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8.α. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) ονομάζεται η  εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη 

επιστημονική εργασία και έρευνα που αποσκοπεί στην εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 

δημόσιων  και  ιδιωτικών  έργων  στο  περιβάλλον,  ώστε  στο  πλαίσιο  της  ισόρροπης  ανάπτυξης  του 

εθνικού  χώρου  να  καταστεί  ευχερής  και  αποτελεσματική  η  προσπάθεια  για  την  αποτροπή  της 

ρύπανσης  και  της  υποβάθμισης  του  περιβάλλοντος  με  την  αξιολόγηση  των  άμεσων  και  έμμεσων 

επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων 

 

8.β. Περιεχόμενο ΜΠΕ 

 

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

  

α)  Περιγραφή  του  έργου  ή  της  δραστηριότητας  με  πληροφορίες  για  το  χώρο  εγκατάστασης,  το 

σχεδιασμό και το μέγεθός του 

β)  Περιγραφή  των  στοιχείων  του  περιβάλλοντος  που  ενδέχεται  να  θιγούν  σημαντικά  από  το 

προτεινόμενο έργο ή τη δραστηριότητα.  

γ) Εντοπισμό και αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

δ) Περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη, μείωση ή αποκατάσταση των αρνητικών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον.  

ε)  Σύνοψη  των  κύριων  εναλλακτικών  λύσεων  και  υπόδειξη  των  κύριων  λόγων  της  επιλογής  της 

προτεινόμενης λύσης.  

στ) Μη τεχνική περίληψη του συνόλου της μελέτης.  

ζ) Σύντομη αναφορά των ενδεχομένων δυσκολιών που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της μελέτης.  

 

2. Η αρμόδια  αρχή πριν  τη  χορήγηση  της  έγκρισης περιβαλλοντικών  όρων  ξεκινά  τη  διαδικασία 

δημοσιοποίησης  με  τη  διαβίβαση  στο  οικείο  Νομαρχιακό  Συμβούλιο  φακέλου  με  τη  ΜΠΕ  και  τα 

απαιτούμενα  συνοδευτικά  της  στοιχεία  καθώς  και  τη  γνωμοδότηση  της  Διοίκησης  για  την 

προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  αξιολόγηση  επί  της  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) που υποβλήθηκε, όπου απαιτείται.  

 

Το  Νομαρχιακό  Συμβούλιο  πριν  γνωμοδοτήσει  επί  του  περιεχομένου  του  φακέλου  της  ΜΠΕ, 

υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του κοινού και των φορέων εκπροσώπησής του το φάκελο για να 

εκφράσουν τη γνώμη τους.  

 

Η διαδικασία και ο τρόπος ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού καθορίζεται με κοινή απόφαση των 
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Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης.  

 

3. Oι αποφάσεις που αφορούν στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, για έργα πρώτης και δεύτερης 

κατηγορίας,  καθώς  και  οι  γνωμοδοτήσεις  της  Διοίκησης  για  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική 

εκτίμηση  και  αξιολόγηση  επί  των  υποβαλλομένων  Π.Π.Ε.,  διαβιβάζονται  στο  οικείο  ή  στα  οικεία 

νομαρχιακά  συμβούλια  προκειμένου  να  λάβουν  γνώση  και  να  ενημερώσουν  τους  πολίτες  και  τους 

φορείς εκπροσώπησής τους 

 

8.γ. Κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων 

1. Τα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, και κάθε 

κατηγορία  μπορεί  να  κατατάσσεται  σε  υποκατηγορίες,  καθώς  και  σε  ομάδες  κοινές  για  όλες  τις 

κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 

Ως κριτήρια για την κατάταξη αυτή λαμβάνονται: 

α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, 

β)  το  είδος  και  η  ποσότητα  των  ρύπων  που  εκπέμπονται  καθώς  και  κάθε  άλλη  επίδραση  στο 

περιβάλλον, 

γ)  η  δυνατότητα  να  προληφθεί  η  παραγωγή  ρύπων  από  την  εφαρμοζόμενη  παραγωγική 

διαδικασία και 

δ)  ο  κίνδυνος  σοβαρού  ατυχήματος  και  η  ανάγκη  επιβολής  περιορισμών  για  την  προστασία  του 

περιβάλλοντος. 

