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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαµε να αποδώσουµε όσον το δυνατόν καλύτερα και 
πληρέστερα την διαδικασία για την περιβαλλοντική «αδειοδότηση» και τον 
περιβαλλοντικό έλεγχο των δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στην προ «Καλλικράτη» 
εποχή συγκριτικά µε την «Καλλικρατική» εποχή.  
Στο πρώτο κεφάλαιο βλέπουµε την περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα αλλά και 
στην Ευρώπη, και πώς αυτή εφαρµόζεται ανά τα χρόνια, καθώς και τα συµπεράσµατα 
που προκύπτουν από την εφαρµογή αυτής. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο προσπαθήσαµε να αναλύσουµε τον τρόπο κατηγοριοποίησης 
των ιδιωτικών και δηµόσιων έργων ανάλογα µε τις επιπτώσεις που προκαλούν στο 
περιβάλλον και την διαδικασία για την περιβαλλοντική «αδειοδότηση» των έργων 
αυτών πριν δηµιουργηθεί το πρόγραµµα «Καλλικράτης». 
Ακόµα, εξετάζουµε τις υπηρεσίες ελέγχου, που στόχο έχουν την ενδυνάµωση της 
εφαρµογής και επιβολής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. 
Στο τρίτο κεφάλαιο  καταγράφουµε τις αλλαγές που φέρνει το πρόγραµµα 
«Καλλικράτης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τις Υπηρεσίες που αφορούν το 
περιβάλλον  και στο τέταρτο κεφάλαιο παρατηρούµε τι αλλάζει πλέον στις αρµόδιες 
και συναρµόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της περιβαλλοντικής «αδειοδότησης»  και 
τον έλεγχο των έργων. 
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ABSTRACT 
 
In this study we have attempted to attribute in detail, the process of Environmental 
Authorization and Environmental Inspection of public and private projects , before and 
after the implementation of "Kallikratis' plan. 
 
In the first chapter we will evaluate the environmental policy both in Greece and in 
Europe. Furthermore we will assess its application over the years, as well as the 
conclusions arising from its implementation. 
 
In the second chapter we attempted to analyze the categorization of private and public 
projects based upon their effects on the ecosystem, and the process for the 
environmental "authorization" before the “Kallikratis” plan was introduced. 
Also, we examine the environmental inspection, aimed at strengthening the 
implementation and enforcement of the environmental legislation. 
 
In the third chapter, we record the alterations brought by the "Kallikratis" plan in the 
local administration committees that deal with environmental issues, whereas in the 
fourth chapter we overview the new directions, under which the competent authorities 
issue environmental licenses, as well as, control (monitor) projects. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: 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. 

Πρόγραµµα Καλλικράτη: Ακριβέστερα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», ονοµάζεται ο ελληνικός νόµος 

3852/2010, µε τον οποίο µεταρρυθµίστηκε η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας και 

επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών µονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και 

οι αρµοδιότητές τους. Ενίοτε απαντάται και ως Σχέδιο Καλλικράτης, από την ονοµασία που είχε 

πριν εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός να κατανοηθεί  πλήρως η περιβαλλοντική 

«αδειοδότηση» και ο έλεγχος των δηµόσιων και ιδιωτικών έργων στην προ «Καλλικράτη» 

εποχή συγκριτικά µε την «Καλλικρατική» εποχή, και αφετέρου η αναγκαιότητα της εφαρµογής 

της περιβαλλοντικής πολιτικής προς όφελος του περιβάλλοντος. 

Σ’ αυτή την πτυχιακή εργασία θα δούµε αρχικά την περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα 

αλλά και στην Ευρώπη, και πώς αυτή εφαρµόζεται ανά τα χρόνια.   

Στη συνέχεια αναλύουµε την διαδικασία για την περιβαλλοντική «αδειοδότηση» και τον έλεγχο 

δηµόσιων και ιδιωτικών έργων πριν δηµιουργηθεί το πρόγραµµα «Καλλικράτης». 

Στο επόµενο κεφάλαιο παρατηρούµε τις αλλαγές που φέρνει το πρόγραµµα «Καλλικράτης» 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για τις Υπηρεσίες που αφορούν το περιβάλλον  και κατ’ επέκταση 

τι αλλάζει πλέον στην περιβαλλοντική «αδειοδότηση»  των έργων και τις Μελέτες 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Πέρα από την βιβλιογραφία και τις ιστοσελίδες που ανέτρεξα για την εκπόνηση αυτής της 

µελέτης, ήταν αναγκαίες και οι επισκέψεις µου σε δηµόσιες υπηρεσίες , κυρίως για την 

συµπερασµατική θέση µου. Και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω θερµά την ∆ρ. Έλενα 

Καλλικαντζάρου γιατί χωρίς την βοήθεια της και τις γνωριµίες της στους δηµόσιους φορείς 

περιβάλλοντος, δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση αυτής της εργασίας.  

Κλείνω αυτό τον πρόλογο µε την ευχή και την ελπίδα ότι το Περιβάλλον κάποια µέρα θα 

απαρτίζεται από καλύτερους ανθρώπους που θα το αντιµετωπίζουν µε δέος και σεβασµό. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A4%CE%91
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 
 
Ελληνικές 
 
ΑΕΠΟ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
ΑΠΕ    Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
ΒΕΠΕ Βιοµηχανική Επιχειρηµατική Περιοχή 
ΒΙΟΠΑ Βιοτεχνικό Πάρκο 
ΒΙΠΕ      Βιοµηχανική Περιοχή 
ΓΓΒ   Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας  
Γεν.∆/νση   Γενική ∆ιεύθυνση 
ΓΟΕΒ Γενικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων 
ΓΟΚ                     Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός 
ΓΠΣ                      Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 
∆Α ∆ίκτυο Αποχέτευσης 
∆ΕΑΡΘ   ∆ιεύθυνση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης &Θορύβου  
∆ΠΘΠ    ∆ιεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Υ)  
∆ΣΑ ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 
ΕΓΕΠΕ Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 
Ε∆Ε  Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση 
ΕΕ         Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΕΛ Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων 
ΕΕΠ  Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 
ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
ΕΠΜ    Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες 
ΕΟΚ               Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 
ΕΟΠ        Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος 
ΕΟΤ Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 
ΕΠΕ   Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
ΕΠΟ   Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων  
ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
ΕΥΕΠ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
ΕΥΕΠΕΝ Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 
ΕΥΠΕ  Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
ΖΟΕ Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου 
ΗΠΑ      Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 
ΙΓΜΕ Ινστιτούτο Γεολογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών 

ΚΕΠΠΕ  Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 
ΚΤΕΟ  Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων  
ΚΥΑ                     Κοινή Υπουργική Απόφαση 
ΜΙΠ Μονάδες Ισοδύναµων Πληθυσµών 
ΜΠΕ    Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
ΜΠρΑθ  Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
ΟΤΑ    Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
ΠΕ Περιβαλλοντική Έκθεση 
ΠΕΡΠΑ                 Πρόγραµµα Ελέγχου Ρυπάνσεως Περιοχής Αθηνών 
ΣΕΕ∆∆ Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
ΣΧΟΟΑΠ Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
ΠΟ Περιβαλλοντικοί Όροι 
ΠΠΕΑ Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση & Αξιολόγηση  
ΠΟΑΠ∆ Περιοχή Οργανωµένης Ανάπτυξης παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων 
ΠΥΣ Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 
ΣτΠ  Συνήγορος του Πολίτη 
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ΤΕΕ    Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
ΥΑ    Υπουργική Απόφαση 
ΥΑΑΤ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 
ΥΘΥΝΑΛ Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νησιών & Αλιείας 
ΥΠΑΑ Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 
ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 
ΥΠΕΧΩ∆Ε   Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
ΥΣΕΣΑ                 Υπηρεσία Συντονισµού Εφαρµογών Σχεδίου Ανασυγκρότησης 
ΥΧΟΠ Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος 
ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως 
ΧΑ∆Α Χώρος Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων 
ΧΥΤΑ Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµάτων 

 
 
Ξενόγλωσσες 

 

UNFCCC 
 

United Nations Framework Convention on Climate Change 

Χηµικές Ενώσεις 
CO2 ∆ιοξείδιο του Άνθρακα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας στον τοµέα του 

Περιβάλλοντος 

 

1.1. Η νοµική θεµελίωση της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

 

Η προστασία του Περιβάλλοντος δε συνιστούσε εξ αρχής αντικείµενο, πολιτική ή 

στόχο των Κρατών Μελών της Κοινότητας. Παρά τη σχετική αδράνεια του 

συντακτικού κοινοτικού νοµοθέτη ζητήµατα σχετικά µε την προστασία του 

Περιβάλλοντος άρχισαν να απασχολούν τη Κοινότητα µόλις από την αρχή της 

δεκαετίας του ΄60. 

