
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΘΕΣΜΙΚΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
2017



Στόχος και Κίνητρο
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να

εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην διαδικασία

αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων

στην Ελλάδα, που προέκυψαν μετά την

εφαρμογή του νέου νόμου (Ν.4010/2011),

συγκρίνοντας το προηγούμενο πλαίσιο

περιβαλλοντικής αδειοδότησης με αυτό σε

ισχύ σήμερα και να εντοπιστούν σημεία για

περαιτέρω βελτίωση.
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Ανάγκη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση αποτελεί:
 εργαλείο  της δημόσιας αρχής για την πρόληψη, τον έλεγχο, τη διαχείριση της 

επίπτωσης στο περιβάλλον και για τον χωροταξικό σχεδιασμό
αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού για τον έλεγχο των έργων/ 

δραστηριοτήτων
μέσο ενσωμάτωσης της προστασίας του περιβάλλοντος στη διαδικασία της 

βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είναι η θέσπιση θεμελιωδών κανόνων και 
η καθιέρωση κριτηρίων και μηχανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Kυριότερο εργαλείο άσκησης προληπτικής περιβαλλοντικής πολιτικής είναι η 
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ).
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
Οι 3 Νόμοι Πυλώνες



Περιβαλλοντική Νομοθεσία στην Ελλάδα
Άρθρο 24 Συντάγματος (Αναθεώρηση 27 Μαίου 2008)

Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του 
Κράτους και δικαίωμα του καθενός.

Το κράτος πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, στα 
πλαίσια της αρχής της αειφορίας.

 Ειδική πρόβλεψη για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Υποχρέωση του κράτους η σύνταξη δασολογίου και κτηματολογίου.

 Πρόβλεψη για χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Οι σχετικές κρίσεις και σταθμίσεις, γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης.

Ερμηνευτική δήλωση, για την έννοια του δάσους ή του δασικού οικοσυστήματος.

5 11/8/2017



Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα

6 11/8/2017

1979 • Νόμος 998/79. Για  τα  δάση  και τις δασικές εκτάσεις. Εξορυκτικές δραστηριότητες και άλλα έργα. 

1986
• Νόμος 1650/86 (1ος Πυλώνας) για την προστασία του περιβάλλοντος - ΦΕΚ 160 Α 

Νόμος 1650/86 (1ος Πυλώνας):
Ορίζεται ο θεσμός της ΕΠΕ 
Γίνεται κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες.
Ορίζεται  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) και 
το περιεχόμενο τους
Καθορίζεται ο τρόπος ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο των 
ΜΠΕ των έργων και δραστηριοτήτων.

Νόμος 998/79
Σκοπός του νόμου είναι ο καθορισμός μέτρων προστασίας 
δασών και δασικών εκτάσεων της Χώρας για τη διατήρηση 
και τη βελτίωση του όλου φυσικού περιβάλλοντος.



Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα
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1979 • Νόμος 998/79. Για  τα  δάση  και τις δασικές εκτάσεις. Εξορυκτικές δραστηριότητες και άλλα έργα. 

1986
• Νόμος 1650/86 (1ος Πυλώνας) για την προστασία του περιβάλλοντος - ΦΕΚ 160 Α 

2002
• Νόμος 3010/2002 (2ος Πυλώνας) για την προστασία του περιβάλλοντος ΦΕΚ 91Α

2011
• Νόμος 4410/2011(3ος Πυλώνας) "Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων "()



Νόμος 3010/2002 (2ος Πυλώνας)
• Κατάταξη έργων/δραστηριοτήτων 

σε 2 κατηγορίες (Α,Β)
• Προμελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΠΠΕ) αναλύονται 
τρεις εναλλακτικές λύσεις και 
συγκρίνονται με την μηδενική λύση

• Η βέλτιστη λύση, δηλαδή αυτή που 
συγκριτικά με την μηδενική λύση 
έχει τις μικρότερες επιπτώσεις, 
αναλύεται στην Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ)

• Θέσπιση  χρονοδιαγραμμάτων 
χορήγησης έγκρισης  

8 11/8/2017

2002



Νόμος 3010/2002 (2ος Πυλώνας)
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2002



Νόμος 4014/2011 (3ος Πυλώνας)
• Κατάταξη έργων/δραστηριοτήτων σε 2 κατηγορίες (Α,Β)
• Καταργούνται:
1. Κατηγορίας Β3 του νομικού πλαισίου 3010/2002
2. ΠΠΕ (προαιρετικός φάκελος ΠΠΠΑ)
• Θεσμοθέτηση στα 10 έτη της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων, με 

δυνατότητα παράτασής τους κατά 4 έτη
• Σαφής καθορισμός διαδικασιών σε όλη την πορεία της αδειοδότησης
• Θέσπιση υποχρεωτικής διεξαγωγής τακτικών περιοδικών περιβαλλοντικών 

επιθεωρήσεων με αυτοψία
• Δημιουργία ειδικών  λογαριασμών υπέρ του Πράσινου Ταμείου
• Δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) και Περιβαλλοντικής 

Ταυτότητας (ΠΕΤ)
• Σύσταση Περιβαλλοντικών Συμβουλίων / Κλιμακίων
• Θέσπιση  χρονοδιαγραμμάτων χορήγησης έγκρισης  

10 11/8/2017

2011



Θεσμική πορεία υλοποίησης Ν. 3010 και Ν. 4014

11 11/8/2017



ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ν.3010/2002 – Ν4014/2011



Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

13 11/8/2017



Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης-
Νόμος 3010/2002

14 11/8/2017

• Δημοσιοποίηση της ΜΠΕ και της γνωμοδότησης της διοίκησης για την 
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.). 
επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.)