Εάν  ένα έργο ή δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στην ανωτέρω απόφαση και η αδειοδοτούσα 

αρχή θεωρεί ότι λόγω των επιπτώσεών του στο περιβάλλον θα έπρεπε να καταταγεί στην πρώτη (Α) ή 

δεύτερη  (Β)  κατηγορία,  διαβιβάζει  την  αίτηση  του  ενδιαφερομένου  στο  Υπουργείο  Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων,  προκειμένου  να  κριθεί  αν  για  το  συγκεκριμένο  έργο  ή 

δραστηριότητα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο αυτό για την πρώτη  (Α) ή 

δεύτερη  (Β)  κατηγορία.  Σε  καταφατική  περίπτωση  το  εν  λόγω  έργο  ή  δραστηριότητα  κατατάσσεται 

προσωρινά  στην  κατηγορία  πρώτη  (Α)  ή  δεύτερη  (Β)  με  απόφαση  του  αρμόδιου  Γεν.  Δ/ντή  του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και Δημοσίων Έργων που  εκδίδεται  μέσα σε προθεσμία  20 

ημερών. Για κάθε έργο ή δραστηριότητα που έχει καταταγεί προσωρινά το αρμόδιο όργανο δεν εκδίδει 

την προβλεπόμενη  από  τις  κείμενες  διατάξεις  έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων πριν  συμπληρωθεί  η 

απόφαση του πρώτου εδαφίου με την οριστική κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας.  
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2. Η πρώτη (Α) κατηγορία περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που λόγω της φύσης, του 

μεγέθους ή της έκτασής τους, είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στα 

έργα  και  στις  δραστηριότητες  της  κατηγορίας αυτής  επιβάλλονται  κατά περίπτωση,  με  την  έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων του επομένου άρθρου,  εκτός από τους γενικούς όρους και  τις προδιαγραφές, 

ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η  δεύτερη  (Β)  κατηγορία περιλαμβάνει  έργα  και  δραστηριότητες,  τα  οποία  χωρίς  να προκαλούν 

σοβαρές  επιπτώσεις  πρέπει  να  υποβάλλονται  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  σε  γενικές 

προδιαγραφές,  όρους  και  περιορισμούς  που  προβλέπονται  από  κανονιστικές  διατάξεις.  Η  τρίτη 

κατηγορία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν μικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

3.  Προκειμένου  να  προστατευθεί  ιδιαίτερα  το  περιβάλλον,  η  κατάταξη  των  έργων  και 

δραστηριοτήτων μπορεί  να  διαφοροποιείται  κατά περιοχή  ή  ανάλογα με  το φυσικό  αποδέκτη,  αφού 

ληφθούν υπόψη και τα εγκεκριμένα χωροταξικά ή ρυθμιστικά σχέδια, τα προγράμματα και τα γενικά 

πολεοδομικά  σχέδια  ή  οι  θεσμοθετημένες  ζώνες  χρήσεων  γης  ή  άλλες  κανονιστικές  διατάξεις  που 

αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.  

4. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ʹΕργων και Ανάπτυξης, 

μπορεί  να  καθορίζεται  αντιστοιχία  της  κατάταξης  σε  κατηγορίες  και  υποκατηγορίες  των 

βιομηχανικών  έργων  και  δραστηριοτήτων  για  τη  διάκριση  που  αναφέρεται  στις  πολεοδομικές 

διατάξεις  σε  έργα  ή  δραστηριότητες  υψηλής,  μέσης  και  χαμηλής  όχλησης.  Με  την  ίδια  απόφαση 

μπορεί να εξειδικεύεται, για την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, η κατάταξη των παραπάνω 

δραστηριοτήτων και έργων σε υψηλής, μέσης και χαμηλής όχλησης.ʺ 

 

8.δ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

1. α. Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων ή τη μετεγκατάσταση υφισταμένων, 

τα οποία έχουν καταταγεί στις κατηγορίες του προηγούμενου άρθρου, απαιτείται η έγκριση όρων για 

την προστασία  του περιβάλλοντος. Έγκριση όρων για  την προστασία  του περιβάλλοντος απαιτείται 

επίσης  για  την  επέκταση,  την  τροποποίηση  ή  και  τον  εκσυγχρονισμό  υφισταμένων  έργων  ή 

δραστηριοτήτων, που έχουν καταταγεί στις κατηγορίες του προηγούμενου άρθρου, εφόσον επέρχονται 

ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.  

