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Τέθηκε σε ισχύ: 20.03.2003 

Αρμόδιος Φορέας: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 
ΠΕΧΩΔΕ 
Ημ.Υπογραφής: 14.03.2003 

 

Τίτλος: Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Ν.1650/1986 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 
"Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ.... και άλλες 
διατάξεις" (Α'91). 
 

Προοίμιο 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. 
Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1650/86 "για την προστασία του Περιβάλλοντος 
(Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 "Εναρμόνιση του 
Ν.1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.λπ." (Α'91). 2. Τις διατάξεις του 
άρθρου δεύτερου του Ν.2077/1992 "Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ενωση..." (Α' 136) 
και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α' 
34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο 
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρ.Κοινότητας Ανθρακος και χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
ΕΥΡΑΤΟΜ" (Α'70) και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (Α' 101). 3. Τις διατάξεις των 
άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν.1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" 
(Α'137) και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ/τος 473/1985 "Καθορισμός και ανακατανομή 
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων" (Α' 157). 4. Τις διατάξεις του Ν.2516/21997 
"'Ιδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες 
διατάξεις" (Α' 159). 5. Τις διατάξεις του Ν.3028/2002 "Για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς." (Α' 153). 6. Την 
ΗΠ15393/2332 /2002 κοινή Υπουργική Απόφαση "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/1986 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 
με τις οδηγίες 97/11 και 96/61/ΕΕ κ.λπ." (Α'91) ". 7. Την 25535/3281/2002 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση "Εγκριση Περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 
της Α' Κατηγορίας... κ.λ.π." (Β' 1463). 8. Την οδηγία 85/337 του Συμβουλίου της 27ης 
Ιουνίου 1985 των Ευρ. Κοινοτήτων (EEL 175/40/5-7-85). 9. Την οδηγία 97/11/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 73/5/14-3-97). 
10. Την οδηγία 96/61 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EEL 257/26/ 10.10.96). 11. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.1558/1985 
"Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (Α'137) όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α'154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παραγ.2 περ.α) 
του Ν.2469/1997 "περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Κρατικών 
δαπανών και άλλες διατάξεις" (Α'38), αποφασίζουμε:  
Σχόλια 
- Σχετικά με την παρούσα απόφαση, βλ. και το άρθρο 4 κτηριακές εγκαταστάσεις 
κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων) του ν. 3399/2005 (Α΄ 255/17.10.2005).  
 



 
Αρθρο: 1 
Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Σκοπός  

Κείμενο Αρθρου 

1. Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.1650/86 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 και συγχρόνως η συμμόρφωση 
με τις οδηγίες 85/337 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων "για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" και 97/11 του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 των 
Ευρ. Κοινοτήτων "περί τροποποιήσεως της οδηγίας 85/337 για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" καθώς και με 
την οδηγία 96/61 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 των Ευρ. Κοινοτήτων 
"σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης" που έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 
175/40/5.7.85) (EEL 257/26/10.10.96) και (EEL 73/5/ 14.3.97) αντίστοιχα ώστε στο 
πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης να καθίσταται περισσότερο ευχερής και 
αποτελεσματική η πρόληψη και η αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος με την αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α και Β 
σύμφωνα με την ΗΠ.15393/2332/2002 ΚΥΑ "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες.... κ.λπ." (Β'1022)  
 
Αρθρο: 2 
Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Πεδίο Εφαρμογής  

Κείμενο Αρθρου 

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα νέα έργα και δραστηριότητες των 
υποκατηγοριών 1 και 2 της Α' κατηγορίας και 3 και 4 της Β' κατηγορίας σύμφωνα με την 
ΗΠ.15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β'1022) καθώς και στον εκσυγχρονισμό, επέκταση, 
βελτίωση ή τροποποίηση των υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων των ίδιων 
υποκατηγοριών εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.1650/86 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ.1) Ν.3010/2002. 

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν 
σκοπούς εθνικής άμυνας.  
 
Αρθρο: 3 

Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.)  

Κείμενο Αρθρου 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και 
'Εγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες της 
υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α') κατηγορίας. 

1. Για την διενέργεια Π.Π.Ε.Α., ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση 
στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ που συνοδεύεται από φάκελο ο 
οποίος περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε) τύπου I σε έξι (6) 
τουλάχιστον αντίγραφα. Η ΠΠΕ περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς:  

α) τη θέση, και το μέγεθος του έργου 

β) το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου 
ή της δραστηριότητας 

γ) τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα, 
κυρίως ως προς το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον 

δ) τη χρήση των φυσικών πόρων 

ε) τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες 

στ) την παραγωγή αποβλήτων 

ζ) την προκαλούμενη ρύπανση και τις οχλήσεις 

η) την πρόληψη των ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας.  

θ) συνοπτική καταρχήν περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προκειμένου να 
αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις, 

ι) συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του 
έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, 
λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. 

1.1 Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της ΠΠΕ καθώς και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν καθορίζονται σύμφωνα με την 
παραγ.10 του άρθρου 4 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ.10 εδ.β 
του άρθρου 2 του Ν.3010/2002 Τα κείμενα και οι χάρτες της ΠΠΕ υποβάλλονται και σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

1.2 Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία το 
αργότερο εντός 10 ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα 
για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν το 
φάκελο. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ αφού εξετάσει τον φάκελο και 
διαπιστώσει ότι είναι πλήρης και πριν γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου του, τον 
διαβιβάζει εντός 10 ημερών από την υποβολή του, στο (α) κατά περίπτωση συναρμόδιο 
(α) Υπουργείο (α) και φορείς, στις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και στην Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και κατά περίπτωση στους 



Οργανισμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή στους Οργανισμούς του άρθρου του άρθρου 3 
του Ν.2508/1997 εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί, για να διατυπώσουν τη γνώμη τους. Σε 
περίπτωση που κατά την υποβολή του φακέλου, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει μία ή 
περισσότερες από τις ως άνω απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις κάποιου (ων) Υπουργείου 
(ων) ή φορέα (ων), η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ αφού διαπιστώσει 
ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ότι η (οι) γνωμοδότηση (εις) αυτή (ες) ανταποκρίνεται 
(ονται) στο περιεχόμενό του, δεν προβαίνει στην προαναφερόμενη διαδικασία 
διαβίβασής του στο(α) εν λόγω Υπουργείο(α) ή φορέα(εις). 

Είναι δυνατόν κατά την εξέταση του φακέλου και πριν την διαβίβασή του για 
γνωμοδοτήσεις η ως άνω αρμόδια Υπηρεσία να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο 
πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την καλύτερη 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου τα προαναφερόμενα Υπουργεία, οι 
φορείς και Οργανισμοί διαβιβάζουν τη γνώμη τους στην ως άνω αρμόδια Υπηρεσία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ από την παραλαβή των ως άνω 
γνωμοδοτήσεων ή άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγ.2 και 
ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωμοδοτήσεις, προβαίνει εντός 5 
ημερών σε Π.Π.Ε.Α. που συνίσταται σε θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της 
Π.Π.Ε. σύμφωνα με το στο άρθρο 4 (παρ.10) του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 2 (παραγ.6 εδ.α) του Ν.3010/2002 λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που 
περιγράφονται στο εδάφιο β της παραγ.6 του ιδίου ως άνω άρθρου 2 του Ν.3010/2002. 

4. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση υπογράφεται από τον Γενικό Δ/ντή 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η θετική γνωμοδότηση ισχύει για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα που καθορίζεται σ'αυτήν. 

5. Μετά την Π.Π.Ε.Α. ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο γ της 
παραγ.6 του άρθρου 2 του Ν.3010/2002. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης και 
εφόσον κληθεί ο ενδιαφερόμενος να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας θα πρέπει να 
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας και ενδεχομένως εφόσον του 
ζητηθεί να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις για επιμέρους 
περιβαλλοντικούς τομείς (μέσα) και παραμέτρους. 

6. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση μαζί με το φάκελο της Π.Π.Ε. 
διαβιβάζονται στο(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) προκειμένου να λάβουν 
γνώση και να ενημερώσουν τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 
(παρ.1 εδ.δα) και 3 του Ν.3010/2002.  
 
Αρθρο: 4 

Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Εγκριση Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο.)  

Κείμενο Αρθρου 

1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ που διενήργησε και την ΠΠΕΑ. Η αίτηση συνοδεύεται από 



φάκελο ο οποίος περιέχει: 

α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου I σε έξι (6) τουλάχιστον 
αντίγραφα η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: - Περιγραφή του 
έργου ή της δραστηριότητας 

- περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα στοιχεία 
και τεκμηριώσεις προκειμένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίμηση των κυριότερων άμεσων 
και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας: 

* στον άνθρωπο, στην πανίδα και στην χλωρίδα 

* στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίμα και στο ΤΟΠΙΟ 

* στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά 

* στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται 

* στις προηγούμενες περιπτώσεις 

- περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειμένου να αποφευχθούν, 
να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να επανορθωθούν σημαντικές δυσμενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον 

- συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του 
έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του 
λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. - απλή (μη τεχνική) 
περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις Σε 
περίπτωση που το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ 
του άρθρου 5 της ΗΠ 15393/2332 /2002 ΚΥΑ (Β' 1022) η ΜΠΕ περιλαμβάνει επιπλέον 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- Τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα ιδίως με τη χρήση των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών όπως ορίζονται στο Παράρτημα I παραγ.6 του άρθρου 16 της 
παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων παρακολούθησης των 
εκπεμπόμενων ρύπων. 

- Την επιλογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
λαμβάνοντας υπόψη τα Κοινοτικά και Διεθνή δεδομένα και πρακτικές. 

- Τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, τις ουσίες και την ενέργεια που χρησιμοποιούνται ή 
παράγονται από την εγκατάσταση 

- τις πηγές εκπομπών της εγκατάστασης 

- τη φύση και τις ποσότητες των προβλεπόμενων εκπομπών της εγκατάστασης καθώς και 
προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εκπομπών στο περιβάλλον - την 
προβλεπόμενη τεχνολογία και τις άλλες τεχνικές που αποσκοπούν στην πρόληψη των 
εκπομπών που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 
μείωσή τους 

- ενδεχομένως, τα μέτρα πρόληψης και αξιοποίησης των αποβλήτων που παράγει η 
εγκατάσταση 



- τα αναγκαία μέτρα μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας ώστε να αποφεύγεται 
κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος να αποκαθίσταται ικανοποιητικά. - Τα 
προβλεπόμενα μέτρα παρακολούθησης των εκπομπών στο περιβάλλον Οι προδιαγραφές 
και το περιεχόμενο της ΜΠΕ καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
την τεκμηριώνουν, καθορίζονται σύμφωνα με την παραγ.10 του άρθρου 4 του 
Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ.10 εδ.β του άρθρου 2 του Ν.3010/2002 

Τα κείμενα και οι χάρτες της ΜΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.  

β) την θετική γνωμοδότηση (ΠΠΕΑ) του Γενικού Δ/ντή Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ 
σύμφωνα με το άρθρο 3 (παρ.3) μαζί με αντίγραφο του θεωρημένου από την ως άνω 
Υπηρεσία χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου απ' όπου εμφαίνεται η προεπιλεγείσα αλλά 
και οι εναλλακτικές λύσεις του έργου ή της δραστηριότητας. 

Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία, το 
αργότερο εντός 10 ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα 
για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν το 
φάκελο. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ αφού εξετάσει τον φάκελο και 
διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν προβεί στην έκδοση απόφασης έγκρισης Περ/κών 
Ορων και εφόσον το κρίνει σκόπιμο τον διαβιβάζει εντός 10 η μερών από την υποβολή 
του στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, και φορείς, στους Οργανισμούς Αθήνας 
ή Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, ή στους Οργανισμούς του άρθρου 3 του Ν.2508/1997, 
εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί καθώς και στη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για να 
εκφράσουν τυχόν παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του. Επίσης ο φάκελος 
διαβιβάζεται και στο οικείο ή στα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια για δημοσιοποίηση του 
φακέλου της ΜΠΕ και γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1650/1986, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3010/2002. 

2.1. Εάν ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει τον προβλεπόμενο στην 
παράγραφο 1 φάκελο με την ΜΠΕ μαζί με το φάκελο της ΠΠΕ ή σε κάποιο στάδιο της 
διαδικασίας της ΠΠΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 3, η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΧΩΔΕ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της ΜΠΕ πριν την ολοκλήρωση της 
ΠΠΕΑ. Στη περίπτωση αυτή και εφόσον επακολουθήσει θετική γνωμοδότηση επί της 
ΠΠΕ, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει άμεσα το φάκελο της ΜΠΕ στο (α) 
Νομαρχιακό (ά) Συμβούλιο (α). 

2.2. Είναι δυνατόν πριν από τη διαβίβαση του φακέλου η αρμόδια υπηρεσία να απαιτήσει 
την υποβολή και πρόσθετων στοιχείων και τεκμηριώσεων για την καλύτερη προστασία 
του περιβάλλοντος. 

3. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ κρίνει ότι ένα έργο ή 
δραστηριότητα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους-
Μέλους της Ευρ. 'Ενωσης ή όταν το ζητήσει ένα Κράτος-Μέλος της Ευρ. Ενωσης που 
ενδέχεται να θιγεί σοβαρά, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει στο ενδιαφερόμενο 
Κράτος-Μέλος το ταχύτερο δυνατόν και όχι αργότερα από την προθεσμία που ορίζεται 
στην παράγραφο 2. πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1650/86 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3010/2002. 4. Μέσα σε 35 ημέρες από την 
παραλαβή του φακέλου οι προαναφερόμενες υπηρεσίες, Φορείς, Οργανισμοί, 
διαβιβάζουν στην ως άνω αρμόδια υπηρεσία τις τυχόν παρατηρήσεις τους και το οικείο ή 
τα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια τη (τις) γνωμοδότηση(εις) τους. 

