οπούων διεκπεραιώνονται 

μϋςω του υςτόματοσ Ηλεκτρονικόσ Τποβολόσ Αιτημϊτων (ΗΛΤΑ), μϋχρι τη διαςύνδεςη του 

τελευταύου με το ΗΠΜ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Σο ϊρθρο 9 αναφϋρεται ςτισ υπόλοιπϋσ τροποποιόςεισ του Ν. 4014/2011 και θεςπύζει τισ 

απαραύτητεσ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. 

1. Ειδικότερα, ςτο τϋλοσ του ϊρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209) που αφορϊ ςτην "Κατϊταξη των 

ϋργων και δραςτηριοτότων", όπωσ ιςχύει, προςτύθενται οι παρϊγραφοι 8 και 9 οι οπούεσ 

αναφϋρουν ότι: 
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- Οι ΑΕΠΟ και οι ΠΠΔ που προβλϋπονται ςτον παρόντα νόμο, ιςχύουν για την καταςκευό και 

λειτουργύα των ϋργων ό δραςτηριοτότων, ανεξαρτότωσ του κυρύου ό φορϋα καταςκευόσ ό 

λειτουργύασ αυτών. ε περύπτωςη μεταβολόσ του κυρύου ό φορϋα ό προςθόκησ νϋου κυρύου ό 

φορϋα του ϋργου ό τησ δραςτηριότητασ τα προβλεπόμενα ςτισ ΑΕΠΟ ό τισ ΠΠΔ ιςχύουν για 

τον νϋο κύριο ό φορϋα. 

- Κατϊ την ϋκδοςη των ΑΕΠΟ ό την υπαγωγό ςε ΠΠΔ ϋργου ό δραςτηριότητασ, το ιδιοκτηςιακό 

καθεςτώσ των εκτϊςεων καταςκευόσ δεν εμπύπτει ςτον ϋλεγχο τησ αρμόδιασ περιβαλλοντικόσ 

αρχόσ. 

2. το τϋλοσ τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 2 του Ν. 4014/2011, που αφορϊ ςτην "Κοινό διαδικαςύα 

περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ ϋργων και δραςτηριοτότων κατηγορύασ Α" προςτύθεται το 

ακόλουθο εδϊφιο: 

«Η ςύμφωνη γνώμη του προηγούμενου εδαφύου επϋχει θϋςη απόφαςησ ϋγκριςησ, κατϊ τα 

προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 10, 12 και 13 του ν. 3028/2002 (Α’ 152). Ειδικϊ για 

την περιβαλλοντικό αδειοδότηςη νϋων ό για την οποιαδόποτε τροποπούηςη ϋργων ό 

δραςτηριοτότων κατϊταξησ Α1 και Α2, εφόςον απαιτεύται προηγούμενη διατύπωςη γνώμησ 

ςυλλογικού οργϊνου, αρμόδιο ορύζεται, κατϊ περύπτωςη, το Κεντρικό Αρχαιολογικό 

υμβούλιο ό του Κεντρικό υμβούλιο Νεοτϋρων Μνημεύων. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, οι 

αποκλειςτικϋσ προθεςμύεσ των ϊρθρων 3 και 4 αναφϋρονται ςτην διαβύβαςη τησ ειςόγηςησ 

ςτα Κεντρικϊ Γνωμοδοτικϊ Όργανα του Τπουργεύου Πολιτιςμού και Αθλητιςμού.» 

3. το τϋλοσ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 19α του ν. 4014/2011, που αφορϊ ςτισ αναρτόςεισ των 

ΑΕΠΟ ςτο διαδύκτυο, προςτύθενται εδϊφια ωσ εξόσ: 

Ομούωσ αναρτώνται και οι απορριπτικϋσ για τη χορόγηςη ϊδειασ αποφϊςεισ τησ αρμόδιασ 

περιβαλλοντικόσ αρχόσ, οι οπούεσ αναφϋρουν τουσ βαςικούσ λόγουσ τησ απόρριψησ. 