Η δηµιουργία ενός µικρού σώµατος νοµικών πράξεων πριν την έκδοση του Α΄ 

Προγράµµατος δράσεως για το Περιβάλλον (1973)  καθώς η έκδοση διαφόρων νοµικών 

πράξεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα χωρίς αναφορά ή συσχετισµό µε αυτό, 

φανερώνουν την αυξανόµενη ευαισθησία του Κοινοτικού Νοµοθέτη στην προσπάθειά 

του να προστατεύσει έστω και δειλά το περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε 

τότε επίσηµη περιβαλλοντική πολιτική. Άλλωστε, η περιβαλλοντική πολιτική έγινε 

επίσηµη πολιτική της Κοινότητας την 1η Ιουλίου του έτους 1987 δια της ενάρξεως 

ισχύος της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη ανακοινωθεί και 

«υλοποιηθεί» τρία αλλεπάλληλα προγράµµατα δράσης για το περιβάλλον (των ετών 

1973, 1977, 1983), καθώς και αρκετά άλλα Ψηφίσµατα του Συµβουλίου ή των 

αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων που εξέφραζαν παρεµφερή πολιτική βούληση. 

Εντούτοις από το σύνολο των πολυάριθµων νοµικών πράξεων που είχαν εκδώσει έως 

τότε τα Κοινοτικά όργανα, µόνο ένα µέρος εξ αυτών συσχέτιζαν τους σκοπούς της 

εκδόσεως τους µε τους στόχους και τις προθέσεις των πολιτικών αυτών. 

Αξίζει να αναφερθεί εδώ, ότι τα προγράµµατα δράσης για το περιβάλλον στερούνται 

νοµικής δεσµευτικότητας καθώς δε θέτουν τα ίδια κανόνες δικαίου. Η έλλειψη νοµικής 

δεσµευτικότητας των προγραµµάτων δράσης απασχόλησε και τον Κοινοτικό ∆ικαστή, 

σχετική η υπόθεση «Associazione agricoltori della provincial di Rovingo» που 

αναφέρεται στο πέµπτο πρόγραµµα δράσης. 

Σχετικά µε τη νοµική φύση των Πράξεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που θα µας 

απασχολήσουν επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις ιδρυτικές Συνθήκες τα νοµικά µέτρα 
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τα οποία τα Κοινοτικά όργανα1 είναι σε θέση να εκδώσουν, ποικίλουν σε ισχύ, 

καθολικότητα και αµεσότητα. Ιδιαίτερα τα νοµικά αυτά µέσα είναι: 

 

• Ο Κανονισµός (Regulation): Αποτελεί τη µακράν σπουδαιότερη πηγή 

δευτερογενούς Κοινοτικού ∆ικαίου. Είναι ο κατεξοχήν «Νόµος» της Κοινότητας. Κατά 

το άρθρο 189 παρ. 2 της Συνθήκης της ΕΟΚ, «Ο Κανονισµός έχει γενική ισχύ. Είναι 

δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα για κάθε κράτος µέλος». 

Καθορίζει µε λεπτοµέρεια όχι µόνο τους σκοπούς για τους οποίους εκδίδεται, αλλά και 

τα µέσα και τις διαδικασίες επιτεύξεως των τελευταίων. Οι Κανονισµοί τους οποίους 

εκδίδει η Επιτροπή είναι ισότιµοι µε αυτούς που εκδίδει το Συµβούλιο, εκτός αν οι 

Συνθήκες προβλέπουν ειδική αρµοδιότητα του Συµβουλίου, οπότε και οι Κανονισµοί 

του τελευταίου υπερισχύουν των αντίστοιχων της Επιτροπής. 

 

• Η Οδηγία (Directive): Αποτελεί ιδιότυπη πηγή του Κοινοτικού δικαίου. Κατά 

το άρθρο 189 παρ.3 της Συνθήκης της ΕΟΚ, «Η Οδηγία δεσµεύει κάθε κράτος µέλος 

στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά αφήνει την 

επιλογή του τύπου και των µέσων στην αρµοδιότητα των Εθνικών Αρχών». ∆ιαφέρει 

αφενός από τον Κανονισµό στην περιοχή ισχύος – δεν ισχύει κατ΄ ανάγκη σε όλες τις 

χώρες της Κοινότητας, αλλά µπορεί να απευθύνεται σε ορισµένα µόνο Κράτη Μέλη 

στα οποία περιορίζεται η ισχύς της και αφετέρου ως προς τη δεσµευτικότητα η οποία 

περιορίζεται µόνο στον καθορισµό του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, αφήνοντας την 

επιλογή του τύπου και των µέσων στις εθνικές αρχές. Η εφαρµογή της προϋποθέτει την 

προσαρµογή του εθνικού δικαίου και την τροποποίηση των διοικητικών διατάξεων που 

ισχύουν σε κάθε κράτος µέλος, αναδεικνυόµενης κατ΄ αυτόν τον τρόπο της Οδηγίας, 

στο νοµικό µέσο που αποσκοπεί στην εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών. Ιδιαίτερα 

πρέπει να αναφερθεί ότι οι Οδηγίες είναι δεσµευτικές τόσο ως προς το επιδιωκόµενο 

αποτέλεσµα όσο και ως προς τις ηµεροµηνίες επιτεύξεως του αποτελέσµατος. 

 

• Η Απόφαση (Decision): ∆εν έχει τον γενικό και αφηρηµένο χαρακτήρα που 

έχουν οι Κανονισµοί αλλά ούτε και σε δεύτερο επίπεδο τον αυτό χαρακτήρα που έχουν 

οι Οδηγίες· είναι ειδική και συγκεκριµένη. Η Απόφαση κατ΄ αρχήν δεν αποτελεί πηγή 

του Κοινοτικού ∆ικαίου, σε ορισµένες όµως περιπτώσεις µπορεί και να αποτελέσει2. 
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Είναι δεσµευτική µόνο για τους αποδέκτες που ορίζει, ενώ η ισχύς της αρχίζει από τη 

στιγµή που γνωστοποιείται προς τα Κράτη Μέλη στα οποία απευθύνεται. 

 

• Οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις που συνάπτει η Κοινότητα: Υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις3, µε τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισµούς δηµιουργούν δευτερογενές 

Κοινοτικό δίκαιο και δεσµεύουν τα όργανα της Κοινότητας και τα Κράτη Μέλη4. 

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προστασία της Φύσης το σχετικό Κοινοτικό δίκαιο οφείλει 

την ύπαρξη του σε ∆ιεθνείς Συµβάσεις. 

 

Εκτός από τους τρεις τύπους νοµικά δεσµευτικών Πράξεων, οι Συνθήκες προβλέπουν 

και δύο τύπους µη δεσµευτικών Πράξεων του Συµβουλίου ή της Επιτροπής, δηλαδή τη 

Σύσταση και τη Γνώµη. 

 

Ø Η Σύσταση (Recommendation): Οφείλεται στην πρωτοβουλία του Οργάνου 

που προβαίνει σε αυτή, δε συνιστά πηγή δικαίου και δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα. 

Αποτελεί υπόδειξη µιας ορισµένης συµπεριφοράς σε ένα κράτος µέλος ή κατ΄ εξαίρεση 

σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο5. 

 

Ø Η Γνώµη (Opinion): Της Επιτροπής ή κατ΄ εξαίρεση του Συµβουλίου, 

λαµβάνεται κατόπιν αιτήσεως άλλου οργάνου ή κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας, δε 

συνιστά νόµο, δεν έχει δεσµευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί πηγή Κοινοτικού 

δικαίου. 

 

 

Με τα ανωτέρω νοµικά µέσα τα Κοινοτικά όργανα υλοποιούν και την περιβαλλοντική 

πολιτική, µια πολιτική ιδιόµορφη που όπως προαναφέρθηκε έγινε επίσηµη πολιτική της 

Κοινότητας το 1986 µε την έναρξη της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (ΕΕΠ). 
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1. 2. Η γένεση και η εξέλιξη της Ελληνικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 

Η ελληνική περιβαλλοντική πολιτική, µπορεί να καταταχθεί σε τρεις χρονικές 

περιόδους που σηµατοδοτούνται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: 

α) την περίοδο µέχρι το 1970 κατά την οποία κυριαρχούν πολιτικές «εξ 

αντικειµένου» προστασίας του Περιβάλλοντος  

β) την περίοδο 1970-1975, κατά την οποία σύµφωνα µε πολλούς ερευνητές 

έχουµε την εκκίνηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, και  

γ) την περίοδο µετά το 1975 µέχρι τις µέρες µας, κατά την οποία συντάχθηκαν 

µια πληθώρα θεσµών και νοµοθεσίας για την προστασία του Περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα: 

 

ι. Η περίοδος µέχρι το 1970 
 

Τα νοµοθετικά µέτρα της ελληνικής πολιτείας µέχρι τη δεκαετία του 1970 µπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως εξ αντικειµένου προστατευτικά του Περιβάλλοντος, αφού 

κυρίαρχος στόχος τους ήταν η προστασία της υγείας, η εξυπηρέτηση λειτουργικών 

αναγκών που προέκυπταν από την αυξανόµενη αστικοποίηση και ανάπτυξη των 

µηχανικών κλάδων και λοιπών δραστηριοτήτων αλλά και η κάλυψη των αναγκών της 

δύσκολης εποχής µε τα κύµατα προσφύγων, η έλλειψη κατοικίας και η ανάγκη για 

υγιεινές συνθήκες διαβιώσεως. 