5. Μετά την παραλαβή της (των) ως άνω γνωμοδότησης(εων) ή άλλως μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας της παραγ.4 και ανεξάρτητα από το αν έχει (ουν) διαβιβασθεί 



ή όχι η (οι) γνωμοδότηση (εις) αυτή (ές), εκδίδεται μέσα σε 15 ημέρες η απόφαση 
έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και τον (ους) αρμόδιο 
(ους) κατά περίπτωση Υπουργό(ούς), μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με το άρθρο 4(παρ.2) του Ν.1650/86 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ.2) του Ν.3010/2002. Το περιεχόμενο της εν 
λόγω απόφασης καθορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας απόφασης. 

6. Η απόφαση έγκρισης ή μη περ/κών όρων διαβιβάζεται στο (α) οικείο(α) 
Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) για να λάβει(ουν) γνώση και να ενημερώσει(ουν) τους 
πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύμφωνα με το άρθρο 5 (παραγ.3) του 
Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παραγ.3) του Ν.3010/2002.  
 
Αρθρο: 5 
Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Εξαιρέσεις  

Κείμενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

Διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και διαδικασία Ε.Π.Ο. για έργα και δραστηριότητες της 
υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α') κατηγορίας 

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται τα έργα και οι δραστηριότητες. 

α) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του 
εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της 33318/3028/1998 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λπ." (Β'1289). 

β) που πραγματοποιούνται εν μέρει ή στο σύνολό τους από κεντρικές υπηρεσίες 
Υπουργείων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
2 (παραγ. 5) του Ν.30120/2002. 

γ) που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας εφόσον για τις περιοχές αυτές έχουν 
καθορισθεί με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ. 

2. Στις ως άνω περιπτώσεις ακολουθούνται οι διαδικασίες των άρθρων 3 και 4 αλλά ως 
προς τον τύπο των απαιτούμενων μελετών ισχύουν τα άρθρα 6 και 7 του παρόντος.  

 
 
Αρθρο: 6 
Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ)  

Κείμενο Αρθρου 

1. Για την διενέργεια Π.Π.Ε.Α., ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση 
στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας που συνοδεύεται από 



φάκελο ο οποίος περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) τύπου ΙΙ σε 
έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα. Η ΠΠΕ περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς: α) τη θέση, 
και το μέγεθος του έργου, 

β) το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου 
ή της δραστηριότητας γ) τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί το έργο ή η 
δραστηριότητα, κυρίως ως προς το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον  

δ) τη χρήση των φυσικών πόρων 

ε) τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες 

στ) την παραγωγή αποβλήτων 

ζ) την προκαλούμενη ρύπανση και τις οχλήσεις 

η) την πρόληψη ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας  

θ) συνοπτική καταρχήν περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προκειμένου να 
αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις, 

ι) συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του 
έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, 
λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. 

1.1 Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της ΠΠΕ καθώς και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν καθορίζονται, σύμφωνα με την 
παραγ. 10 του άρθρου 4 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ.10 εδ.β 
του άρθρου 2 του Ν.3010/2002. Τα κείμενα και οι χάρτες της ΠΠΕ υποβάλλονται και σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

1.2 Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία, το 
αργότερο εντός 10 ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα 
για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν το 
φάκελο. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος της Περιφέρειας αφού εξετάσει τον φάκελο και 
διαπιστώσει ότι είναι πλήρης και πριν γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου του, τον 
διαβιβάζει εντός 10 ημερών από την υποβολή του, στις κατά περίπτωση συναρμόδιες 
Περιφερειακές ή Νομαρχιακές υπηρεσίες και φορείς, στις κατά τόπο αρμόδιες Εφορίες 
Αρχαιοτήτων καθώς και κατά περίπτωση στους Οργανισμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή 
στους Οργανισμούς του άρθρου του άρθρου 3 του Ν.2508/1997 εφόσον αυτοί έχουν 
συσταθεί για να διατυπώσουν τη γνώμη τους. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή του 
φακέλου, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει μία ή περισσότερες από τις ως άνω 
απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις κάποιου (ων) Υπουργείου (ων) ή φορέα (ων), η αρμόδια 
υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ αφού διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και 
ότι η(οι) γνωμοδότηση (εις) αυτή (ες) ανταποκρίνεται (ονται) στο περιεχόμενό του, δεν 
προβαίνει στην προαναφερόμενη διαδικασία διαβίβασής του στο(α) εν λόγω 
Υπουργείο(α) ή φορέα(εις). 

Είναι δυνατόν κατά την εξέταση του φακέλου και πριν την διαβίβασή του για 
γνωμοδοτήσεις η ως άνω αρμόδια υπηρεσία να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο 
πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη 



προστασία του περιβάλλοντος. 

Μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου οι προαναφερόμενες υπηρεσίες, 
φορείς και Οργανισμοί διαβιβάζουν τη γνώμη τους στην ως άνω αρμόδια Υπηρεσία της 
Περιφέρειας. 

3. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας από την παραλαβή των ως άνω 
γνωμοδοτήσεων ή άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγ. 2 και 
ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι απόψεις, προβαίνει εντός 5 ημερών σε 
Π.Π.Ε.Α. που συνίσταται σε θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της Π.Π.Ε. 
σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ.10) του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 
(παραγ.6 εδ.α) του Ν.3010/2002 λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που 
περιγράφονται στο εδάφιο (β) της παραγ.6 του ιδίου ως άνω άρθρου 2 του Ν. 

3010/2002. 

4. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση υπογράφεται από τον αρμόδιο Γενικό 
Δ/ντή της οικείας Περιφέρειας. Η θετική γνωμοδότηση ισχύει για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα που καθορίζεται σ'αυτήν. 

5. Μετά την Π.Π.Ε.Α. ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο γ της 
παραγ.6 του άρθρου 2 του Ν.3010/2002. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης και 
εφόσον κληθεί ο ενδιαφερόμενος να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας θα πρέπει να 
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας και ενδεχομένως εφόσον του 
ζητηθεί να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις για επιμέρους 
περιβαλλοντικούς τομείς (μέσα) και παραμέτρους. 

6. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση μαζί με το φάκελο της Π.Π.Ε. 
διαβιβάζονται στο(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) προκειμένου να λάβουν 
γνώση και να ενημερώσουν τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 
(παρ.1 εδ.δα) και 3 του Ν. 3010/2002.  
 
Αρθρο: 7 

Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Εγκριση Περιβαλλοντικών Ορων (Ε.Π.Ο.)  

Κείμενο Αρθρου 

1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει: α) 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου ΙΙ σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα 
η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: - Περιγραφή του έργου ή της 
δραστηριότητας 

- περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα στοιχεία 
και τεκμηριώσεις προκειμένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίμηση των κυριότερων άμεσων 
και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας: 

* στον άνθρωπο, στην πανίδα και στην χλωρίδα 



* στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίμα και στο ΤΟΠΙΟ 

* στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά 

* στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται 

* στις προηγούμενες περιπτώσεις 

- συνοπτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειμένου να 
αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να επανορθωθούν σημαντικές 
δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον 

- συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του 
έργου και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαμβανομένων υπόψη των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον, 

- απλή (μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούμενες 
περιπτώσεις. 