1.  β.  Με  την  έγκριση  των  όρων  η  διοίκηση  επιβάλλει  προϋποθέσεις,  όρους,  περιορισμούς  και 

διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το 

μέγεθος,  το  είδος,  την  εφαρμοζόμενη  τεχνολογία  και  τα  γενικά  τεχνικά  χαρακτηριστικά.  Επίσης  η 

διοίκηση μπορεί να αποφασίσει τη μη έγκριση των όρων.  
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1.  γ.  Η  έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων  αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  έκδοση  των 

διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την 

πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας.  

1.  δ.  Για  τη  χορήγηση  της  έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων  πρέπει  να  τηρείται:  

‐  η  διαδικασία  της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης  του προτεινόμενου 

έργου ή δραστηριότητας, και η δημοσιοποίηση της θετικής γνωμοδότησης ή της αρνητικής απόφασης 

επί της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης της αρμόδιας αρχής,.  

1.ε.  Η  διαδικασία  υποβολής  και  η  αξιολόγηση  Μελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  ή 

Περιβαλλοντικής  Έκθεσης,  κατά  περίπτωση,  καθώς  και  η  διαδικασία  δημοσιοποίησης  Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 

2.  Για  την  έγκριση  των  περιβαλλοντικών  όρων  για  έργα  και  δραστηριότητες  της  πρώτης  (Α) 

κατηγορίας απαιτείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  

Η  έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων  χορηγείται  με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  και  του  συναρμόδιου  υπουργού.  Ως  συναρμόδιος  θεωρείται  ο 

αρμόδιος Υπουργός για το έργο ή τη δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το γεγονός άσκησης εποπτείας 

επί  της  αδειοδοτούσας  αρχής.  Με  κοινή  απόφαση  των  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και 

Δημοσίων Έργων και του συναρμόδιου για το έργο ή τη δραστηριότητα Υπουργού, που δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα 

ή δραστηριότητες της πρώτης (Α) κατηγορίας να ανατίθεται στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. 

Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γνωμοδοτούν: α) οι Oργανισμοί που έχουν συσταθεί 

κατʹ  εξουσιοδότηση  του  άρθρου  3  του  ν.  2508/97  ή  του  ν.  1515/85  ή  του  ν.  1561/85  και  β)  το  οικείο 

Νομαρχιακό Συμβούλιο.  

3.  Για  τα  έργα  και  τις  δραστηριότητες  της  δεύτερης  (Β)  κατηγορίας,  απαιτείται  η  υποβολή  είτε 

Περιβαλλοντικής Έκθεσης με την οποία τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν 

την  προστασία  του  περιβάλλοντος,  είτε  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  αξιολόγηση 

κατά τις διακρίσεις της κανονιστικής αποφάσεως 

Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας αυτής 

χορηγείται  με  απόφαση  του  Νομάρχη,  εφʹ  όσον  δεν  καθορίζεται  διαφορετικά.  Με  απόφαση  του 

αρμόδιου Νομάρχη, η οποία εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  είναι  δυνατό  η  έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων  για  ορισμένα  έργα  ή 

δραστηριότητες  της  κατηγορίας  αυτής  να  ανατίθεται  στον  οικείο  Δήμο,  εφʹ  όσον  αυτός  διαθέτει 

περιβαλλοντική υπηρεσία.  
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Για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων στα έργα και στις δραστηριότητες που καθορίζονται με την 

κανονιστική  απόφαση  της  παρ.  10α  γνωμοδοτούν  οι  Oργανισμοί  που  έχουν  συσταθεί,  κατʹ 

εξουσιοδότηση  του άρθρου  3  του  ν.  2508/97  ή  του  ν.  1515/85  ή  του  ν.  1561/85,  μέσα  σε προθεσμία  20 

ημερών.  