Στις αρχές του αιώνα εµφανίστηκε ελληνική νοµοθεσία για τα οικιστικά θέµατα6, η 

οποία περιορίζεται στο επίπεδο του πολεοδοµικού σχεδίου χωρίς να εµπεριέχει την 

έννοια συνολικού σχεδιασµού. Απέβλεπε κυρίως στην ποσοτική παραγωγή του χώρου, 

δηλαδή στην επωφελέστερη, µε την οικονοµική έννοια του όρου εκµετάλλευση της γης, 

ενώ οι πολεοδοµικές διατάξεις γενικής φύσεως ερµηνεύονταν και εφαρµόζονταν µε 

στόχο κυρίως τη διαµόρφωση του χώρου, ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός αυτός και να 

εξασφαλίζονται οι κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά τη δόµηση. Αξίζει επίσης να 

αναφέρουµε τη νοµοθεσία για τους εθνικούς δρυµούς7, για τις υγειονοµικές διατάξεις, 

για τις διατάξεις περί της διαχείρισης απορριµµάτων και αποβλήτων8, για τη 

βιοµηχανική δραστηριότητα και τις βιοµηχανικές περιοχές9, για την υγιεινή και 
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ασφάλεια των εργαζοµένων10 αλλά και για τη λατοµική και µεταλλευτική 

δραστηριότητα11 καθώς και για τον αιγιαλό και την παραλία12. 

Επίσης, σηµαντική τη χρονική αυτή περίοδο είναι και η θέση της Ελλάδας στη διεθνή 

κοινότητα, υπογράφοντας και επικυρώνοντας σχετικές διεθνείς συµβάσεις13 και 

διµερείς14 ή πολυµερείς συµφωνίες µε γειτονικές χώρες σχετικά µε θέµατα διακρατικού 

ενδιαφέροντος και κυρίως διαχείρισης διακρατικών φυσικών πόρων. 

Ορισµένα από τα νοµοθετήµατα της περιόδου αυτής, εξακολουθούν να ισχύουν µε 

τροποποιήσεις µέχρι τις µέρες µας και µάλιστα θεωρούνται πλέον «περιβαλλοντική 

νοµοθεσία», µολονότι όταν εισήχθησαν δεν υπήρχε ούτε η αντίστοιχη αντίληψη ούτε 

καν η αντίστοιχη ορολογία. Η βασική αυτή νοµοθεσία διατυπώθηκε στα πλαίσια άλλων 

πολιτικών, οι οποίες αποσκοπούσαν να περιορίσουν τις επιβλαβείς δραστηριότητες των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η προσέγγιση αυτή, στους επιµέρους παραπάνω τοµείς 

νοµοθετικής παρέµβασης, διαµορφώθηκε, υλοποιήθηκε από διαφορετικούς φορείς, για 

να εξυπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά προβλήµατα και βέβαια, τόσο 

η φιλοσοφία όσο και οι στόχοι τους δεν συνέκλιναν ποτέ µεταξύ τους και ούτε 

µπορούσαν να διαµορφώσουν µία περιβαλλοντική πολιτική µε την έννοια ενός 

ολοκληρωµένου συστήµατος ενεργειών που αναπτύσσονταν από τους επίσηµους φορείς 

εξουσίας και συνεργούσαν στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων . Έτσι, µέχρι τη 

δεκαετία του ‘70 δεν διαφαίνεται να υπάρχει συνειδητοποιηµένη βούληση ενιαίας και 

συνολικής περιβαλλοντικής πολιτικής, στον ελλαδικό χώρο. 

 

ιι. Η περίοδος 1970-1975 
 

Στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 και τις αρχές του ΄70 άρχισε να δηµιουργείται εκτενής 

νοµοθεσία για την προστασία του Περιβάλλοντος καθώς και εξειδικευµένες υπηρεσίες 

σε διάφορες εκβιοµηχανισµένες χώρες, λίγο αργότερα οι διεθνείς οργανισµοί άρχισαν 

να υιοθετούν εκτενή περιβαλλοντικά προγράµµατα που αναπτύσσονταν ραγδαία.  

Στην Ελλάδα η περίοδος αυτή δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη δραστηριότητα στη 

κατάρτιση ειδικών µέτρων για την προστασία του Περιβάλλοντος. Τα θέµατα που 

απασχόλησαν το νοµοθέτη της περιόδου, ήταν κυρίως αυτά της διάθεσης και 

διαχείρισης απορριµµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων τόσο σε εθνικό όσο και σε 

τοπικό επίπεδο, αλλά και τα θέµατα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, ενώ επίσης 

εντείνεται και ο έλεγχος γεωργικών φαρµάκων κυρίως µε την απαγόρευση εισαγωγής, 
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εµπορίας και κυκλοφορίας όσον αυτά είχαν ήδη αποδειχθεί βλαβερά για την ανθρώπινη 

υγεία και το Περιβάλλον. Παρατηρούµε όµως µια ιδιαίτερη έµφαση στα θέµατα της 

αναπτυξιακής και περιφερειακής πολιτικής όπως και σε παρεµβάσεις για το 

ανθρωπογενές Περιβάλλον και την οικιστική ανάπτυξη15.  

Ο λόγος για τον οποίο εξετάζουµε ξεχωριστά αυτή την πενταετία είναι ότι κατά 

πολλούς συγγραφείς θεωρείται ότι για πρώτη φορά εγγράφηκε η προστασία του 

Περιβάλλοντος στην πολιτική ηµερήσια διάταξη. Οι πολιτικές ενέργειες που οδηγούν 

σε µια τέτοια διαπίστωση, είναι αφενός κάποιες πρωτοβουλίες διακηρυκτικές αλλά και 

οργανωτικές της δικτατορικής κυβέρνησης, αλλά και η θέσπιση ειδικής συνταγµατικής 

διάταξης στο Σύνταγµα του 1975. Ειδικότερα: 

Οι πρωτοβουλίες της δικτατορικής κυβέρνησης, που αναφέρονται ως ενδεικτικές της 

δηµιουργίας σχετικής ηµερήσιας διάταξης, είναι οι εξής:  

α) Το Περιβάλλον εντάσσεται ως αυτοτελής τοµέας, στο Μακροχρόνιο 

Πρόγραµµα Αναπτύξεως (1970-1985), που εκπονήθηκε από το ΚΕΠΠΕ κατ΄ 

εξουσιοδότηση της κυβέρνησης.  

β) η δικτατορική κυβέρνηση ανακήρυξε το έτος 1970 ως «Έτος Προστασίας της 

Φύσης» παράλληλα µε τη σχετική πρωτοβουλία του Συµβουλίου της Ευρώπης, 

παρόλο ότι η Ελλάδα δεν ήταν πλέον µέλος του,  

γ) δηµιουργούνται νέες οργανωτικές δοµές στο εσωτερικό του διοικητικού 

µηχανισµού όπως η ∆ιεύθυνση Χωροταξίας στο Υπουργείο Συντονισµού (1972), 

το πρόγραµµα ΠΕΡΠΑ ενώ η διαµόρφωση τη γενικής περιβαλλοντικής πολιτικής 

ανατίθεται στο Υπουργείο Πολιτισµού.  

Επιπροσθέτως µετά την πτώση της δικτατορίας, η Συντακτική Βουλή του 1975 

περιέλαβε ρητή συνταγµατική διάταξη που προβλέπει την ειδική υποχρέωση του 

κράτους να προστατεύει το φυσικό και πολιτιστικό Περιβάλλον (άρθρο 24 παρ. 1). 

Μάλιστα η θέση της διάταξης αυτής, θεωρήθηκε πρωτοποριακή σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες στα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά Συντάγµατα, όπως άλλωστε διαπιστώνεται και 

από τις επιµέρους αναφορές στα Συντάγµατα των Κρατών Μελών των 15. Με τις 

πρωτοποριακές λοιπόν αυτές προστατευτικές του Περιβάλλοντος διατάξεις, 

σηµατοδοτείται µια νέα περίοδος, στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ∆ίκαιο.  Νέες αξίες 

κατοχυρώνονται από τον Έλληνα συντακτικό νοµοθέτη και παράλληλα προς τα 

ατοµικά δικαιώµατα τα κλασσικού τύπου, που κυριαρχούνταν από το στοιχείο της 

αποχής του Κράτους, διαµορφώθηκε µια νέα σφαίρα υποχρεωτικής δράσης του 

Κράτους στον τοµέα των ατοµικών κοινωνικών δικαιωµάτων. Το Περιβάλλον πλέον 
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κατέχει εξέχουσα θέση και στο άρθρο 24 ειδικότερα, απαντάται η πρώτη θεσµική 

προσέγγιση της αισθητικής της πόλης (προστασία του Περιβάλλοντος - φυσικού, 

οικιστικού, πολιτιστικού). 