Σε περίπτωση που το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της ΗΠ.15393/2332 /2002 ΚΥΑ (Β'1022) η ΜΠΕ 
περιλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

- Τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα ιδίως με τη χρήση των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών όπως ορίζονται στο Παράρτημα I παραγ.6 του άρθρου 16 της 
παρούσας απόφασης συμπεριλαμβανομένων των μέτρων παρακολούθησης των 
εκπεμπόμενων ρύπων. 

- Την επιλογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
λαμβάνοντας υπόψη τα Κοινοτικά και Διεθνή δεδομένα και πρακτικές. 

- Τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, τις ουσίες και την ενέργεια που χρησιμοποιούνται ή 
παράγονται από την εγκατάσταση 

- τις πηγές εκπομπών της εγκατάστασης 

- τη φύση και τις ποσότητες των προβλεπομένων εκπομπών της εγκατάστασης καθώς και 
προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εκπομπών στο περιβάλλον - την 
προβλεπόμενη τεχνολογία και τις άλλες τεχνικές που αποσκοπούν στην πρόληψη των 
εκπομπών που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 
μείωσή τους 

- ενδεχομένως τα μέτρα πρόληψης και αξιοποίησης των αποβλήτων που παράγει η 
εγκατάσταση 

- τα αναγκαία μέτρα μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας ώστε να αποφεύγεται 
κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος να αποκαθίσταται ικανοποιητικά. - Τα 
προβλεπόμενα μέτρα παρακολούθησης των εκπομπών στο περιβάλλον Οι προδιαγραφές 
και το περιεχόμενο της ΜΠΕ καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
την τεκμηριώνουν καθορίζονται, σύμφωνα με την παραγ.10 του άρθρου 4 του 
Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ.10 εδ.β του άρθρου 2 του 
Ν.3010/2002. 



Τα κείμενα και οι χάρτες της ΜΠΕ υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.  

β) τη θετική γνωμοδότηση (ΠΠΕΑ) του αρμόδιου Γενικού Δ/ντή της Περιφέρειας 
σύμφωνα με το άρθρο 6 (παραγ.3), μαζί με αντίγραφο του θεωρημένου από την ως άνω 
Υπηρεσία χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου απ' όπου εμφαίνεται η προεπιλεγείσα αλλά 
και οι εναλλακτικές λύσεις του έργου ή της δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο 
φάκελος δεν είναι πλήρης η ως άνω αρμόδια υπηρεσία, το αργότερο εντός 10 ημερών 
από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά ή/και στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν το φάκελο. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος της Περιφέρειας αφού εξετάσει τον φάκελο και 
διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν προβεί στην έκδοση απόφασης έγκρισης Περ/κών 
Ορων και εφόσον το κρίνει σκόπιμο τον διαβιβάζει εντός 10 ημερών από την υποβολή 
του στις συναρμόδιες Περιφερειακές και Νομαρχιακές Υπηρεσίες και Φορείς και κατά 
περίπτωση στους Οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή στους Οργανισμούς του 
άρθρου 3 του Ν.2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί για να εκφράσουν τυχόν 
παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του. Επίσης ο φάκελος διαβιβάζεται και στο οικείο ή 
στα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια για δημοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ και 
γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 3 του Ν.3010/2002. 

2.1. Εάν ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει τον προβλεπόμενο στην 
παράγραφο 1 φάκελο με την ΜΠΕ, μαζί με τον φάκελο της ΠΠΕ, ή σε κάποιο στάδιο της 
διαδικασίας της ΠΠΕΑ σύμφωνα με το άρθρο 6, η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας ελέγχει την πληρότητα του φακέλου της ΜΠΕ πριν την ολοκλήρωση της 
ΠΠΕΑ. Στη περίπτωση αυτή και εφόσον επακολουθήσει θετική γνωμοδότηση επί της 
ΠΠΕ, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία διαβιβάζει άμεσα το φάκελο της ΜΠΕ στο(α) 
Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α). 

2.2. Είναι δυνατόν πριν από τη διαβίβαση του φακέλου η αρμόδια υπηρεσία να απαιτήσει 
την υποβολή και πρόσθετων στοιχείων και τεκμηριώσεων για την καλύτερη προστασία 
του περιβάλλοντος 

3. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος της Περιφέρειας κρίνει ότι ένα έργο 
ή δραστηριότητα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου 
Κράτους -Μέλους της Ευρ. 'Ενωσης ή όταν το ζητήσει Κράτος - Μέλος της Ευρ. 'Ενωσης 
που ενδέχεται να θιγεί σοβαρά, η υπηρεσία αυτή εισηγείται στην αρμόδια Κεντρική 
υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ τη διαβίβαση πληροφοριών στο ενδιαφερόμενο Κράτος 
-Μέλος το ταχύτερο δυνατόν και όχι αργότερα από την προθεσμία που ορίζεται στην 
παράγ. 2 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 
του Ν. 3010/2002. 4. Μέσα σε 35 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου οι 
προαναφερόμενες υπηρεσίες, Φορείς, Οργανισμοί, διαβιβάζουν στην ως άνω αρμόδια 
υπηρεσία τις τυχόν παρατηρήσεις τους και το οικείο ή τα οικεία Νομαρχιακά Συμβούλια 
τη (τις) γνωμοδότηση(εις) τους. 

5. Μετά την παραλαβή της (των) ως άνω γνωμοδότησης(εων) ή άλλως μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας της παραγ.4 και ανεξάρτητα από το αν έχει (ουν) διαβιβασθεί 
ή όχι η (οι) γνωμοδότηση (εις) αυτή (ές), εκδίδεται μέσα σε 15 ημέρες η απόφαση 
έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μετά 
από σχετική εισήγηση της ως άνω αρμόδιας υπηρεσίας Περ/ντος της Περιφέρειας όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4(παρ.2) του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 
(παραγ.2) του Ν. 3010/2002. 

Το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης καθορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας 



απόφασης. 

6. Η απόφαση έγκρισης ή μη περ/κών όρων διαβιβάζεται στο (α)οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) 
Συμβούλιο(α) για να λάβει(ουν) γνώση και να ενημερώσει(ουν) τους πολίτες και τους 
φορείς εκπροσώπησής τους σύμφωνα με το άρθρο 5 (παραγ.3) του Ν.1650/86 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παραγ.3) του Ν.3010/2002. 

7. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος της Περιφέρειας διαβιβάζει αντίγραφα των αποφάσεων 
εγκρίσεων περιβ/κών όρων στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΧΩΔΕ.  
 