4.  Για  τα  έργα  και  τις  δραστηριότητες  της  τρίτης  (Γ)  κατηγορίας  απαιτείται  η  υποβολή 

δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος. O  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  αυτών  και  η  έγκριση  των  περιβαλλοντικών  όρων 

γίνεται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. Εφʹ όσον πριν από την έγκριση των 

περιβαλλοντικών  όρων  κρίνονται  πιθανοί  ή  διαπιστώνονται  μετά  τη  λειτουργία  του  συγκεκριμένου 

έργου  ή  της  δραστηριότητας  κίνδυνοι  και  οχλήσεις  που  δεν  καλύπτονται  από  τις  διατάξεις  που 

αφορούν  την  κατηγορία  αυτή,  ο  δήμαρχος  ή  ο  πρόεδρος  της  κοινότητας  παραπέμπει  το  θέμα  στον 

οικείο νομάρχη με απόφαση του οποίου το έργο ή η δραστηριότητα υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης 

των περιβαλλοντικών όρων της δεύτερης κατηγορίας.  

5.  Κατʹ  εξαίρεση  των  προηγουμένων  διατάξεων:  α)  για  έργα  ή  δραστηριότητες  τα  οποία 

πραγματοποιούνται  από  κεντρικές  υπηρεσίες  Υπουργείων,  η  έγκριση  των  περιβαλλοντικών  όρων, 

ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται, χορηγείται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

και  β)  για  έργα  ή  δραστηριότητες  τα  οποία  πραγματοποιούνται  από  υπηρεσίες  της  Περιφέρειας, 

εφόσον υπάγονται στη δεύτερη  (Β)  ή  της τρίτη  (Γ)  κατηγορία,  η  έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 

χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.  

6.  α.  Για  νέα  έργα  και  δραστηριότητες  ή  τη  μετεγκατάσταση,  τον  εκσυγχρονισμό,  επέκταση  ή 

τροποποίηση  των  υφισταμένων,  της  πρώτης  (Α)  κατηγορίας  εφόσον  επέρχονται  ουσιαστικές 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, απαιτείται μαζί με την αίτηση και η 

υποβολή  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων.  Επί  της  Προμελέτης  αυτής,  η  αρμόδια  για 

έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων  αρχή  προβαίνει  σε  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και 

αξιολόγηση της πρότασης που συνίσταται σε γνωμοδότηση ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την 

εφαρμοζόμενη  τεχνολογία,  τα  γενικά  τεχνικά  χαρακτηριστικά,  τη  χρήση  των  φυσικών  πόρων,  τη 

συσσωρευτική δράση με άλλα έργα, την παραγωγή αποβλήτων, τη ρύπανση και τις οχλήσεις, καθώς 

και τον κίνδυνο ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας.  

β) Για την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη:  

βα) Oι  γενικές και  ειδικές κατευθύνσεις  της  χωροταξικής πολιτικής, που προκύπτουν από  τυχόν 

εγκεκριμένα χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.  

ββ)  Η  περιβαλλοντική  ευαισθησία  της  περιοχής,  που  ενδέχεται  να  θιγεί  από  το  έργο  ή  τη 

δραστηριότητα.  
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βγ)  Τα  χαρακτηριστικά  των  ενδεχομένων  σημαντικών  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων,  όπως  το 

μέγεθος,  η  πολυπλοκότητα,  η  ένταση  και  η  έκτασή  τους,  ο  διασυνοριακός  χαρακτήρας  τους,  η 

διάρκεια, η συχνότητα και η αναστρεψιμότητά τους.  

βδ) Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση 

άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος.  

βε) Oι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μία ευρύτερη περιοχή από 

εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο ή τη δραστηριότητα.  

γ) Μετά την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της πρότασης:  

γα)  είτε  καλείται  ο  ενδιαφερόμενος  ιδιώτης  ή  αρμόδιος  φορέας  να  υποβάλει  ΜΠΕ  για  Έγκριση 

Περιβαλλοντικών Όρων, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία των παραγράφων 1 και 2  του παρόντος 

άρθρου, όπου ενδεχομένως μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις για επιμέρους 

περιβαλλοντικά μέσα ή παραμέτρους,  

γβ)  είτε  του  γνωστοποιείται  ότι  δεν  είναι  δυνατή  η  πραγματοποίηση  του  έργου  ή  της 

δραστηριότητας όπως προτάθηκε.  