Η ΑΕΠΟ περιλαμβϊνει αιτιολογημϋνο ςυμπϋραςμα ςχετικϊ με τισ επιπτώςεισ του ϋργου ςτο 

περιβϊλλον, τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ, περιγραφό των χαρακτηριςτικών του ϋργου και/ό 

των μϋτρων που προβλϋπονται για να αποφευχθούν ό να μειωθούν και, αν εύναι δυνατόν, να 

αντιςταθμιςθούν τυχόν ςημαντικϋσ αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτο περιβϊλλον, καθώσ και τα 

μϋτρα παρακολούθηςησ, όπου ενδεύκνυνται. Επύςησ, η ΑΕΠΟ περιλαμβϊνει περύληψη των 

αποτελεςμϊτων τησ διαβούλευςησ, καθώσ και του τρόπου με τον οπούο τα εν λόγω 

αποτελϋςματα ενςωματώθηκαν ό ϋτυχαν διαφορετικού χειριςμού, τισ πληροφορύεσ που 

ςυγκεντρώθηκαν ςτο πλαύςιο τησ μελϋτησ περιβαλλοντικών επιπτώςεων, ςτο πλαύςιο των 

γνωμοδοτόςεων από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ και φορεύσ και κϊθε τυχόν ςυμπληρωματικό 

πληροφορύα. 

Η απορριπτικό για τη χορόγηςη ϊδειασ απόφαςη αναφϋρει τουσ βαςικούσ λόγουσ τησ 

ϊρνηςησ.» 

4. Η παρϊγραφοσ 18 του ϊρθρου 20 του ν. 4014/2011, που αφορϊ ςτισ Περιβαλλοντικϋσ 

επιθεωρόςεισ, αντικαθύςταται ωσ εξόσ: 

Με προεδρικό διϊταγμα που εκδύδεται μετϊ από πρόταςη του Τπουργού Περιβϊλλοντοσ και 

Ενϋργειασ, καθορύζονται οι όροι και οι προώποθϋςεισ για τη ςύςταςη και τόρηςη του 

Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών τησ παραγρϊφου 1, οι αρμοδιότητϋσ τουσ, οι όροι, οι 

προώποθϋςεισ και η διαδικαςύα για τη χορόγηςη τησ ϊδειασ περιβαλλοντικού ελεγκτό και τα 

ςχετικϊ δικαιολογητικϊ, η διϊρκεια ιςχύοσ τησ ϊδειασ περιβαλλοντικού ελεγκτό, η διαδικαςύα 
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ανϊθεςησ εντολόσ προσ επιθεώρηςη, ο τρόποσ ϊςκηςησ των αρμοδιοτότων των 

περιβαλλοντικών ελεγκτών, καθώσ και το παραδοτϋο ςτο πλαύςιο των αρμοδιοτότων τουσ, οι 

ιδιότητεσ που εύναι αςυμβύβαςτεσ με το ϋργο τουσ, ο τρόποσ ελϋγχου, ο τρόποσ καθοριςμού 

τησ αμοιβόσ τουσ, η διαδικαςύα και οι λεπτομϋρειεσ εφαρμογόσ τησ εκκαθϊριςησ και 

καταβολόσ των αμοιβών τουσ, οι κυρώςεισ και κϊθε ϊλλη αναγκαύα λεπτομϋρεια για την 

εφαρμογό τησ παραγρϊφου 5.» 

Η παρϊγραφοσ 5 αναφϋρει πωσ για αιτόςεισ που ϋχουν υποβληθεύ και εκκρεμεύσ διαδικαςύεσ 

που ϋχουν εκκινόςει πριν την ϋναρξη ιςχύοσ του παρόντοσ, ο φορϋασ του ϋργου ό τησ 

δραςτηριότητασ, με δόλωςό του που απευθύνει προσ την αρμόδια περιβαλλοντικό αρχό, 

επιλϋγει εϊν η εκκρεμόσ διαδικαςύα περιβαλλοντικόσ αδειοδότηςησ επιθυμεύ να υπαχθεύ ςτο 

προώςχύςαν πλαύςιο ό ςτισ διατϊξεισ του παρόντοσ. 

ΑΡΘΡΟ 27 

To ϊρθρο 27 πραγματεύεται την "Ίδρυςη, το κοπό και την Εποπτεύα του ΟΥΤΠΕΚΑ". Ειδικότερα, 

το 1999 με τον νόμο 2742 (207Α) ιδρύθηκε το "Εθνικό Κϋντρο Περιβϊλλοντοσ και Αειφόρου 

Ανϊπτυξησ»(ΕΚΠΑΑ), το οπούο με την εφαρμογό του Ν 4685/2020 μετονομϊζεται ςε «Οργανιςμόσ 

Υυςικού Περιβϊλλοντοσ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ» (ΟΥΤΠΕΚΑ). 