Αρθρο: 8 

Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Εξαιρέσεις  

Κείμενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Διαδικασία Π.Π.Ε.Α και διαδικασία Ε.Π.Ο. για έργα και δραστηριότητες της 
υποκατηγορίας 3 της Δεύτερης (Β') κατηγορίας 

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπάγονται συγκεκριμένα έργα και 
δραστηριότητες από τα αναφερόμενα στην υποκατηγορία 3 τα οποία πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURΑ 2000 σύμφωνα με την 33318/3028/1998 
ΚΥΑ " Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
κ.λπ." (Β'1289). Τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες καθορίζονται στις κανονιστικές 
διατάξεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών αυτών που εκδίδονται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ.1 εδ.α και β) της εν λόγω ΚΥΑ με τις οποίες 
προσδιορίζονται και οι διαδικασίες ΠΠΕΑ και ΕΠΟ που θα τηρηθούν ως έργα και 
δραστηριότητες ανώτερης υποκατηγορίας. 

2. Στην ως άνω περίπτωση ακολουθούνται οι διαδικασίες των διατάξεων των άρθρων 6 
και 7 του Κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης.  
 
Αρθρο: 9 
Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Διαδικασία αξιολόγησης  

Κείμενο Αρθρου 

1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία 
Περ/ντος της οικείας Περιφέρειας, που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει 
Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου ΙΙ και τα απαιτούμενα στοιχεία 
και δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ.1) της παρούσας απόφασης. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας αξιολογεί εντός 10 
ημερών αν για το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα θα ακολουθηθεί η διαδικασία των 
άρθρων 6 και 7 ή του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που κριθεί ότι 



το εν λόγω έργο ή η δραστηριότητα υπάγεται: 

α) στην διαδικασία της υποκατηγορίας 2: η ως άνω αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε 
ΠΠΕΑ σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6. 

β) στην διαδικασία της υποκατηγορίας 4: εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας η οποία διαβιβάζεται στο(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) 
Συμβούλιο(α) προκειμένου να λάβει (ουν) γνώση και να ενημερώσει (ουν) τους πολίτες 
και τους φορείς εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 (παραγ.3) του Ν.1650/ 
1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 (παραγ. 3) του Ν.3010/2002. Παράλληλα η 
εν λόγω απόφαση διαβιβάζεται μαζί με τον σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να ακολουθήσει η διαδικασία 
του άρθρου 11. 

3. Ως κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή της ως άνω κατάταξης λαμβάνονται:  

α. Τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας ιδίως, ως προς: -Το είδος, το 
μέγεθος του έργου, ή της δραστηριότητας 

- τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες 

- τη χρήση των φυσικών πόρων, 

- την παραγωγή αποβλήτων, 

-τη ρύπανση και τις οχλήσεις, 

- τον κίνδυνο ατυχημάτων, ιδίως ως προς χρησιμοποιούμενες ουσίες ή τεχνολογίες  

β. Η χωροθέτηση του έργου ή της δραστηριότητας 

Π ρέπει να εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που 
ενδέχεται να θιγούν από το έργο ή τη δραστηριότητα ιδίως ως προς: - Την υπάρχουσα 
χρήση γης, 

- το σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων 
της περιοχής, 

- την ικανότητα απορρόφησης του φυσικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη προσοχή στις 
ακόλουθες περιοχές 

α) υγρότοπους 

β) παράκτιες περιοχές 

γ) ορεινές και δασικές περιοχές 

δ) προστατευόμενες φυσικές περιοχές και φυσικά πάρκα ε) διατηρητέες ή 
προστατευόμενες περιοχές σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία περιοχές 
ειδικής προστασίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 ΚΥΑ (Β'1989)  

στ) περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα του 
περιβάλλοντος που καθορίζει η κείμενη νομοθεσία 



ζ) πυκνοκατοικημένες περιοχές 

η) χώροι και τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας  

γ. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχομένων επιπτώσεων 

Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις των έργων ή της δραστηριότητας πρέπει να 
εξετάζονται σε συνάρτηση με κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω στα σημεία 1 και 2, 
ιδίως ως προς: 

- Την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος του θιγόμενου 
πληθυσμού), 

- το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων, 

- το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, - την πιθανότητα των 
επιπτώσεων, 

- τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων  

 
Αρθρο: 10 

Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Εξαιρέσεις  

Κείμενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Διαδικασία Ε.Π.Ο. υποκατηγορίας 4 της Β' κατηγορίας 

1. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού δεν υπάγονται: α) συγκεκριμένα έργα και 
δραστηριότητες από τα αναφερόμενα στην υποκατηγορία 4 τα οποία πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν, εν μέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με την υπ'αριθ. 33318/ 
3028/1998 ΚΥΑ (Β'1289). Τα εν λόγω έργα και δραστηριότητες καθορίζονται στις 
κανονιστικές διατάξεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών αυτών που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ.1 εδ.α και β) της εν λόγω ΚΥΑ. β) που 
πραγματοποιούνται εν μέρει ή στο σύνολό τους από υπηρεσίες της Περιφέρειας 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650 /86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2(παρ. 

5) του Ν. 3010/2002. 

2. Στις ως άνω περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 11 αλλά αρμόδιος για 
την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων είναι ο Γενικός Γραμματέας 
της Περιφέρειας μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας.  
 
Αρθρο: 11 

Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 



Διαδικασία Ε.Π.Ο.  

Κείμενο Αρθρου 

1. Ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που συνοδεύεται από φάκελο ο 
οποίος περιλαμβάνει Περιβαλλοντική Εκθεση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον αντίγραφα. Η 
Περιβαλλοντική Εκθεση υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή Το περιεχόμενο της 
Περιβαλλοντικής Εκθεσης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την 
τεκμηριώνουν καθορίζεται σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 4 του Ν.1650/1986, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παραγ.10 εδ.β του άρθρου 2 του Ν.3010/2002. 

Στην περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 3, για τα οποία θα 
ακολουθηθεί η διαδικασία του παρόντος άρθρου, η Περιβαλλοντική Εκθεση συνοδεύεται 
και από τη σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 9 (παραγ.2 εδ.β), μαζί με αντίγραφο του θεωρημένου χάρτη - 
τοπογραφικό από την αρμόδια υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της παρούσης, 
απ' όπου εμφαίνεται η θέση του έργου ή της δραστηριότητας. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία Περ/ντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αφού εξετάσει 
το φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης τον διαβιβάζει εντός 10 ημερών στις τυχόν 
συναρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες ή Φορείς και στις κατά τόπο αρμόδιες Εφορίες 
Αρχαιοτήτων, καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν κριθεί αναγκαίο, σε 
Περιφερειακές Υπηρεσίες και κατά περίπτωση στους Οργανισμούς Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης ή στους Οργανισμούς του άρθρου 3 του Ν.2508/1997, εφόσον αυτοί 
έχουν συσταθεί προκειμένου να εκφράσουν γνώμη. Είναι δυνατόν κατά την εξέταση του 
φακέλου και πριν τη διαβίβασή του για γνωμοδοτήσεις η ως άνω αρμόδια υπηρεσία να 
απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις αν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο για την καλύτερη προστασία του Περιβάλλοντος. 

3. Εντός 15 ημερών από τη παραλαβή του φακέλου οι προαναφερόμενες υπηρεσίες και 
φορείς διαβιβάζουν τη γνώμη τους στην αρμόδια ως άνω υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. 