δ) Για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης (Β) κατηγορίας, η προκαταρκτική εκτίμηση και 

αξιολόγηση είναι δυνητική.  

ε)  Η  Διοίκηση,  προκειμένου  να  εγκρίνει  περιβαλλοντικούς  όρους,  μπορεί,  κατά  το  στάδιο  της 

προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης  οποιασδήποτε  πρότασης  έργου  ή 

δραστηριότητας  να  απαιτήσει  την  υποβολή  περιβαλλοντικής  μελέτης  ανώτερης  κατηγορίας  ή 

υποκατηγορίας  και  να  υπαγάγει  το  έργο  ή  τη  δραστηριότητα  στη  διαδικασία  έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων ανώτερης κατηγορίας ή υποκατηγορίας από αυτήν που υπάγεται το έργο ή η 

δραστηριότητα,  αν  εκτιμάται  ότι  θα  προκύψουν  σοβαρές  επιπτώσεις  για  το  περιβάλλον  από  την 

πραγματοποίησή  του.  Αρμόδια  προς  τούτο  είναι  η  αρχή  που  αξιολογεί  την  Προμελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και γνωμοδοτεί σχετικά.  

στ) Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση δεν απαιτείται στις θεσμοθετημένες 

βιομηχανικές  περιοχές,  στις  βιοτεχνικές  περιοχές  και  πάρκα,  στις  ναυπηγοεπισκευαστικές  περιοχές 

σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  σχετική  νομοθεσία,  στις ΠOΑΠ  του  άρθρου  10  του  ν.  2742/1999  και  στις 

περιπτώσεις που  η  χωροθέτηση προβλέπεται  από  νόμο  ή  εγκεκριμένο  χωροταξικό  ή πολεοδομικό  ή 

ρυθμιστικό  σχέδιο  καθώς  και  στις  μεταλλευτικές  και  λατομικές  περιοχές  που  έχουν  καθορισθεί 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

7.  Η  έγκριση  των  περιβαλλοντικών  όρων  μπορεί  να  δοθεί  για  ορισμένο  χρονικό  διάστημα  που 

καθορίζεται  στην  εγκριτική  πράξη,  μετά  την  πάροδο  του  οποίου  υπόκειται  σε  αναθεώρηση  ή 

ανανέωση. 
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8. Αν δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

ή  από  την  περιβαλλοντική  έκθεση,  το  αρμόδιο  όργανο  για  την  έγκριση  των  περιβαλλοντικών  όρων 

μπορεί  σε  κάθε  περίπτωση  να  επιβάλει  πρόσθετους  περιβαλλοντικούς  όρους  ή  να  μεταβάλει  τους 

αρχικούς, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο ή η δραστηριότητα.  

9.  α.  Η  έγκριση  των  περιβαλλοντικών  όρων  για  τα  έργα  και  τις  δραστηριότητες  πρώτης  (Α) 

κατηγορίας  ,  χορηγείται  μέσα  σε  ενενήντα  (90)  ημέρες  από  την  υποβολή  της  αίτησης,  εφʹ  όσον  ο 

κατατεθείς  φάκελος  ήταν  πλήρης  και  περιελάμβανε  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά.  Η  προθεσμία 

αυτή  μπορεί  να  παραταθεί  για  ίσο  χρονικό  διάστημα  με  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  ή  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Περιφέρειας  κατά  περίπτωση,  αν 

λόγω της σοβαρότητας ή της δυσχέρειας του έργου ή της δραστηριότητας δικαιολογείται η παράταση.  

β. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης  (Β) και 

της τρίτης (Γ) κατηγορίας, χορηγείται μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, εφʹ 

όσον ο κατατεθείς φάκελος ήταν πλήρης και περιελάμβανε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

γ. Αν  οι  υπηρεσίες  ή φορείς που γνωμοδοτούν,  προκειμένου να  εγκριθούν περιβαλλοντικοί  όροι, 

δεν  απαντήσουν  μέσα  στις  καθορισμένες  κάθε  φορά  προθεσμίες,  η  έγκριση  των  περιβαλλοντικών 

όρων  μπορεί  να  χορηγηθεί  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  και  χωρίς  τις  γνωμοδοτήσεις  αυτές,  αμέσως 

μετά την παρέλευση της ταχθείσας προθεσμίας.  