Επιπλέον, η διοίκηση οφείλει να απέχει από την έκδοση δυσµενών για το Περιβάλλον 

πράξεων ελλείψει ειδικής προστατευτικής νοµοθεσίας. ∆εν θα ήταν υπερβολή να 

υποστηριχθεί ακόµη ότι το Σύνταγµα του 197516 εισέρχεται, µε τις ρηξικέλευθες για 

την εποχή του διατάξεις που θεµελιώνουν την προστασία του φυσικού και του 

πολιτιστικού Περιβάλλοντος, σε ένα νέο ιστορικό ρεύµα συνταγµατισµού, τον 

οικολογικό συνταγµατισµό.  

 

ιιι.Η περίοδος µετά το 1975 
 

Η περίοδος που ξεκινά από τη µεταπολίτευση και φτάνει µέχρι τις µέρες µας, είναι 

εκείνη κατά την οποία το ελληνικό Κράτος προέβη σε µια σειρά από ενέργειες που 

δηµιούργησαν ένα πλέγµα νοµοθεσίας και θεσµών για το Περιβάλλον, ιδιαίτερα ευρύ, 

ενώ όπως υποστηρίζεται οδήγησαν στην «ενηλικίωση» της προστασίας του 

Περιβάλλοντος στη χώρα µας. Οι ενέργειες αυτές µπορούν να εστιαστούν ως εξής: 

 

Ø Η Ελλάδα επικυρώνει και µετατρέπει σε εσωτερικό δίκαιο διάφορες 

διεθνείς Συµβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος, οι οποίες ελάµβαναν 

χώρα µε όλο και αυξανόµενο ρυθµό τις χρονιές που ακολούθησαν τη 

Συνδιάσκεψη της Στοκχόλµης. 

Ø Παρουσιάστηκε ιδιαίτερα έντονα η έννοια της περιβαλλοντικής 

προστασίας στα θέµατα που άπτονταν της οικιστικής πολιτικής και νοµοθεσίας 

της εποχής17.  

Ø Τα έντονα περιβαλλοντικά προβλήµατα µε χαρακτηριστικό το οξύ 

πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης του Λεκανοπεδίου είχαν ως αποτέλεσµα 

να ανακοινωθούν µια σειρά µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων 

πρωτοβουλιών και µέτρων για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

της Αθήνας, όπως η µακρόχρονη αναδιοργάνωση της ευρύτερης περιοχής 

Αθηνών και τα έκτακτα µέτρα µεταξύ του 1982 και 1983. Τελικά µόνο τα 

έκτακτα µέτρα απέκτησαν νοµοθετική ισχύ και εφαρµόστηκαν. 
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Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, συνέπεσε µε την αύξηση του 

κοινοτικού ενδιαφέροντος για τα προβλήµατα της προστασίας του Περιβάλλοντος. Η 

κοινοτική νοµοθεσία έδωσε το έναυσµα για την περαιτέρω εξέλιξη της αντίστοιχης 

εθνικής ή για τη ρύθµιση ζητηµάτων για τα οποία δεν υπήρχαν προηγουµένως 

αντίστοιχες ρυθµίσεις. Η υποχρέωση της, να εναρµονιστεί µε το κοινοτικό δίκαιο, είχε 

ως αποτέλεσµα να εισέλθει στην ελληνική νοµοθεσία ένα πλήθος κανόνων άρτιων και 

επεξεργασµένων, και µάλιστα για θέµατα και προβλήµατα, που δεν είχαν µέχρι τότε 

κάνει αισθητή τη ύπαρξη τους στην ελληνική κοινωνία και πολιτεία. 

Σταθµός σ’ αυτή την πορεία είναι η έκδοση, το 1986, του νόµου πλαίσιο για το 

Περιβάλλον, Ν.1650/1986 «Περί προστασίας του Περιβάλλοντος», που θέτει τις 

βασικές αρχές σύµφωνα µε τις οποίες πρέπει να αναπτύσσεται η περιβαλλοντική 

πολιτική και καθορίζει τα πλαίσια και τα µέσα µε τα οποία θα ασκείται. Ο Νόµος ορίζει 

«την προστασία του Περιβάλλοντος ως απαραίτητη προϋπόθεση ώστε ο άνθρωπος, ως 

άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής ποιότητας 

Περιβάλλον µέσα στο οποίο προστατεύεται η υγεία του και ευνοείται η ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς του - αλλά και ως θεµελιώδες και αναπόσπαστο µέρος της 

πολιτιστικής και αναπτυξιακής διαδικασίας και πολιτικής». Έκτοτε έχουν εκδοθεί 

πληθώρα κανονιστικών διατάξεων στο πλαίσιο του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), 

όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002) και του Κοινοτικού 

δικαίου18. 

Ιδιαίτερης µνείας ο Ν.2508/1997 «για τη βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και 

οικισµών της χώρας και σχετικές ρυθµίσεις», όπου τέθηκε η αναβάθµιση του 

οικιστικού Περιβάλλοντος µε µακροπρόθεσµο όραµα µία πόλη «µη ρυπαίνουσα» µε 

κοινωνική και παραγωγική συνοχή, µε πολιτισµική και κοινωνική ταυτότητα και µε 

βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη, ως η βασική παράµετρος του χωροταξικού και 

πολεοδοµικού σχεδιασµού. 

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι οργανωτικές ανακατατάξεις της περιόδου όπως 

η δηµιουργία του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος στα 1976, του 

Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος στα 1980 και του Υπουργείο 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων έργων στα 1985. 

Σταθµός στις οργανωτικές ανακατατάξεις θεωρείται η υλοποίηση της µακροχρόνιας 

απαίτησης για την δηµιουργία αυτόνοµου Υπουργείου Περιβάλλοντος όπου συστάθηκε 

µε την Πρωθυπουργική Απόφαση µε αρ. 2876/7.10.09 (ΦΕΚ 2234/07.10.09) το 

Υ.Π.Ε.Κ.Α19. 
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Οι παραπάνω ενέργειες εµπλούτισαν σε εξαιρετικά µεγάλο βαθµό τη ρυθµιστική 

παρέµβαση για την προστασία του Περιβάλλοντος στη χώρα µας20. 

 

1.3. Η συµµόρφωση και η αποτελεσµατικότητα της Οδηγίας EΠΕ (Οδηγία 
85/337/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/11/ΕΚ) στην Ελλάδα 

 

ι. Εισαγωγή  
 

Σχετικά µε τη µελέτη του θεσµού της Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) 

και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πρέπει να επισηµανθεί ότι η 

ΜΠΕ αποτελεί ένα σηµαντικό µέρος, το σηµαντικότερο ίσως της διαδικασίας ΕΠΕ, και 

µεταξύ των άλλων προσδιορίζει την κατάσταση του συγκεκριµένου Περιβάλλοντος που 

µπορεί να επηρεαστεί από µία ή περισσότερες δράσεις, εκτιµά το είδος της φύσης, το 

µέγεθος και τη βλάβη που µπορεί να επέλθει σε αυτό και συνεπώς παρέχει τη 

δυνατότητα σχεδιασµού όλων των απαραίτητων ενεργειών, διαδικασιών και µέτρων για 

την αποτροπή των βλαβών αυτών ή στη χειρότερη περίπτωση των µετριασµό τους. Η 

διαδικασία της ΕΠΕ ξεκινά πριν από τη ΜΠΕ και λήγει µετά από αυτήν. Το χρονικό 

σηµείο έναρξης της διαδικασίας αυτής είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. 

Η διαδικασία των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πρωτοεµφανίστηκε στις 

ΗΠΑ το 1967 κατά τη διάρκεια συζητήσεων στο Κοινοβούλιο για το Νόµο του 1967 

περί της Εθνικής Πολιτικής για το Περιβάλλον. Εν συνεχεία, η Ε.Ε. υιοθέτησε το θεσµό 

µε την Οδηγία 85/337στις 27 Ιουνίου του 1985, η οποία τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 

97/11/ΕΚ και συµπληρώθηκε µε τις Οδηγίες 2001/41/ ΕΚ και 2003/35/ΕΚ.  

Η Οδηγία 85/337 βασίζεται στην Αρχή της πρόληψης, αυτό επιβεβαιώνεται και στο 

προοίµιο της Οδηγίας, που αναφέρεται ότι «η καλύτερη πολιτική Περιβάλλοντος 

συνίσταται στην πρόληψη στην πηγή της δηµιουργίας ρυπάνσεων ή οχλήσεων και όχι 

στην καταπολέµηση των επιδράσεων της εκ των υστέρων». Την Αρχή της πρόληψης 

στην εν λόγω Οδηγία την εξυπηρετούν τρεις ειδικότερες Αρχές, η Αρχή της έγκαιρης 

εκτίµησης, η Αρχή της συνολικής ή σφαιρικής εκτίµησης και η Αρχή της διαβάθµισης 

των επιπτώσεων21. 