4. Μετά την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων ή άλλως μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας της παραγράφου 3 και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι 
γνωμοδοτήσεις αυτές, εκδίδεται μέσα σε 15 ημέρες η απόφαση έγκρισης ή μη 
Περιβαλλοντικών Ορων από τον οικείο Νομάρχη μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας περιβάλλοντος της Ν.Α. όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παραγ.3) του 
Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ.3) του Ν.3010/2002. 

5. Η απόφαση έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων διαβιβάζεται στο οικείο Νομαρχιακό 
Συμβούλιο για να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς 
εκπροσώπησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.3) του Ν.1650/86 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3010/2002. 

6. Η ως άνω αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης έγκρισης περιβ/κών όρων στην αρμόδια κεντρική 
υπηρεσία Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.  
 
Αρθρο: 12 
Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Περιεχόμενο απόφασης Ε.Π.Ο.  



Κείμενο Αρθρου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 
4 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ.1β) του Ν.3010/2002, 
μέτρα, προϋποθέσεις, όροι, περιορισμοί και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση 
του έργου ή της δραστηριότητας που κατά κύριο λόγο αναφέρονται:  

α) στο είδος, στο μέγεθος και στα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της 
δραστηριότητας 

β) στις οριακές τιμές εκπομπής, που εκφράζονται ως συγκεντρώσεις ή/και φορτία των 
εκπεμπόμενων ρύπων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και 
ανάλογα με τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. Σε περίπτωση έργων και 
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ'αριθ. 
ΗΠ15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β'1022) οι οριακές τιμές που έχουν καθορισθεί με ειδικές 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, εφαρμόζονται ως ελάχιστες απαιτήσεις των οριακών 
τιμών. 

γ) σε περίπτωση απορρίψεων επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα, στον καθορισμό 
ενδεχομένως ειδικών οριακών τιμών σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα προγράμματα 
μείωσης της ρύπανσης των υδατικών αποδεκτών όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της υπ' 
αριθμ. 2/ 2001 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και στο άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 

4859/2001 ΚΥΑ (Β'253). 

δ) στα τεχνικά έργα, μέτρα, όρους και περιορισμούς που επιβάλλεται να 
κατασκευασθούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος τα οποία αναφέρονται στην κατασκευή και λειτουργία 
του έργου ή της δραστηριότητας καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των 
περιβαλλοντικών όρων 

ε) στην παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και από τον κύριο του 
έργου ή δραστηριότητας. στ) στο περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα στα ευαίσθητα 
στοιχεία του και ενδεχομένως στις ειδικά προστατευόμενες ζώνες και στον καθορισμό 
αναγκαίων για τη διατήρησή τους μέτρων και έργων.  

ζ) στον καθορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, στους ειδικούς όρους ισχύος της καθώς και των προϋποθέσεων 
για την αναθεώρησή της σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 2 (παρ.7) του Ν.3010/2002. 

2. Εάν κατά την κατασκευή και λειτουργία ενός έργου ή μιας δραστηριότητας προκύπτει 
ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον, με όμοια απόφαση επιβάλλονται 
πρόσθετοι όροι ή τροποποιούνται οι υφιστάμενοι σύμφωνα με το άρθρο 2 (παραγ.8) του 
Ν.3010/2002. 

3. Στη περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ 
του άρθρου 5 της υπ'αριθ. ΗΠ15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β'1022), η απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων εκτός από τα στοιχεία που περιγράφονται στην προηγούμενη 
παράγραφο (1) αναφέρεται επιπλέον και σε μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας 
της ατμόσφαιρας, του νερού και του εδάφους ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο 



προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του ιδίως με:  

α) τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπής σύμφωνα με τη παραγ. 1 εδ.β για τις 
ρυπαντικές ουσίες που αναφέρονται ενδεικτικά στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 16 της 
παρούσας απόφασης, οι οποίες αναμένεται να εκπέμπονται σε σημαντική ποσότητα και 
να διασπείρονται στο νερό, τον αέρα και το έδαφος. Στη προκειμένη περίπτωση εφόσον 
χρειάζεται επιβάλλονται όροι, περιορισμοί, μέτρα και προϋποθέσεις για την προστασία 
του εδάφους και των υπόγειων νερών και μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων. Στις 
εγκαταστάσεις της παραγ. 6.6 του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ' 
αριθ.ΗΠ15393/23322002 ΚΥΑ κατά τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπής 
λαμβάνονται υπόψη οι προσαρμοσμένες σε αυτές πρακτικές μεθοδεύσεις. β) την χρήση 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών όπως ορίζονται στο Παράρτημα I (παραγ.6) του 
άρθρου 16 της παρούσας απόφασης και λαμβανόμενης υπόψη μεταξύ των άλλων της 
Κοινοτικής και της Διεθνούς εμπειρίας και πρακτικής, προκειμένου να καθορισθούν οι ως 
άνω οριακές τιμές χωρίς να προδιαγράφεται η χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή 
τεχνολογίας. Για τον καθορισμό αυτών των οριακών τιμών λαμβάνονται υπόψη τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εγκατάστασης, η γεωγραφική της θέση και οι 
τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Εάν ένα ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα I (παραγ. 5) του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης, το οποίο 
έχει καθορισθεί με ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας επιβάλλει όρους 
αυστηρότερους από αυτούς που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τη χρήση των 
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επιβάλλονται πρόσθετοι όροι με την επιφύλαξη άλλων 
μέτρων που μπορεί να ληφθούν για την τήρηση των ποιοτικών προτύπων 
περιβάλλοντος. 

γ) την πρόβλεψη όρων για την ελαχιστοποίηση της διασυνοριακής ρύπανσης σε μεγάλη 
απόσταση και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος στο 
σύνολό του. 

δ) την δυνατότητα επιβολής προσωρινών παρεκκλίσεων από τις απαιτήσεις των εδαφίων 
(β) και (γ) αν η τήρησή τους μέσα σ' ένα εξάμηνο εξασφαλίζεται με πρόγραμμα 
αποκατάστασης για μείωση της ρύπανσης εγκεκριμένο από την αρμόδια για την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων αρχή. 

ε) τον καθορισμό κατάλληλων απαιτήσεων παρακολούθησης των απορρίψεων, στις 
οποίες καθορίζεται η μεθοδολογία και η συχνότητα των μετρήσεων, η διαδικασία 
αξιολόγησης των μέτρων, καθώς και η υποχρέωση καταγραφής και παροχής στην 
αρμόδια αρχή των αναγκαίων στοιχείων για τον έλεγχο της τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων που έχουν εγκριθεί με σχετική απόφαση. 

Για τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 6.6. του παραρτήματος ΙΙ της υπ'αριθ. 
Η.Π.15393/2332/2002 ΚΥΑ, κατά τη θέσπιση των μέτρων αυτών μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη το κόστος και η ωφέλεια. 