10.  α. Με  κοινή  απόφαση  των Υπουργών Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  ʹΕργων  και 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται:  

‐  τα  έργα  και  οι  δραστηριότητες  της  δεύτερης  (Β)  κατηγορίας  για  τα  οποία  απαιτείται 

προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση  

‐  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  η  διαδικασία  για  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και 

αξιολόγηση,  όπου  απαιτείται,  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  και  η  διαδικασία  με  την  οποία  οι 

αρμόδιες αρχές αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις 

στο  περιβάλλον  από  τη  βελτίωση  ή  τροποποίηση  ή  επέκταση  ή  εκσυγχρονισμό  ενός  έργου  ή  μιας 

δραστηριότητας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια  

‐  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  η  διαδικασία  έγκρισης  περιβαλλοντικών  όρων,  ο  τύπος  των 

απαιτουμένων  μελετών  και  στοιχείων,  η  προθεσμία  υποβολής  τους  και  έκφρασης  απόψεων  των 

αρμοδίων αρχών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.  

11.α Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του 

κατά  περίπτωση  αρμόδιου  Υπουργού  καθορίζονται  οι  προδιαγραφές  και  το  περιεχόμενο  των  κάθε 

τύπου Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Π.Π.Ε.), Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Μ.Π.Ε.)  και  Περιβαλλοντικής  Έκθεσης  για  κάθε  ομάδα  έργων  ή  δραστηριοτήτων,  τα  απαραίτητα 
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δικαιολογητικά που πρέπει να τις συνοδεύουν, το περιεχόμενο των φακέλων με βάση τους οποίους οι 

αρμόδιες αρχές αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις 

στο  περιβάλλον  από  τον  εκσυγχρονισμό,  επέκταση,  βελτίωση,  τροποποίηση  ή  ανανέωση  έργου  ή 

δραστηριότητας,  καθώς  και  ο  συνδυασμός  των  διαδικασιών  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης  της 

προαναφερόμενης  απόφασης  με  τις  διαδικασίες  χορήγησης  άλλων  αδειών  που  απαιτούνται  για  τα 

έργα και τις δραστηριότητες. 

β.  Με  τις  αποφάσεις  των  προηγουμένων  υποπαραγράφων  μπορεί  να  παρέχεται  εξουσιοδότηση 

στους  αρμόδιους  Γενικούς  Δ/ντές  των  ιδίων  ως  άνω  Υπουργείων,  με  κοινή  τους  απόφαση  που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να ρυθμίζουν ειδικότερα λεπτομερειακά και τεχνικά 

ζητήματα.  

γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι 

αμοιβές  για  τις  Προμελέτες  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  και  τις  Μελέτες  Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.  

δ. Με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Oικονομίας 

και Oικονομικών καθορίζονται το ύψος, ο τρόπος, η διαδικασία, η διαχείριση και απόδοση, οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά:  

ι.  με  τα  τέλη  που  καταβάλλονται  για  την  περιβαλλοντική  αξιολόγηση  και  έγκριση 

περιβαλλοντικών  όρων,  έργων  και  δραστηριοτήτων  τόσο  του  ιδιωτικού  όσο  και  του  δημόσιου  και 

ευρύτερου δημόσιου τομέα. Τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται στο 

Υπουργείο  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων  και  διατίθενται  για  έργα  και 

δραστηριότητες  που  αποσκοπούν  στην  αναβάθμιση,  την  προστασία  και  τη  διαχείριση  του 

περιβάλλοντος. 

ιι.  με  τα  τέλη  που  καταβάλλονται  και  αποδίδονται  στην  Ειδική  Υπηρεσία  Επιθεωρητών 

Περιβάλλοντος του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α 228/9.10.2001) για τον περιοδικό έλεγχο και την 

παρακολούθηση  της  εφαρμογής  των  περιβαλλοντικών  όρων  που  επιβάλλονται  για  την 

πραγματοποίηση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου 

και ευρύτερου δημόσιου τομέα.  