Σκοπός της Οδηγίας είναι να ελέγχονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου πριν 

την χορήγηση άδειας για την υλοποίηση του, ώστε η διοίκηση να λαµβάνει υπόψη της 

όλες τις παραµέτρους, οικονοµικούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς πριν τη 
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διαµόρφωση της τελικής απόφασης, και, όπου είναι δυνατόν, να λαµβάνει µέτρα 

άµβλυνσης, προκειµένου να µειωθούν ή να εξαλειφθούν οι εν λόγω επιπτώσεις, εκ των 

προτέρων.  

Εργαλείο εφαρµογής της προαναφερόµενης Οδηγίας αποτελεί η Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που «πρέπει να έχει χαρακτηριστικά επιστηµονικής 

εργασίας, της οποίας θεµελιώδες γνώρισµα είναι η λογική θεµελίωση και τεκµηρίωση 

των κρίσεων».22 

Το κοινό συµµετέχει επίσης στη διαδικασία αδειοδότησης εκφράζοντας τη γνώµη του. 

Όταν κρίνεται ότι το υπό µελέτη έργο έχει σηµαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις, στη 

διαδικασία συµµετέχουν και οι γειτονικές χώρες µέλη και το κοινό τους εκφράζοντας 

τη γνώµη τους23.  

Κατά την εφαρµογή της Οδηγίας 85/337 διαπιστώθηκε ότι ελλόχευε ο κίνδυνος η 

διακριτική ευχέρεια την οποία παρέχει η Οδηγία στα κράτη µέλη για τη θέσπιση 

κατωτάτων ορίων για την επιλογή των έργων του Παραρτήµατος ΙΙ να οδηγήσει σε 

γενική υποτίµηση των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1. Αυτός ήταν σε µεγάλο 

βαθµό ο λόγος για τον οποίο η Οδηγία 97/11/ΕΚ εισήγαγε ένα νέο Παράρτηµα ΙΙΙ το 

οποίο καθιερώνει τα κριτήρια επιλογής που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη θέσπιση 

των κατωτάτων ορίων και για την επιλογή µετά από κατά περίπτωση εξέταση των 

έργων του Παραρτήµατος ΙΙ. Επίσης εµφανίστηκαν ζητήµατα σχετικά µε το επίπεδο και 

την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονταν στις αρµόδιες αρχές στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΕΠΕ. Για την 

αντιµετώπιση τους εισήχθηκαν στην Οδηγία 97/11/ΕΚ (άρθρο 3 παράγραφος 3), νέες 

ελάχιστες απαιτήσεις πληροφόρησης καθώς και των προαιρετικών διαδικασιών 

οριοθέτησης του πεδίου εφαρµογής που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφος 2. Επιπλέον 

ενισχύθηκε η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, καθιερώθηκε η παρακολούθηση του 

έργου, δηµιουργήθηκαν ευνοϊκότεροι όροι για τις διαβουλεύσεις µε το κοινό και 

καθορίστηκε διαδικασία για τις περιπτώσεις διασυνοριακής ρύπανσης.  

Αλλά και από την εφαρµογή της τροποποιηµένης Οδηγίας εµφανίστηκαν ελλείψεις24, η 

Οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά µε την εκτίµηση επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 

προγραµµάτων στο Περιβάλλον έρχεται και συµπληρώνει το σύστηµα εκτίµησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων µε την πρότερα εκτίµηση στο επίπεδο του σχεδιασµού 

τους. 

Στόχος αυτής της Οδηγίας είναι η υψηλού επιπέδου προστασία του Περιβάλλοντος και 

η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία και θέσπιση σχεδίων 
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και προγραµµάτων µε σκοπό την προώθηση βιώσιµης ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας ότι 

σύµφωνα µε την παρούσα Οδηγία, θα γίνεται εκτίµηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για ορισµένα σχέδια και προγράµµατα που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές 

επιπτώσεις στο Περιβάλλον πριν την υιοθέτηση και εφαρµογή τους.  

Η Οδηγία 2003/35/ΕΚ σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων 

σχεδίων και προγραµµάτων επιδιώκει την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή 

του κοινού στη λήψη αποφάσεων και στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη σχετικά µε 

περιβαλλοντικά θέµατα. 

 

ιι. Ελληνική πραγµατικότητα για τον θεσµό της ΕΠΕ 
 

Ο θεσµός της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) εισήχθη στην Ελληνική 

νοµοθεσία ως µέσον για την προστασία του Περιβάλλοντος25. Οι κανόνες που διέπουν 

τη σύνταξη της διαθέτουν έρεισµα στο Ελληνικό Σύνταγµα και ιδίως στους ορισµούς 

του άρθρου 24 Συντ., το οποίο καθιερώνει την προστασία του Περιβάλλοντος, - µετά δε 

την πρόσφατη αναθεώρηση του Απριλίου 2001 - όχι µόνο ως καθήκον και υποχρέωση 

των οργάνων της Πολιτείας, αλλά και ως ατοµικό δικαίωµα των Πολιτών. 

Ο συντακτικός νοµοθέτης δεν αρκέστηκε στην πρόβλεψη δυνατότητας να θεσπίζονται 

µέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος αλλά επέβαλε στα όργανα του Κράτους 

που έχουν σχετική αρµοδιότητα να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για τη διαφύλαξη 

του προστατευόµενου αγαθού και, ειδικότερα να λαµβάνουν τα απαιτούµενα 

νοµοθετικά και διοικητικά, προληπτικά και κατασταλτικά, µέτρα - στο πλαίσιο της 

Αρχής της αειφορίας - παρεµβαίνοντας στον αναγκαίο βαθµό και στην οικονοµική ή 

άλλη ατοµική ή συλλογική δραστηριότητα. 

Ενόψει της παραπάνω Συνταγµατικής επιταγής για την προστασία του Περιβάλλοντος 

εκδόθηκε ο Ν. 1650/86 για την Προστασία του Περιβάλλοντος, κατά τον οποίο 

δηµιουργείται το γενικό πλαίσιο εφαρµογής ενώ οι περαιτέρω λεπτοµέρειες, 

διευθετούνται σύµφωνα µε το Νόµο, µε τις κανονιστικές πράξεις: α) την KYA 

69269/5387/199026 σχετικά µε την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 

τον καθορισµό του περιεχοµένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

και των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξει, και 

β) την ΚΥΑ 75308/5512/1990 (ΕτΚ 691 Β') για τον καθορισµό του τρόπου ενηµέρωσης 
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του κοινού27. Οι εν λόγω κοινές αποφάσεις επιχείρησαν την εναρµόνιση της ελληνικής 

νοµοθεσίας προς τις Οδηγίες 84/360/ΕΟΚ και 85/337/ΕΟΚ28. 

Ο Ν.1650/86 τροποποιήθηκε το 2003 µετά από προειδοποιητική επιστολή της 

Επιτροπής29 µε το Ν. 3010/02 ο οποίος µετέφερε την Οδηγία 97/11/ΕΚ στο εσωτερικό 

δίκαιο30. Σύµφωνα το άρθρο 1 του Ν.3010/02 που τροποποίησε το άρθρο 3 παρ. 1 του 

Ν.1650/86, τα δηµόσια ή ιδιωτικά έργα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ενώ κάθε 

κατηγορία µπορεί να περιλαµβάνει και υποκατηγορίες31.  

Η εξειδίκευση των θεµελιωδών διατάξεων του Ν. 3010/02 γίνεται µε τις κανονιστικές 

διατάξεις την ΚΥΑ 15393/2332/200232, για την κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών 

έργων και δραστηριοτήτων, την ΚΥΑ 145799/05 που συµπληρώνει την ΚΥΑ 

15393/2332/2002, την ΚΥΑ 11014/703/2003 για την διαδικασία Προκαταρτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης  

Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) και η ΚΥΑ 3711/2021/2003 για τον καθορισµό του 

τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού. 

Κατά το άρθρο 4 παρ. 3 της προαναφερόµενης ΚΥΑ, το ενδιαφερόµενο κοινό έχει τη 

δυνατότητα µέσα σε προθεσµία 30 ηµερών, αντί 15 που ίσχυε, από την δηµοσίευση των 

προµελετών ή µελετών, να λάβει γνώση όλου του φακέλου και να διατυπώσει 

εγγράφως τη γνώµη του33. 

 

1.4. Συµπεράσµατα από την εφαρµογή της περιβαλλοντικής πολιτικής για 
την κατάσταση και τις προοπτικές του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη34,35. 
 

Θερµοκρασία και βροχοπτώσεις 

Το κλίµα της γης αλλάζει. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή 

έχει ξεκινήσει και προβλέπεται να συνεχιστεί. Αυτό είναι πλέον προφανές σε 

παγκόσµιο επίπεδο από την αύξηση της µέσης θερµοκρασίας του αέρα και των 

ωκεανών, το εκτενές λιώσιµο του χιονιού και των πάγων καθώς και την αύξηση του 

µέσου ύψους της επιφάνειας της θάλασσας. Στην Ελλάδα, από τα τέλη της δεκαετίας 

του 1990, η θερµοκρασία αυξάνεται ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αντίθετα η αύξηση είναι 

µικρότερη κατά την διάρκεια του χειµώνα. Παγκόσµια κλιµατικά µοντέλα εκτιµούν ότι 

έως το 2100 η Ελλάδα θα παρουσιάσει αύξηση στη θερµοκρασία από 3,1oC έως 5,1oC, 

µε µέση τιµή 4,3oC, µε οποιοδήποτε σφάλµα µπορεί να εισάγει στην εκτίµηση αυτή η 

µέθοδος υπολογισµού. 