στ) Τον καθορισμό μέτρων σχετικά με τις μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Ετσι, όταν 
κινδυνεύει το περιβάλλον να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την έναρξη λειτουργίας, 
τις διαρροές, τις δυσλειτουργίες, τις προσωρινές διακοπές και την οριστική παύση της 
λειτουργίας. 

ζ) την επιβολή υποχρέωσης στον φορέα εκμετάλλευσης του έργου ή της 
δραστηριότητας: 

i) να ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα την αρμόδια αρχή για τα αποτελέσματα 
της παρακολούθησης των απορρίψεων της εγκατάστασης και το συντομότερο δυνατό για 



κάθε συμβάν ή ατύχημα που επηρεάζει σημαντικά το περιβάλλον. 

Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τα έργα και τις δραστηριότητες που έχουν ήδη λάβει 
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες διατάξεις. 

ii) να παρέχει στους εκπροσώπους της αρμόδιας αρχής κάθε αναγκαία βοήθεια για τη 
διενέργεια των επιθεωρήσεων της εγκατάστασης, τη δειγματοληψία και τη συλλογή των 
στοιχείων που απαιτούνται για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.  
 
Αρθρο: 13 
Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Τίτλος Αρθρου 
Διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων από τη βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή 
εκσυγχρονισμό ή ανανέωση έργου ή δραστηριότητας  

Κείμενο Αρθρου 

1. Προκειμένου να εκτιμηθεί αν από τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση, 
τροποποίηση υφισταμένων έργων ή δραστηριοτήτων επέρχονται ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, ο ενδιαφερόμενος 
φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει φάκελο του οποίου το περιεχόμενο καθορίζεται στην 
απόφαση της παρ.10 του άρθρου 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 2 (παρ. 10β) του Ν.3010/2002. Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται στην αρμόδια 
υπηρεσία ανάλογα με την υποκατηγορία στην οποία εντάσσεται το έργο ή η 
δραστηριότητα, η οποία εντός 30 ημερών αποφαίνεται αν απαιτείται η υποβολή ΠΠΕ 
προκειμένου να γίνει νέα προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση ή Μ Π 
Ε ή Περιβαλλοντική 'Εκθεση προκειμένου να επιβληθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

2. Σε περίπτωση ανανέωσης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ή 
παράτασης της χρονικής ισχύος της), ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει 
φάκελο του οποίου το περιεχόμενο καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του 
άρθρου 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παραγ.10β) του 
Ν.3010/2002. Ο φάκελος αυτός υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία ανάλογα με την 
υποκατηγορία στην οποία εντάσσεται το έργο ή η δραστηριότητα η οποία εντός 30 
ημερών αποφαίνεται αν απαιτείται ή όχι η υποβολή νέας ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής 
Εκθεσης. 

3. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του 
άρθρου 5 της υπ'αριθ. Η Π 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β' 1022) η κατά περίπτωση αρμόδια 
αρχή για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης με την επιφύλαξη του άρθρου 14 (παραγ.1) επανεξετάζει και ενδεχομένως 
αναπροσαρμόζει τους περιβαλλοντικούς όρους όταν: - η ρύπανση από την εγκατάσταση 
είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπής ή να 
καθορισθούν νέες οριακές τιμές εκπομπής, - ουσιαστικές μεταβολές των βέλτιστων 
διαθέσιμων τεχνικών επιτρέπουν σημαντική μείωση των εκπομπών χωρίς υπερβολικό 
κόστος, 

- η ασφάλεια εκμετάλλευσης της διεργασίας απαιτεί την εφαρμογή άλλων τεχνικών, - 
αυτό επιβάλλεται από νέες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  
 
Αρθρο: 14 

Ημ/νία: 20.03.2003 



 

Τίτλος Αρθρου 
Μεταβατικές διατάξεις  

Κείμενο Αρθρου 

1. Για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 11 
του άρθρου 5 της υπ'αριθ. Η.Π.15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β'1022) η χορηγηθείσα σ'αυτά 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της, επανεξετάζεται και 
υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης το αργότερο μέχρι τις 30.9.2007 με την 
επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. 

2. α) Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 10 β. του άρθρου 4 του 
Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 (παρ.β.β.) του Ν.3010/2002, καθώς και, 

β) για μελέτες που ανατέθηκαν για εκπόνηση πριν την έκδοση των προαναφερόμενων 
αποφάσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 

i) η Μελέτη του Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β) αποτελεί 
την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου I της παρούσας ii) η Μελέτη του Πίνακα 
2 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β) αποτελεί την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου 11 της παρούσας iii) η Μελέτη του Πίνακα 3 του 
άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β) όπως τα περιεχόμενά της έχουν 
εξειδικευθεί με εγκυκλίους των αρμοδίων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
αποτελεί την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου I και τύπου II καθώς και 
της Περιβαλλοντικής Εκθεσης της παρούσας. Η μεταβατική διάταξη της παραγράφου 2β 
ανωτέρω, παύει να ισχύει ένα (1) έτος μετά την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης της 
παραγράφου 10β του άρθρου 4 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν.3010/2002, εφόσον η αντίστοιχη μελέτη δεν έχει υποβληθεί για αξιολόγηση στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση. 

3. Διαδικασίες για Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. που εκκρεμούν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος 
της παρούσας απόφασης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Ν.3010/2002.  
 
Αρθρο: 15 
Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Κείμενο Αρθρου 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 14 της παρούσας από 
την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 6,7,8,9 
και 10 της υπ' αριθ.69269/5387/1990 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες κ.λπ." (Β'678) καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.  
 
Αρθρο: 16 
Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Κείμενο Αρθρου 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα 
Παραρτήματα I και II που αναφέρονται στα έργα και τις δραστηριότητες του 
Παραρτήματος II του άρθρου 5 της υπ'αριθ.Η.Π.15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β'1022) και 



είναι τα ακόλουθα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης που αναφέρονται στα έργα 
και τις δραστηριότητες του παραρτήματος 11 του άρθρου 5 της υπ'αριθ. 
Η.Π.15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β'1022), νοούνται ως: 

1. "ουσίες": τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους, πλην των κατά την έννοια της 
οδηγίας 80/836/Ευρατόμ ραδιενεργών ουσιών καθώς και των γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών κατά την έννοια ειδικότερων διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας 

2. "ρύπανση": η άμεση ή έμμεση εισαγωγή, στην ατμόσφαιρα, το νερό ή το έδαφος, ως 
αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασμών, θερμότητας ή θορύβου 
που ενδέχεται να θίξουν την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, να υποβαθμίσουν υλικά 
αγαθά, να παραβλάψουν ή να εμποδίσουν την ψυχαγωγική λειτουργία καθώς και τις 
άλλες νόμιμες χρήσεις του περιβάλλοντος  

3. "εκπομπή": η άμεση ή έμμεση απόρριψη ουσιών, κραδασμών θερμότητας ή θορύβου 
στον αέρα, το νερό ή το έδαφος, από σημειακές ή διάχυτες πηγές της εγκατάστασης  

4. "οριακές τιμές εκπομπής": η μάζα εκφρασμένη σε σχέση με ορισμένες ειδικές 
παραμέτρους, η συγκέντρωση ή/και η στάθμη μιας εκπομπής της οποίας δεν επιτρέπεται 
η υπέρβαση κατά τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων συγκεκριμένων χρονικών περιόδων. 
Οριακές τιμές εκπομπής μπορούν να ορίζονται και για συγκεκριμένες ομάδες, οικογένειες 
ή κατηγορίες ουσιών, ιδίως δε όσες αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ. 