Ο ΟΥΤΠΕΚΑ εποπτεύεται από το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ και ϋχει ωσ ςκοπό την 

εφαρμογό τησ πολιτικόσ που χαρϊςςει το Υπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ για τη διαχεύριςη 

των προςτατευόμενων περιοχών ςτην Ελλϊδα, τη διατόρηςη τησ βιοποικιλότητασ, την προώθηςη και 

υλοπούηςη δρϊςεων αειφόρου ανϊπτυξησ και την αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ. 

Για την διαχεύριςη των προςτατευόμενων περιοχών o ΟΥΤΠΕΚΑ: 

α) υντονύζει την εφαρμογό τησ πολιτικόσ για τισ προςτατευόμενεσ περιοχϋσ, αναλαμβϊνοντασ την 

επιςτημονικό και διοικητικό υποςτόριξη του εθνικού ςυςτόματοσ προςτατευόμενων περιοχών, με 

ςτόχο ιδύωσ την ενιαύα αντιμετώπιςη τησ ςυλλογόσ και τεκμηρύωςησ περιβαλλοντικών δεδομϋνων και 

τη μόνιμη επιςτημονικό παρακολούθηςη και εφαρμογό των ςχεδύων διαχεύριςησ. 

β) Διενεργεύ επιςτημονικϋσ ϋρευνεσ και καταρτύζει μελϋτεσ, οι οπούεσ: i) αφορούν όλουσ τουσ 

δημόςιουσ φορεύσ που ϋχουν αρμοδιότητα ςτη διαχεύριςη των προςτατευόμενων περιοχών, ii) 

υποςτηρύζουν τη διαδικαςύα ςχεδιαςμού, λόψησ αποφϊςεων και αξιολόγηςησ των πολιτικών 

διαχεύριςησ των προςτατευόμενων περιοχών και iii) υποβϊλλονται ςε διεθνεύσ φορεύσ ςύμφωνα με 

τισ υποχρεώςεισ τησ χώρασ. 

γ) Εκπονεύ Πενταετϋσ χϋδιο Δρϊςησ, που διαςφαλύζει τον προγραμματιςμό και τον ςυντονιςμό τησ 

διαχεύριςησ των προςτατευόμενων περιοχών τησ χώρασ και αναλαμβϊνει την παρακολούθηςη ςε 

ετόςια βϊςη τησ εφαρμογόσ τουσ με κατϊλληλουσ δεύκτεσ απόδοςησ. 

δ) Καταρτύζει και παρακολουθεύ την εφαρμογό του Πλαιςύου Δρϊςεων Προτεραιότητασ (ΠΔΠ), ωσ 

εργαλεύου ςτρατηγικού και επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού, ςτο οπούο καθορύζονται οι ανϊγκεσ και οι 

προτεραιότητεσ χρηματοδότηςησ αναφορικϊ με τη διαχεύριςη των προςτατευόμενων περιοχών ςε 

εθνικό ό και περιφερειακό επύπεδο και μϋςω του οπούου διευκολύνεται η χρηματοδότηςό τουσ. Σο 

ΠΔΠ καταρτύζεται ςε κϊθε προγραμματικό περύοδο ςε ςυνεργαςύα με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορεύσ και η υλοπούηςό του παρακολουθεύται ετηςύωσ από τον ΟΥΤΠΕΚΑ. 

ε) Οργανώνει την ειδικό διαδικτυακό πύλη ελεύθερησ πρόςβαςησ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 18 

του ν. 3937/2011 (Α’ 60), ςτην οπούα αναρτϊ κϊθε διαθϋςιμη πληροφορύα για την κατϊςταςη 
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διατόρηςησ και το καθεςτώσ προςταςύασ τησ ελληνικόσ βιοποικιλότητασ, ςυγκεντρώνοντασ 

επιςτημονικϋσ πληροφορύεσ και αξιόπιςτα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα που προϋρχονται από όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ φορεύσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων ςτοιχεύων που αντλούνται από τισ ΕΠΜ και τισ ΜΠΕ 

και τα οργανώνει ςε κατϊλληλη υποδομό θεματικών και χωρικών βϊςεων δεδομϋνων που αφορούν 

τισ προςτατευόμενεσ περιοχϋσ.  