Εφαρµογή του Νοµοθετικού Πλαισίου στην Ελλάδα για τις ΜΠΕ Πριν και Μετά το Σχέδιο Καλλικράτη  Τζαχάνη Κωνσταντίνα   

24 
 

Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, στον Ελλαδικό χώρο εµφανίζεται τάση µείωσης, τόσο 

σε ετήσια βάση όσο και σε εποχική, κυρίως κατά την περίοδο 1980-2000, µε τάσεις 

ανάκαµψης τα επόµενα έτη. Σχετικά µε την µελλοντική πορεία των θερινών 

βροχοπτώσεων στην Ελλάδα υπάρχουν ενδείξεις ότι θα είναι φθίνουσα, κάτι που 

βρίσκεται σε συµφωνία µε την αντίστοιχη εκτίµηση για όλη την Μεσόγειο, όπου τα 

κλιµατικά µοντέλα συγκλίνουν στη µεγάλη µείωση της θερινής βροχόπτωσης. Αντίθετα 

όµως, αρκετά µοντέλα προβλέπουν αύξηση των χειµερινών βροχοπτώσεων κυρίως στις 

βόρειες περιοχές της Μεσογείου, µικρότερης όµως τάξης από την αντίστοιχη της 

βόρειας Ευρώπης. 

Η θέρµανση της ατµόσφαιρας συνδέεται µε υψηλότερη περιεκτικότητα νερού και αυτό 

έχει σαν αποτέλεσµα την πιθανότητα έντονων βροχοπτώσεων. Η ένταση, η µορφή και η 

χρονική περίοδος των έντονων βροχοπτώσεων στην Ελλάδα επηρεάζεται πολύ από την 

τοπική κλίµακα και εµφανίζουν διαφορές µεταξύ των γεωγραφικών περιοχών. Η 

ένταση των θερινών βροχοπτώσεων παρουσιάζει αύξηση, ενώ, για τις χειµερινές και 

ετήσιες βροχοπτώσεις, η ένταση παρουσιάζει αρνητική τάση. Μόνο η Αθήνα 

παρουσιάζει θετική τάση, λόγω των πολύ έντονων βροχοπτώσεων που σηµειώθηκαν τα 

τελευταία έτη. 

 

Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 

Οι ανθρωπογενείς εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου σε παγκόσµιο επίπεδο ευθύνονται 

κατά 90% για την κλιµατική αλλαγή. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα 

έκθεση για την Ελλάδα προέρχονται από την ετήσια έκθεση που έχει την υποχρέωση να 

υποβάλλει η Ελλάδα στην UNFCCC, σύµφωνα µε την  Σύµβαση Πλαίσιο των 

Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή και το Πρωτόκολλο του Κιότο. Το 2006 

οι εκποµπές των ΑΤΘ (χωρίς LULUCF) ήταν 133,11 Mt CO2, δηλαδή έχουν αυξηθεί 

κατά 24,6% συγκρινόµενες µε τις εκποµπές του έτους βάσης (όπως ορίζεται για κάθε 

αέριο). Η αύξηση αυτή δείχνει ότι η Ελλάδα είναι εντός του στόχου +25% του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο, κατατάσσοντας ταυτόχρονα την χώρα µας µεταξύ των 4 

Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν υπερβεί τους καθορισµένους 

στόχους. 

Οι εκποµπές από την Ενέργεια το 2006 ευθύνονται για το 81,8% επί του συνόλου των 

αερίων του θερµοκηπίου  (χωρίς LULUCF) και αυξήθηκαν περίπου κατά 35 %, σε 

σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Για να ικανοποιήσει τον όγκο της ενεργειακής ζήτησης 

στην Ελλάδα, ο ενεργειακός τοµέας βασίζεται στην καύση ορυκτών καυσίµων. Η 
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ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας το 2006 ανήλθε σε περίπου 1300 PJ. Η 

κατανάλωση στερεών καυσίµων και προϊόντων πετρελαίου αντιπροσωπεύει το 88% της 

κατανάλωσης, ενώ η συµµετοχή της βιοµάζας και των λοιπών ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (κυρίως υδροηλεκτρική, ηλιακή και αιολική ενέργεια) είναι 1,5% και 1% 

αντίστοιχα. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης των εκποµπών από τον τοµέα της 

ενέργειας για την περίοδο 2000-2006, µειώθηκε κατά 1%. Η βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου σε αυτή την περίοδο λόγω οικονοµικής ανάπτυξης, η σηµαντική αύξηση του 

τοµέα των υπηρεσιών και η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστηµα της 

Ελλάδας αντιπροσωπεύουν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις τάσεις των 

εκποµπών από την ενέργεια. 

Η συνολική ρεαλιστική προοπτική µείωσης των εκποµπών των αερίων του 

θερµοκηπίου από τα υιοθετηµένα και εφαρµοσµένα µέτρα αντιµετώπισης υπολογίζεται 

στα 28,3 Mt  ισοδύναµου CO2 για το 2010, και στα 37,6 Mt ισοδύναµου CO2 για το 

2015. Τα µέτρα περιλαµβάνουν προώθηση της χρήσης φυσικού αερίου, βελτιώσεις στο 

συµβατικό σύστηµα παραγωγής ενέργειας, προώθηση των ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ), βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των καυσίµων και των 

τεχνολογιών κατασκευής των νέων αυτοκίνητων και ανάκτηση των βιοδιασπώµενων 

απορριµµάτων. 

Τέλος, ακολουθώντας τις προτεινόµενες πολιτικές και µέτρα, που έχουν αναγνωριστεί 

στο πλαίσιο του 2ου Εθνικού προγράµµατος για την Κλιµατική αλλαγή (2000-2010), το 

σύνολο της δυνατότητας µείωσης των εκποµπών αερίου του θερµοκηπίου υπολογίζεται 

στα 11,1 Mt ισοδύναµου CO2 για το έτος 2010 και 16,4 Mt ισοδύναµου CO2 για το έτος 

2015, µη λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές παρεµβολές µεταξύ τους. 

 

Ολικό όζον και ηλιακή ακτινοβολία 

Στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται επίγειες µετρήσεις ολικού όζοντος από το 1982 στη 

Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Η βουνοσειρά του όζοντος στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει 

εποχική και µακροχρόνια διακύµανση. Οι µέγιστες ετήσιες τιµές όζοντος 

παρατηρήθηκαν την περίοδο 1982-1987, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζουν πτώση µε τις 

ελάχιστες τιµές να εµφανίζονται τα έτη 1992 και 1993. Η κύρια αιτία για αυτές τις 

ελάχιστες τιµές είναι η έκρηξη του ηφαιστείου Pinatubo. Από το έτος 2001 

παρατηρούνται αυξηµένες ετήσιες τιµές όζοντος σε σχέση µε τη δεκαετία του 1990, 

που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το στρώµα του όζοντος αρχίζει να επανακάµπτει. Αν 
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και παρατηρείται αύξηση των τιµών, το ολικό όζον είναι ακόµα σε χαµηλότερα επίπεδα 

από τα αντίστοιχα της δεκαετίας του1980. 

Η ολική ηλιακή ακτινοβολία παρακολου8είται στην Αθήνα από το 1953, ενώ στη 

Θεσσαλονίκη την περίοδο 1983-2006 είναι θετική και είναι 0,41% ανά έτος για την 

ολική και 0,44% ανά έτος για την UVA. Οι υπολογισµένες αυξήσεις είναι σηµαντικές 

και µπορούν να αποδοθούν σε µεταβολή µετεωρολογικών συνθηκών (π.χ. µείωση 

νέφωσης, βροχόπτωσης,) αλλά και στην µείωση του οπτικού βάθους αιωρούµενων 

σωµατιδίων ως αποτέλεσµα των µέτρων για την βελτίωση της ποιότητας του αέρα. 

 

Ατµοσφαιρικό περιβάλλον36 

Τα προβλήµατα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα µπορούν να διαχωριστούν 

σε προβλήµατα αστικής και βιοµηχανικής ρύπανσης. Οι πηγές της αστικής ρύπανσης 

είναι κυρίως τα οχήµατα και η θέρµανση και διαβαθµίζονται κατ’ αυξητική έννοια από 

τις µικρές προς τις µεγάλες πόλεις, ακολουθώντας την οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη της χώρας. Όσον αφορά στις µεταφορές, η ατµοσφαιρική ρύπανση στις 

αστικές περιοχές οφείλεται στον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό των πάσης φύσεως 

οχηµάτων που κυκλοφορούν, στον υψηλό µέσο όρο της ηλικίας των οχηµάτων αυτών 

και τα κυκλοφοριακά προβλήµατα. 