Οι οριακές τιμές εκπομπής ουσιών ισχύουν κανονικά στο σημείο όπου οι εκπομπές 
βγαίνουν από την εγκατάσταση χωρίς να υπολογίζεται για τον προσδιορισμό τους, η 
τυχόν αραίωσή τους. 'Οσον αφορά τις έμμεσες απορρίψεις στο νερό, οι επιπτώσεις ενός 
σταθμού καθαρισμού μπορούν να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό των οριακών 
τιμών εκπομπής της εγκατάστασης, με την προϋπόθεση ότι κατοχυρώνεται ισοδύναμο 
επίπεδο προστασίας του όλου περιβάλλοντος και ότι δεν γεννώνται μεγαλύτερα 
ρυπαντικά φορτία για το περιβάλλον, με την επιφύλαξη ότι θα τηρηθούν οι διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των νερών από τις απορρίψεις 
επικίνδυνων ουσιών. 

5. "ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος": η δέσμη απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται σε 
συγκεκριμένο χρόνο από ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή ένα επί μέρους τμήμα του, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. "βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές": το πλέον αποτελεσματικό και προηγμένο στάδιο 
εξέλιξης των δραστηριοτήτων και μεθόδων λειτουργίας που αποδεικνύει την πρακτική 
ικανότητα συγκεκριμένων τεχνικών να συνιστούν καταρχήν τη βάση των οριακών τιμών 
εκπομπής για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμο, τη γενική 
μείωση των εκπομπών και των επιπτώσεων για το περιβάλλον στο σύνολό του 

- στις "τεχνικές" περιλαμβάνονται τόσο η τεχνολογία που χρησιμοποιείται όσο και ο 
τρόπος σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και παροπλισμού της 
εγκατάστασης, 

- "διαθέσιμες" τεχνικές είναι οι αναπτυχθείσες σε κλίμακα που επιτρέπει την εφαρμογή 



τους εντός του οικείου βιομηχανικού κλάδου, με οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες 
συνθήκες, λαμβανομένων υπόψη του κόστους και των πλεονεκτημάτων, ανεξαρτήτως 
αν οι ως άνω τεχνικές χρησιμοποιούνται ή παράγονται εντός της επικράτειας, εφόσον 
εξασφαλίζεται η πρόσβαση του φορέα εκμετάλλευσης σ'αυτές με λογικούς όρους 

- "βέλτιστες" σημαίνει τις πλέον αποτελεσματικές όσον αφορά την επίτευξη υψηλού 
γενικού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. Κατά τον 
προσδιορισμό των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα 
υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Η χρησιμοποίηση τεχνικών που παράγουν λίγα απόβλητα 

β) Η χρησιμοποίηση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών 

γ) Η εξέλιξη των τεχνικών ανάκτησης και ανακύκλωσης των ουσιών που εκπέμπονται και 
χρησιμοποιούνται κατά τη διεργασία και, ενδεχομένως, των αποβλήτων  

δ) Οι συγκρίσιμες διεργασίες, εξοπλισμοί ή τρόποι λειτουργίας που έχουν δοκιμαστεί 
επιτυχώς σε βιομηχανική κλίμακα 

ε) Η τεχνική πρόοδος και η εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων  

στ) Η φύση, οι επιπτώσεις και ο όγκος των συγκεκριμένων εκπομπών  

ζ) Οι ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των νέων ή υφιστάμενων εγκαταστάσεων  

η) Ο χρόνος που απαιτεί η εγκαθίδρυση μιας βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής  

θ) Η κατανάλωση και η φύση των πρώτων υλών (συμπεριλαμβανομένου του νερού) και 
η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας 

ι) Η ανάγκη πρόληψης ή μείωσης στο ελάχιστο δυνατό των γενικών επιπτώσεων των 
εκπομπών και των κινδύνων για το περιβάλλον. 

ια) Η ανάγκη πρόληψης των ατυχημάτων και μείωσης των επιπτώσεών τους στο 
περιβάλλον. 

ιβ) Οι πληροφορίες που δημοσιεύει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2 
της οδηγίας 96/61/ΕΚ (EEL 257/26/10-10-96) ή που δημοσιεύουν διεθνείς οργανισμοί 
Για την εκτίμηση των παραπάνω στοιχείων λαμβάνεται υπόψη το κόστος και το όφελος 
που μπορεί να προκύψουν καθώς και οι αρχές της πρόνοιας και της προληπτικής 
δράσης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗ, ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

1. Διοξείδιο του θείου και άλλες ενώσεις του θείου 

2. Οξείδια του αζώτου και άλλες ενώσεις του αζώτου 



3. Μονοξείδιο του άνθρακα 

4. Πτητικές οργανικές ενώσεις 

5. Μέταλλα και ενώσεις τους 

6. Σκόνη 

7. Αμίαντος (σωματίδια εν αιωρήσει και ίνες) 

8. Χλώριο και ενώσεις του χλωρίου 

9. Φθόριο και ενώσεις του φθορίου 

10. Αρσενικό και ενώσεις του αρσενικού 

11. Κυανούχες ενώσεις 

12. Ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν αποδεδειγμένα ιδιότητες καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες, ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή μέσω της ατμόσφαιρας  

13. Πολυχλωροδιβενζοδιοξίνη και πολυχλωροδιβενζοφουράνια 

ΝΕΡΟ 

1. Αλογωνομένες οργανικές ενώσεις και ουσίες από τις οποίες δύνανται να προκύψουν 
αναλόγου είδους ενώσεις μέσα στο υδάτινο περιβάλλον. 

2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις 

3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις 

4. Ουσίες και παρασκευάσματα που έχουν αποδεδειγμένα ιδιότητες καρκινογόνες 
μεταλλαξιογόνες ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή στο υδάτινο περιβάλλον ή 
μέσω αυτού. 

5. Ανθεκτικοί υδρογονάνθρακες και ανθεκτικές και βιοσυσωρευμένες τοξικές ουσίες. 

6. Κυανιούχες ενώσεις 

7. Μέταλλα και οι ενώσεις τους 

8. Αρσενικό και οι ενώσεις του 

9. Βιοκτόνα και φυτοϋγειονομικά προϊόντα 

10. Αιωρούμενες ουσίες 

11. Ουσίες που συμβάλλουν στον ευτροφισμό (ιδίως νιτρικά και φωσφορικά άλατα)  

12. Ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στον ισολογισμό του οξυγόνου ( και που 
μετρούνται με παραμέτρους όπως DBO, DCO).  
 



Αρθρο: 17 

Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Κείμενο Αρθρου 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού  
 
Αρθρο: 18 

Ημ/νία: 20.03.2003 

 

Κείμενο Αρθρου 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 