ςτ) Αναλαμβϊνει τον προγραμματιςμό, τον ςυντονιςμό και την υποςτόριξη δικτύων ςε βϊςη ετόςιασ 

παρακολούθηςησ τησ κατϊςταςησ του φυςικού περιβϊλλοντοσ, τησ κατϊςταςησ διατόρηςησ ειδών 

και τύπων οικοτόπων και την εκπόνηςη εξειδικευμϋνων μελετών ςε ςυνεργαςύα με τουσ 

ςυναρμόδιουσ φορεύσ. ζ)Διερευνϊ τισ δυνατότητεσ εξαςφϊλιςησ πόρων χρηματοδότηςησ των εθνικών 

επιχειρηςιακών προγραμμϊτων από όλεσ τισ διαθϋςιμεσ χρηματοδοτικϋσ πηγϋσ. 

η) χεδιϊζει, υποβϊλλει και υλοποιεύ προγρϊμματα ϋρευνασ και τεχνολογικόσ ανϊπτυξησ, πιλοτικϊ 

ϋργα και ςτρατηγικϋσ μελϋτεσ με εθνικό, ευρωπαώκό ό διεθνό διϊςταςη, ςε ςυνεργαςύα με φορεύσ από 

ϊλλεσ χώρεσ τησ ΕΕ, τρύτεσ χώρεσ ό διεθνεύσ οργανιςμούσ. 

θ) υνϊπτει κϊθε εύδουσ ςυμβϊςεισ, ςυμφωνύεσ, μνημόνια ςυνεργαςύασ και προγραμματικϋσ 

ςυμβϊςεισ με φορεύσ του ςτενού και ευρύτερου δημόςιου τομϋα, ό με φυςικϊ και νομικϊ ημεδαπϊ και 

αλλοδαπϊ πρόςωπα, για την υλοπούηςη του ςκοπού του. 

ι) Διαςφαλύζει την εφαρμογό καλών πρακτικών ςτα θϋματα αρμοδιότητϊσ του, διατυπώνοντασ 

προτϊςεισ για την αξιοπούηςη τησ τεχνογνωςύασ που αποκτϊται. 

ια) Ειςηγεύται ςχϋδια νομοθετικών και κανονιςτικών πρϊξεων ςχετικών με τη διαχεύριςη των 

προςτατευόμενων περιοχών. 

ιβ) υνεργϊζεται με αρμόδιουσ φορεύσ και οργανιςμούσ για θϋματα ενημϋρωςησ, ευαιςθητοπούηςησ 

και εκπαύδευςησ του πληθυςμού για τισ προςτατευόμενεσ περιοχϋσ. 

ιγ) Αναπτύςςει ςυνεργαςύα για θϋματα διαχεύριςησ των προςτατευόμενων περιοχών με αντύςτοιχουσ 

ευρωπαώκούσ και διεθνεύσ οργανιςμούσ, επιχειρηςιακούσ φορεύσ και υπηρεςύεσ, ερευνητικϊ και 

εκπαιδευτικϊ ιδρύματα, επιςτημονικούσ και παραγωγικούσ φορεύσ, δημόςιουσ και ιδιωτικούσ, καθώσ 

και μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ. 

ιδ) Οργανώνει ςυνϋδρια και εκπαιδευτικϊ ςεμινϊρια και δημοςιεύει ερευνητικϊ και γενικότερα 

επιςτημονικϊ πορύςματα. 

ιε) Παρϋχει ςαφεύσ κατευθύνςεισ για την ςυνύπαρξη όπιων παραγωγικών δραςτηριοτότων ςτισ 

περιοχϋσ χωρικόσ ευθύνησ του ςτον βαθμό που η εγκατϊςταςό τουσ δεν εμποδύζει την εκπλόρωςη 

του εκϊςτοτε ςκοπού προςταςύασ και των ςτόχων διατόρηςησ κϊθε περιοχόσ και δεν παραβλϊπτει 

την ακεραιότητϊ τουσ. 

ιςτ) Γνωμοδοτεύ για τη δϋουςα εκτύμηςη των επιπτώςεων κϊθε ϋργου ό/και δραςτηριότητασ που 

εμπύπτει ςτισ προςτατευόμενεσ περιοχϋσ ευθύνησ του, τα οπούα δύνανται να επηρεϊςουν την 

ακεραιότητα τησ περιοχόσ και των προςτατευτϋων αντικεύμενων. 