• Απαραίτητη προϋπόθεση η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)

Κατηγορία Α (ΥΠΕΧΩΔΕ)

Κατηγορία Β (Νομαρχία – Δήμος)

ΕΠΟΜΠΕΠΠΕ
ΕΠΟΠεριβαλλοντικη

Έκθεση ή ΠΠΕΑ



Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης-
Νόμος 3010/2002

15 11/8/2017



Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης -
Νόμος 4014/2011

16 11/8/2017

Κατάταξη έργων/δραστηριοτήτων σε 2 κατηγορίες

• Απαραίτητη προϋπόθεση η Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)

• Σε περιοχές Natura απαιτείται Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

• Σε εγκαταστάσεις που δεν προβλέπονται στις κατηγορίες 
κατάταξης απαιτείται υποβολή Τεχνικής Περιβαλλοντικής 
Μελέτης (ΤΕΠΕΜ)

• Σε αδειοδοτημένα έργα με διαφορόποιηση στο στάδιο της 
Οριστικής Μελέτης ή της Μελέτης Εφαρμογής απαιτείται 
υποβολή Φάκελου Συμμόρφωσης Τεχνικού Σχεδιασμού για 
συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ



Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης -
Νόμος 4014/2011

17 11/8/2017

Υποκατηγορία Α1 (ΥΠΕΚΑ)/ Α2 (Αποκετρωμένη Διοίκηση)

1. Προαιρετικά Φάκελος ΠΠΠΑ

2. Προαπαιτούμενος φάκελος ΜΠΕ

3. Φάκελος Έκδοσης ΑΕΠΟ

Κατηγορία Β (Περιφέρεια – Αρμόδια Υπηρεσία)

1. Σύνταξη ΠΠΔ συνοδευόμενη από δήλωση μελετητή/ φορέα



Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης -
Νόμος 4014/2011
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Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης -
Νόμος 4014/2011

19 11/8/2017



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
Ν.3010/2002 – Ν.4014/2011



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

21 11/8/2017

Weaknesses

Threats



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

22 11/8/2017

• Μείωση αριθμού εκθέσεων αξιολόγησης

• Τροποποίηση/Ανανέωση ΑΕΠΟ με ισχύ 10 χρόνων και δυνατότητα 
ανανέωσης 

• Ενοποίηση όλων των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων

• Μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδειοδότησης

• Κοινή πολιτική σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

• Δημιουργία διαδικασίας διαδικτυακής αδειοδότησης

• Ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου με Συμβούλια Περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης

• Ενίσχυση και συστηματοποίηση των ελέγχων

• Προστασία περιοχών Natura
Strengths



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

23 11/8/2017

• Ελλείψεις στην θέσπιση διατάξεων

• Ελλιπής ενημέρωση του ΗΠΜ

• Αδυναμία εφαρμογής των χρονοδιαγραμμάτων της ΕΠΕ

Weaknesses



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

24 11/8/2017

• Πράσινες δημόσιες συμβάσεις(ΠΔΣ)

• Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για το περιβάλλον και 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων αρχών

• Αξιοποίηση κονδυλίων της ΕΕ για τη δημιουργία των απαραίτητων 
ικανοτήτων και τεχνογνωσίας σε περιβαλλοντικά θέματα

• Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη 
(ΟΠΕ) μέσα τη καθιέρωση εθνικού μητρώου περιστατικών 

• Διασφάλιση δικαιώματος των ΜΚΟ και των πολιτών να ασκούν 
πιέσεις σε περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus)

Opportunities



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

25 11/8/2017

• Απαγορευτικά υψηλό κόστος των νομικών αμφισβητήσεων που 
αφορούν στο περιβαλλοντικό δίκαιο της ΕΕ 

• Μη ύπαρξη εθνικού σχεδίου δράσης (ΕΣΔ) ή εθνικής στρατηγικής 
για τις ΠΔΣ στην Ελλάδα

Threats



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

26 11/8/2017

Έκδοση των κανονιστικών διατάξεων που εκκρεμούν για την επιτάχυνση 
της διαδικασίας

Πλήρης λειτουργία του ΗΠΜ με την ηλεκτρονική περιβαλλοντική 
αδειοδότηση

Ενεργοποίηση του Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών ΜΠΕ

Συνεχή και ουσιαστική κατάρτιση και εκπαίδευση σε θέµατα
περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Συνεργασία της διοίκησης µε παραγωγικούς φορείς

Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών

Βελτίωση της συνεργασίας των δημόσιων αρχών



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Πισιμίση Μαρία
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος Φαίδων
Χριστοδούλου Μαρία
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