Η βιοµηχανική ρύπανση αφορά κυρίως στις περιοχές οπού λειτουργούν 

θερµοηλεκτρικοί σταθµοί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, στις περιοχές όπου 

λειτουργούν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες και στις περιοχές όπου υπάρχει 

συσσώρευση πολλών έστω και µικρών βιοµηχανιών ή εκείνες όπου υπάρχει άµεση 

γειτνίαση µε κατοικηµένες περιοχές. 

Εκτός από αυτές τις ανθρωπογενείς αιτίες, υπάρχουν και οι φυσικές αιτίες που 

επιδεινώνουν άµεσα ή έµµεσα τα προβλήµατα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και οι 

οποίες είναι η τοπογραφία µιας περιοχής, οι κλιµατολογικές συνθήκες που ευνοούν 

ιδιαίτερα την εµφάνιση της φωτοχηµικής ρύπανσης και η µεταφορά σκόνης από 

ερήµους (π.χ. Σαχάρα) – φαινόµενο που παρατηρείται σε όλες τις νότιες ευρωπαϊκές 

χώρες, κάτω από ορισµένες µετεωρολογικές συνθήκες. 

Στην εξέλιξη της ποιότητας του αέρα, ως προς τις διαχρονικές τάσεις, διαφαίνονται 

αργά αλλά σταθερά βήµατα βελτίωσης. Το εντονότερο πρόβληµα στην ατµόσφαιρα των 

µεγαλουπόλεων είναι τα αιωρούµενα σωµατίδια ΡΜ10, οι συγκεντρώσεις των οποίων 

υπερβαίνουν τις πρόσφατα θεσµοθετηµένες οριακές τιµές. Παρά τις αυξοµειώσεις των 
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ετήσιων µέσων τιµών ρύπανσης στις διάφορες θέσεις, η εξέλιξη είναι γενικά πτωτική ή 

παρουσιάζει τάση σταθεροποίησης, ανάλογα µε τον ρύπο. 

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται µε µέτρα ελέγχου εκποµπής ρύπων από διάφορες πηγές, τη 

διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό και τριτογενή τοµέα, αλλά κυρίως µε τις 

βελτιώσεις στον τοµέα των µεταφορών, όπως την  

• Τεχνολογική αναβάθµιση του στόλου των ιδιωτικών αυτοκινήτων και των 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 

• Χρήση καυσίµων µε καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές 

• Εφαρµογή του µέτρου της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ), 

• Ολοκλήρωση των µεγάλων κυκλοφοριακών έργων, 

• ∆ιευκόλυνση της κυκλοφορίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

Το ΥΠΕΚΑ37 σε συνεργασία µε εξειδικευµένους επιστήµονες του ΕΜΠ εκπόνησε το 

Εθνικό Σχέδιο για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτό περιλαµβάνει 

µέτρα για τον έλεγχο των εκποµπών από τις οδικές µεταφορές, µέτρα για την 

βιοµηχανία, για την κεντρική θέρµανση και µέτρα για την παρακολούθηση της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης.  

 

Υδατικοί πόροι 

Η Ελλάδα, έχει ιδιαίτερα εκτεταµένη ακτογραµµή (περισσότερα από 15.000 km) και 

παρουσιάζει µεγάλη οριζόντια κατάτµηση (περίπου 3.000 νησιά). Ο Ελλαδικός χώρος 

διαθέτει ικανοποιητικά αποθέµατα γλυκού νερού και κατατάσσεται µεταξύ των 

πλούσιων σε νερό µεσογειακών χωρών. στο εσωτερικό της χώρας παρουσιάζεται 

σηµαντικός αριθµός ποταµών, καθώς και παραποτάµων, χειµάρρων και ρεµάτων 

συνεχούς ή διαλείπουσας ροής, καθώς και αξιοσηµείωτος αριθµός λιµνών. Ακόµα 

πλήθος πηγών νερού είναι διάσπαρτες στον ελληνικό χώρο. Τα επιφανειακά νερά 

χρησιµοποιούνται κυρίως στην γεωργία, την αλιεία, τη βιοµηχανία και την ύδρευση 

οικισµών, τα υπόγεια νερά, κυρίως για ύδρευση και άρδευση, ενώ τα παράκτια νερά για 

αλιεία, αναψυχή και τουρισµό. 

Παρά το φυσικό πλου το της Ελλάδας σε υδατικούς πόρους (αφού σε υπερετήσια 

κλίµακα το σύνολο του φυσικού ρυθµού ανανέωσης των υδατικών πόρων είναι 

σηµαντικά πολλαπλάσιο των αναγκών σε νερό), συχνά παρατηρούνται προβλήµατα 

διαθεσιµότητας νερού σε πολλές περιοχές της χώρας, στα οποία συντελούν διάφοροι 

λόγοι, όπως η άνιση κατανοµή των πόρων, η εποχικότητα της ζήτησης λόγω του 
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τουρισµού και της γεωργίας, η υπερεκµετάλλευση και υφαλµύρινση των υπόγειων 

υδροφορέων, εξάρτηση από πηγές γειτονικών χωρών, κλπ. συνοπτικά, χρειάζεται να 

σηµειωθεί ότι οι γεωγραφικές περιοχές µεγάλης διαθεσιµότητας υδατικών πόρων δεν 

συµπίπτουν µε τις περιοχές αυξηµένης ζήτησης. 

Η κατανοµή και ανάπτυξη του πληθυσµού και των οικονοµικών και βιοµηχανικών 

δραστηριοτήτων στις λεκάνες απορροής των ποταµών, καθώς και οι αποπλύσεις των 

εδαφών της γεωργικής γης, δηµιουργούν τοπικά ρυπαντικές πιέσεις στους υδατικούς 

πόρους της χώρας. Ωστόσο, η κατάσταση έχει βελτιωθεί σηµαντικά µε την κατασκευή 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων των πόλεων και των µεγάλων οικισµών της 

χώρας που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Για την προστασία 

των υδατικών πόρων, κυρίως των υπόγειων, από τις γεωργικές δραστηριότητες, έχουν 

θεσµοθετηθεί ευπρόσβλητες προς τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες και 

βρίσκονται σε εξέλιξη Προγράµµατα ∆ράσης, τα οποία παρακολουθούνται σε 

συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Τα παράκτια ύδατα, 

παρά τα τοπικά προβλήµατα, θεωρούνται στο σύνολο τους εξαιρετικής ποιότητας, κάτι 

το οποίο επιβεβαιώνεται και από τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις της Ελλάδας και της 

ευρωπαϊκής ένωσης. 

 

Υδατικά Οικοσυστήµατα (υγροτοπικά, παράκτια, θαλάσσια) 

Η διάπραξη ποικίλων µορφών παραβάσεων της υπάρχουσας περιβαλλοντικής και 

πολεοδοµικής νοµοθεσίας συγκαταλέγεται ως µια από τις κύριες αιτίες υποβάθµισης 

των υγροτόπων. Η λήψη µέτρων για την επίλυση αυτού του προβλήµατος, παράλληλα 

µε την κατάρτιση αποτελεσµάτων διαχειριστικών σχεδίων, διαχειριστικών σκοπών και 

σχεδίων φύλαξης και παρακολούθησης είναι καταλυτικής σηµασίας για την ελάφρυνση 

των απειλών που δέχονται οι πιο σηµαντικοί υγρότοποι της χώρας. Σηµαντικό 

πρόβληµα για τα παράκτια οικοσυστήµατα της χώρας εξακολουθεί να είναι η 

αυθαίρετη δόµηση και η ανάπτυξη οικιστικής και τουριστικής δραστηριότητας και για 

την εν γένει βιώσιµη διαχείριση του παράκτιου περιβάλλοντος αποτελεί απαραίτητο 

µέτρο για τη επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων που παρατηρούνται στην 

παράκτια ζώνη. Μια συνοπτική ανασκόπηση της υφιστάµενης κατάστασης των 

θαλάσσιων οικοσυστηµάτων επιβεβαιώνει ότι µε εξαίρεση ορισµένες παράκτιες 

περιοχές, όπου η συγκέντρωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχει προκαλέσει 

διαταραχές στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι ελληνικές θάλασσες διατηρούν ακόµα 

χαρακτηριστικά υψηλής οικολογικής ποιότητας όσον αφορά στο φυτοβένθος, τα 
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βενθικά ασπόνδυλα και το πλαγκτόν. Μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η εφαρµογή περιορισµών στην απόρριψη 

στερεών και υγρών αποβλήτων ή η αντιµετώπιση της υπεραλίευσης, της παράνοµης και 

άδηλης αλιείας, των απορρίψεων και των παρεµπιπτόντων αλιευµάτων, χρήζουν 

συνδυασµού µε τον καθορισµό και την εφαρµογή ισχυρών µέτρων για την προστασία 

και διατήρηση των ευαίσθητων και σηµαντικών οικοτόπων και ειδών καθώς και τη 

διεθνή συνεργασία για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της εισβολής ξενικών ειδών. 