ιζ) Ειςηγεύται για τη χορόγηςη ϊδειασ για κϊθε εύδουσ οργανωμϋνη και ομαδικό οικοτουριςτικό και 

αθλητικό δραςτηριότητα, ςυμπεριλαβανομϋνου του αθλητιςμού με τροχοφόρα και μηχανοκύνητα 

μϋςα ςτισ περιοχϋσ ευθύνησ του. 
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ιη) υνδρϊμει κατϊ τη διαδικαςύα χορόγηςησ αδειών επιςτημονικόσ ϋρευνασ και τεχνικών δοκιμών 

και αναλύςεων για τα προςτατευτϋα αντικεύμενα εντόσ των προςτατευόμενων περιοχών ευθύνησ 

του. 

ιθ) Διαχειρύζεται τισ δημόςιεσ εκτϊςεισ που παραχωρούνται προσ αυτόν, μιςθώνονται, αγορϊζονται ό 

νοικιϊζονται από αυτόν, και εφαρμόζει ςε αυτϋσ όλεσ τισ αναγκαύεσ παρεμβϊςεισ βϊςει του οικεύου 

ςχεδύου διαχεύριςησ τησ κϊθε περιοχόσ. 

κ) Αναπτύςςει οποιαδόποτε ϊλλη ςυναφό με τουσ ςκοπούσ του δραςτηριότητα. 

Για την προώθηςη τησ αειφόρου ανϊπτυξησ και την αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ ο 

ΟΥΤΠΕΚΑ: 

α) υλλϋγει, διαχειρύζεται και επεξεργϊζεται ςτοιχεύα που προϋρχονται από τρϊπεζεσ δεδομϋνων και 

δύκτυα πληροφοριών ςχετικϊ με το περιβϊλλον και την κλιματικό αλλαγό. Ειδικότερα, ϋχει την 

επιςτημονικό εποπτεύα και καθοδόγηςη του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβϊλλοντοσ (ΕΔΠΠ), 

καθώσ και ϊλλων τραπεζών περιβαλλοντικών πληροφοριών και δεδομϋνων που λειτουργούν ςτο 

Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, και παρϋχει ςε αυτϋσ κϊθε δυνατό λειτουργικό και 

τεχνολογικό υποςτόριξη. 

β) Τποςτηρύζει το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ ςτην κϊλυψη των υποχρεώςεων τησ 

χώρασ προσ τον Ευρωπαώκό Οργανιςμό Περιβϊλλοντοσ. 

γ) υντϊςςει ετόςια ϋκθεςη, με την οπούα αποτιμϊ την κατϊςταςη του περιβϊλλοντοσ τησ χώρασ και 

προβαύνει ςε εκτιμόςεισ για τουσ ςτόχουσ, τισ κατευθύνςεισ και τα μϋτρα τησ αςκούμενησ 

περιβαλλοντικόσ πολιτικόσ. Η ϋκθεςη υποβϊλλεται ςτον Τπουργό Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ και 

λαμβϊνει την ευρύτερη δυνατό δημοςιότητα. 

δ) Παρϋχει επιςτημονικό και τεχνικό ςτόριξη ςτο Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, καθώσ και 

ςε ϊλλα αρμόδια Τπουργεύα, για τη λόψη των αναγκαύων μϋτρων και την επεξεργαςύα και εφαρμογό 

ςχεδύων, προγραμμϊτων και δρϊςεων που επιβϊλλονται από το εθνικό, ευρωπαώκό και διεθνϋσ δύκαιο, 

καθώσ επύςησ και για την κατϊρτιςη των εκθϋςεων που προβλϋπονται από τισ ενωςιακϋσ οδηγύεσ και 

κανονιςμούσ για το περιβϊλλον και την κλιματικό αλλαγό.  

ε) Τποςτηρύζει το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ καθώσ και ϊλλουσ αρμόδιουσ δημόςιουσ 

φορεύσ, ςτη διαμόρφωςη, προώθηςη και εφαρμογό διεθνών ςυνεργαςιών τησ χώρασ για θϋματα 

περιβϊλλοντοσ, και βιώςιμησ ανϊπτυξησ και αντιμετώπιςησ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ. 

ςτ) Επεξεργϊζεται και ειςηγεύται μϋτρα προληπτικόσ πολιτικόσ για το περιβϊλλον και την κλιματικό 

αλλαγό. το πλαύςιο αυτό, διατυπώνει εκτιμόςεισ για τισ ενδεχόμενεσ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ 

των τομεακών αναπτυξιακών πολιτικών και ειςηγεύται μϋτρα για την ενςωμϊτωςη τησ 

περιβαλλοντικόσ διϊςταςησ ςτισ δημόςιεσ πολιτικϋσ και ιδύωσ ςτην πολιτικό για τη γεωργύα, την 

αλιεύα, τη βιομηχανύα, τον τουριςμό, τισ μεταφορϋσ και την ενϋργεια, καθώσ και ςτην οικιςτικό 

πολιτικό και ςτην πολιτικό κατοικύασ. 

ζ) Αναλαμβϊνει την εκπόνηςη ό εκτϋλεςη εθνικών ό ευρωπαώκών προγραμμϊτων και δρϊςεων για το 

περιβϊλλον, τη βιώςιμη ανϊπτυξη και την κλιματικό αλλαγό. 

η) Διοργανώνει πρότυπα προγρϊμματα κατϊρτιςησ και επιμόρφωςησ για θϋματα περιβϊλλοντοσ, 

βιώςιμησ ανϊπτυξησ και αντιμετώπιςησ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, καθώσ επύςησ και ςυνϋδρια, 

ημερύδεσ, επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια και ϊλλεσ ενημερωτικϋσ εκδηλώςεισ. 



Ειςήγηςη των αλλαγών που επζφερε ο Ν. 4685/2020 ςτην αξιολόγηςη και ζγκριςη των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώςεων 

Ομάδα Εργαςίασ ΤΕΕ-ΤΚΜ/ ΜΕ Περιβάλλοντοσ  Νοζμβριοσ 2020    34 

θ) Αναλαμβϊνει εκδοτικό δραςτηριότητα ϋντυπησ ό ηλεκτρονικόσ μορφόσ, καθώσ και ϊλλεσ ςυναφεύσ 

ενϋργειεσ προβολόσ ό ενημϋρωςησ. 

ι) Αναλαμβϊνει και αναθϋτει την εκτϋλεςη ϋργων, την εκπόνηςη μελετών και την εν γϋνει παροχό 

υπηρεςιών που προϊγουν τουσ ιδρυτικούσ του ςκοπούσ. 

7. Ο ΟΥΤΠΕΚΑ τηρεύ όλεσ τισ υποχρεώςεισ και δεςμεύςεισ των φορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ, όπωσ 

αυτού προςδιορύζονται από το Μητρώο Υορϋων Γενικόσ Κυβϋρνηςησ που τηρεύται με ευθύνη τησ 

Ελληνικόσ τατιςτικόσ Αρχόσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

To ϊρθρο 34 αφορϊ ςτη "ύςταςη και τισ Αρμοδιότητεσ των Μονϊδων Διαχεύριςησ 

Προςτατευόμενων Περιοχών". Ειδικότερα, με βϊςει το ϊρθρο ςυςτόνονται εύκοςι τϋςςερισ (24) 

Μονϊδεσ Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) ςε επύπεδο Σμόματοσ, ςύμφωνα με τον 

Παρϊρτημα Ι που επιςυνϊπτεται ςτον παρόντα νόμο. Με απόφαςη του Τπουργού Περιβϊλλοντοσ και 

Ενϋργειασ μετϊ από ειςόγηςη του ΟΥΤΠΕΚΑ, μπορεύ να τροποποιούνται ο αριθμόσ και η χωρικό 

αρμοδιότητα των ΜΔΠΠ, με την προώπόθεςη ότι καλύπτουν το ςύνολο των προςτατευόμενων 

περιοχών του ϊρθρου 45 του παρόντοσ νόμου. Οι προςτατευόμενεσ περιοχϋσ αποτελούνται από 

περιοχϋσ προςταςύασ τησ βιοποικιλότητασ, Εθνικϊ Πϊρκα, Καταφύγια Άγριασ Ζωόσ και 

Προςτατευόμενα Σοπύα και Προςτατευόμενουσ φυςικούσ ςχηματιςμούσ. 

Οι αρμοδιότητεσ των ΜΔΠΠ εύναι οι ακόλουθεσ: 

α) υμμετοχό ςτην κατϊρτιςη, εφαρμογό, παρακολούθηςη, αξιολόγηςη και επικαιροπούηςη των 

ςχεδύων διαχεύριςησ των προςτατευόμενων περιοχών τησ χωρικόσ αρμοδιότητϊσ τουσ, καθώσ και 

παρακολούθηςη τησ κατϊςταςησ των ειδών και των τύπων οικοτόπων διεθνούσ, ενωςιακού και 

εθνικού ενδιαφϋροντοσ ςτισ περιοχϋσ τησ χωρικόσ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

β) Κατϊρτιςη ετόςιασ ϋκθεςησ για τισ προςτατευόμενεσ περιοχϋσ τησ χωρικόσ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

γ) Κατϊρτιςη μελετών και διεξαγωγό ερευνών, καθώσ και ςυμμετοχό ςτην εκτϋλεςη τεχνικών ό 

ϊλλων ϋργων που περιλαμβϊνονται ςτα οικεύα ςχϋδια διαχεύριςησ και εύναι απαραύτητα για την 

προςταςύα, διατόρηςη, αποκατϊςταςη και ανϊδειξη των προςτατευόμενων περιοχών. 

δ) Διαβούλευςη με την τοπικό κοινωνύα, τουσ παραγωγικούσ φορεύσ και κϊθε ϊλλον εμπλεκόμενο 

κατϊ περύπτωςη φορϋα, εντόσ των περιοχών ευθύνησ τουσ ςε οποιαδόποτε περύπτωςη απαιτεύται, με 

ςτόχο την ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη, την αποτελεςματικό προςταςύα και την ανϊδειξη των αξιών 

των προςτατευόμενων περιοχών, καθώσ και την ενςωμϊτωςη τησ περιβαλλοντικόσ παραμϋτρου ςτα 

τοπικϊ αναπτυξιακϊ πρότυπα και προγρϊμματα. 

ε) Ενημϋρωςη και ευαιςθητοπούηςη του πληθυςμού και των παραγωγικών φορϋων ςε θϋματα 

αναγόμενα ςτο ϋργο και τουσ ςκοπούσ του ΟΥΤΠΕΚΑ. το πλαύςιο αυτό, οι ΜΔΠΠ μπορούν να 

ιδρύουν και να λειτουργούν κϋντρα πληροφόρηςησ και να αναλαμβϊνουν ςχετικό εκδοτικό 

δραςτηριότητα ϋντυπησ ό και ηλεκτρονικόσ μορφόσ. 

ςτ) Διοργϊνωςη και ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα κατϊρτιςησ και επιμόρφωςησ, καθώσ και ςε 

ςυνϋδρια, ημερύδεσ, ςεμινϊρια και ςε ϊλλεσ ενημερωτικϋσ εκδηλώςεισ, για την προώθηςη και ανϊδειξη 

των ςτόχων τησ διαχεύριςησ των προςτατευόμενων περιοχών. 

ζ) υμμετοχό ςτον ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ τησ περιβαλλοντικόσ νομοθεςύασ καθώσ και των 

ειδικότερων όρων και ρυθμύςεων που αφορούν κϊθε περιοχό. 
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η) υμμετοχό ςτον τοπικό αντιπυρικό ςχεδιαςμό ςτισ περιοχϋσ ευθύνησ τουσ ςε ςυνεργαςύα με το 

Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ και με το Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη. 

θ) Κατϊρτιςη Σοπικών χεδύων Δρϊςεων Προτεραιοτότων (ΣΔΠ), ςτα οπούα καθορύζονται οι 

ανϊγκεσ και οι προτεραιότητεσ χρηματοδότηςησ αναφορικϊ με τη διαχεύριςη των προςτατευτϋων 

αντικειμϋνων και με την προτεραιότητα τησ διατόρηςησ τησ καλόσ κατϊςταςησ των οικοτόπων. 

ι) υγκϋντρωςη επιςτημονικών πληροφοριών και αξιόπιςτων ςτατιςτικών δεδομϋνων που 

προϋρχονται από ερευνητικϊ και ϊλλα προγρϊμματα ςτισ περιοχϋσ ευθύνησ τουσ και οργϊνωςη ςε 

κατϊλληλη υποδομό θεματικών και χωρικών βϊςεων των δεδομϋνων που αφορούν τα προςτατευτϋα 

αντικεύμενα τησ χωρικόσ ευθύνησ τουσ. 

ια) Ειςόγηςη για αξιοπούηςη χρηματοδοτικών εργαλεύων και εςόδων από οικοτουριςτικϋσ και λοιπϋσ 

δραςτηριότητϋσ τουσ για την ανϊδειξη τοπικών προώόντων του πρωτογενούσ τομϋα και την 

υλοπούηςη ϋργων και δρϊςεων προώθηςησ τησ περιφερειακόσ και τησ τοπικόσ ανϊπτυξησ. 

ιβ) υμμετοχό ςτην εκτϋλεςη εθνικών, ευρωπαώκών ό διεθνών προγραμμϊτων και δρϊςεων ςχετικών 

με την περιοχό ευθύνησ τουσ, τα οπούα προϊγουν ό προβϊλλουν τουσ ςκοπούσ των ΜΔΠΠ. 

ιγ) ύνταξη ςχεδύων φύλαξησ των περιοχών αρμοδιότητϊσ τουσ, η ςυνεπικουρύα με τουσ αρμόδιουσ 

φορεύσ μϋςω των Μνημονύων υνεργαςύασ του ϊρθρου 37 και η παρακολούθηςη τησ εφαρμογόσ τουσ. 

ιδ) υμμετοχό ςε Προγραμματικϋσ υμβϊςεισ και Μνημόνια υνεργαςύασ με ϊλλεσ δημόςιεσ υπηρεςύεσ 

και φορεύσ κατϊ τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 37 και 38. 

ιε) Προώθηςη, υποςτόριξη, οργϊνωςη και υλοπούηςη οικοτουριςτικών δρϊςεων και ϋγκριςη 

δραςτηριοτότων ξενϊγηςησ εντόσ των προςτατευόμενων περιοχών τησ χωρικό τουσ ευθύνησ. 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

To ϊρθρο 35 αφορϊ ςτισ Επιτροπϋσ Διαχεύριςησ των Μονϊδων Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων 

Περιοχών. 

1. Με απόφαςη του Δ.. του ΟΥΤΠΕΚΑ μετϊ από ειςόγηςη του Προώςταμϋνου τησ ΜΔΠΠ, 

ςυγκροτούνται ϊμιςθεσ τοπικϋσ Επιτροπϋσ Διαχεύριςησ, με πϋντε ϋωσ ϋνδεκα μϋλη, για την 

υποςτόριξη τησ ΜΔΠΠ ςτη διαχεύριςη μιασ προςτατευόμενησ περιοχόσ ό ομϊδασ προςτατευόμενων 

περιοχών. Κατ’ εξαύρεςη, το Δ.. του ΟΥΤΠΕΚΑ μπορεύ να ςυγκροτόςει Επιτροπό Διαχεύριςησ με 

περιςςότερα μϋλη, εϊν η προςτατευόμενη περιοχό εκτεύνεται ςε δύο ό περιςςότερεσ Περιφϋρειεσ. Με 

απόφαςη του Τπουργού Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ δύνανται να καθορύζονται οι αρμοδιότητεσ των 

Επιτροπών Διαχεύριςησ. 

2. την Επιτροπό Διαχεύριςησ ςυμμετϋχουν ϋνασ επιςτόμονασ εγνωςμϋνου κύρουσ με επαγγελματικό 

ό ακαδημαώκό εξειδύκευςη ςτο αντικεύμενο τησ διατόρηςησ τησ φύςησ ό ςε ςυναφϋσ αντικεύμενο, ϋνασ 

εκπρόςωποσ τησ Περιφϋρειασ, ϋνασ εκπρόςωποσ του Δόμου ό των Δόμων ςτην περιοχό των οπούων 

βρύςκεται η προςτατευόμενη περιοχό ό το μεγαλύτερο μϋροσ τησ, εκπρόςωποι των αρμόδιων αρχών 

(δαςικόσ υπηρεςύασ και λιμενικού ςώματοσ), ϋνασ εκπρόςωποσ περιβαλλοντικόσ οργϊνωςησ του 

ϊρθρου 41 εϊν δραςτηριοποιεύται ςτην περιοχό αυτό, εκπρόςωποι των ςυλλογικών φορϋων των 

βαςικότερων παραγωγικών τομϋων τησ περιοχόσ και ανϊλογα με τα χαρακτηριςτικϊ τησ κϊθε 

περιοχόσ εκπρόςωποι ϊλλων δημόςιων υπηρεςιών, πολιτιςτικών, περιβαλλοντικών, παραγωγικών 

και επαγγελματικών φορϋων που δραςτηριοποιούνται ςτην περιοχό. 
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3. Η Επιτροπό Διαχεύριςησ ςυνεδριϊζει τουλϊχιςτον μύα φορϊ ανϊ τρύμηνο. Η λειτουργύα των 

Επιτροπών Διαχεύριςησ αποτελεύ ευθύνη του εκϊςτοτε Προώςταμϋνου τησ ΜΔΠΠ. Η ΜΔΠΠ 

αναλαμβϊνει τη διοικητικό και γραμματειακό υποςτόριξη των Επιτροπών Διαχεύριςησ. 