 

Χερσαίο περιβάλλον 

Το πρόβληµα της ρύπανσης του εδάφους δεν είναι σηµαντικό στην Ελλάδα σε 

σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προέρχεται κυρίως από τις τοπικές πηγές που 

συνδέονται µε τα µεταλλεία, τις βιοµηχανικές δραστηριότητες και τους χώρους 

διάθεσης αποβλήτων. Η σηµαντικότερη εδαφολογική απειλή στην Ελλάδα είναι η 

διαβίωση στο κεκλιµένο έδαφος, το οποίο µπορεί να οδηγήσει στην ερηµοποίηση και 

την αλάτωση. Αυτές προέρχονται από την κακή διαχείριση εδάφους καθώς και από τις 

πιέσεις από τον ανθρώπινο και ζωικό πληθυσµό. Η υποβάθµιση ευνοείται επίσης από 

τα ακραία κλιµατικά φαινόµενα όπως η ξηρασία, οι απότοµες βροχές, οι οποίες είναι 

συχνές, και τη γεωλογία (ειδικά σε διαµόρφωση εδάφους στον ασβεστόλιθο). Εν 

τούτοις, η εισαγωγή των ορθών γεωργικών πρακτικών που στοχεύουν στην προστασία 

του εδάφους από την διάβρωση, στην ενίσχυση της εδαφολογικής δοµής και γενικά, 

στην προστασία των οικοσυστηµάτων, αναµένονται να ωφελήσουν την κατάσταση του 

εδάφους στην Ελλάδα. 

 

Βιοποικιλότητα 

Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και τη 

Μεσόγειο, µε καταγεγραµµένα 5.800 είδη φυτών, από τα οποία το 18% περίπου είναι 

ενδηµικά, 23.130 είδη ζώων της ξηράς και των γλυκών νερών, 3.500 θαλάσσια είδη 

καθώς και µεγάλη ποικιλία οικοσυστηµάτων και τοπίων. Οι σηµαντικότερες πιέσεις 

στην ελληνική βιοποικιλότητα είναι οι αλλαγές στις χρήσεις γης σε βάρος των φυσικών 

βιότοπων, η καταστροφή και ο κατακερµατισµός τους, η εξάπλωση ξένων 

χωροκατακτητικών ειδών, η ρύπανση του εδάφους και των υδάτων και η κλιµατική 

αλλαγή. Αν οι γνώσεις µας για ορισµένες οµάδες οργανισµών είναι ικανοποιητικές, 

υπάρχουν µεγάλα κενά γνώσης όσον αφορά στην κατανοµή, στο εύρος εξάπλωσης, 

στους πληθυσµούς και στην κατάσταση διατήρησης της πλειονότητας των ειδών. Το 
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γεγονός αυτό καθιστά αναγκαία την υποστήριξη της έρευνας και της συστηµατικής 

παρακολούθησης της ελληνικής βιοποικιλότητας. Η υιοθέτηση της υπό ολοκλήρωση 

Εθνικής Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα και του Σχεδίου ∆ράσης, η ενσωµάτωση 

της διάστασης της διατήρησης της βιοποικιλότητας στις τοµεακές πολιτικές και η 

αποτελεσµατική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000 θα 

είναι αποφασιστικής σηµασίας για τη διατήρηση της. Η εν εξελίξει διαδικασία της 

θεσµικής κατοχύρωσης των περιοχών του δικτύου, η συγκρότηση Φορέων ∆ιαχείρισης 

για 27 σηµαντικές περιοχές, και η ενίσχυση θεσµών και µηχανισµών περιβαλλοντικού 

ελέγχου αποτελούν πολύ ουσιαστικά βήµατα. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, µε 

την κατοχύρωση νέων περιοχών, τη συγκρότηση και στελέχωση νέων Φορέων 

∆ιαχείρισης και τη στήριξη της λειτουργίας τους, θα είναι καταλυτική για την επίτευξη 

του στόχου της προστασίας της βιοποικιλότητας 

 

∆ιαχείριση αποβλήτων 

 

Στερεά Απόβλητα38 

Κατά την περίοδο 2004-2006, έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος στον τοµέα της 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Η υφιστάµενη κατάσταση διαχείρισης των 

αστικών στερεών αποβλήτων (α.σ.α.) αποτυπώνεται εκ πρώτης, µε τα ήδη 

κατασκευασµένα έργα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (∆ΣΑ), τα υλοποιούµενα έργα 

και τα προγραµµατιζόµενα. Μέχρι το 2006, η χώρα είχε εξυπηρετήσει µε έργα 

ασφαλούς τελικής διάθεσης αστικών στερεών αποβλήτων σε ποσοστό 60% περίπου. 

Με την ολοκλήρωση των νέων έργων ΧΥΤΑ, ποσοστό 94% του πληθυσµού της χώρας 

αναµένεται ότι θα εξυπηρετείται συνολικά. Γενικά, παρά την ανάπτυξη υποδοµών 

ασφαλούς τελικής διάθεσης των α.σ.α, σχεδόν σε όλη τη χώρα υπάρχουν ελλείψεις 

στην ανάπτυξη ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων (πρόληψη- 

επαναχρησιµοποίηση - ανακύκλωση αποβλήτων) και στα έργα αποκατάστασης Χώρων 

Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης (ΧΑ∆Α). Με έτος αναφοράς το 2006, 

• Πάνω από το 75% του συνόλου των ΧΑ∆Α είχε παύσει τη λειτουργία του, 

• 50% του συνόλου των ΧΑ∆Α είχε αποκατασταθεί ή εκτελούνταν έργα 

αποκατάστασης. 

Σηµαντικός αριθµός έργων διαχείρισης υπολείπεται για την επίτευξη των στόχων του 

Εθνικού Σχεδιασµού και εν τέλει των στόχων που θέτει η οδηγία 99/31, για την 
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έκτροπη βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος από την ταφή και την ανακύκλωση/αξιοποίηση 

των αποβλήτων.  

 

Επικίνδυνα απόβλητα 

Κατά την διετία 2006-2008, το ΥΠΕΧΩ∆Ε διενεργούσε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό έργο 

που αφορούσε την πληρέστερη µέχρι τότε αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης 

στην Ελλάδα σχετικά µε την παραγωγή και διαχείριση των επικίνδυνων και µη 

επικίνδυνων αποβλήτων. Γενικά, οι βιοµηχανίες και βιοτεχνικές µονάδες λειτουργούν 

µετά από αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων από τις κατά περίπτωση αρµόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος. 

Σήµερα, στις πρακτικές διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων περιλαµβάνεται η διάθεση 

και αποθήκευση σε ειδικούς χώρους εντός της µονάδας παραγωγής τους, η µεταφορά 

στο εξωτερικό µε σκοπό την διάθεση ή την αξιοποίηση και εργασίες αξιοποίησης στις 

οποίες υποβάλλονται ορισµένες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων.  

 

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων 

Η εφαρµογή της Οδηγίας 91/271 αφορά την κατασκευή ∆ικτύων Αποχέτευσης (∆Α) 

και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) για όλους τους οικισµούς µε 

ισοδύναµο πληθυσµό άνω των 2.000 Μονάδων Ισοδύναµου Πληθυσµού (ΜΙΠ). 

Επισηµαίνεται ότι ΜΙΠ της τάξης των 2.8 εκατοµµυρίων κατοίκων αντιστοιχούν σε 

οικισµούς µε ΜΙΠ µικρότερο από 2.000. οι οικισµοί αυτοί δεν εµπίπτουν στις διατάξεις 

της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271, παρα µόνο στην περίπτωση που διαθέτουν 

δίκτυο αποχέτευσης. Το 2002, το ποσοστό του πληθυσµού των οικισµών µε ΜΙΠ άνω 

των 2.000, που διαθέτουν ολοκληρωµένα δίκτυα αποχέτευσης, ήταν 71% , ποσοστό που 

αυξάνεται το 2005 σε 79% και το 2007 σε 86%. Το ποσοστό του πληθυσµού των 

οικισµών µε ΜΙΠ πάνω από 2.000, που διαθέτει ΕΕΛ σύµφωνα µε την Οδηγία 91/271, 

ήταν 47% το 2002 (µη συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕΛ Ψυτάλλειας), 85% το 2005 

(συµπεριλαµβανοµένης της ΕΕΛ Ψυτάλλειας) και 86% το 2007. 

 

Ανακύκλωση39 

Την τριετία 2004-2007 το ΥΠΕΧΩ∆Ε έθεσε στις βασικές του προτεραιότητες την 

ανακύκλωση και έγινε µία σηµαντική προσπάθεια προκειµένου η χώρα µας να φτάσει 

σταδιακά το µέσο επίπεδο ανακύκλωσης των 15 κρατών µελών της ΕΕ που ανέρχεται 

στο 33%. Στα πλαίσια αυτά, το 2007 η ανακύκλωση των οικιακών απορριµµάτων, 
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ανήλθε σε ποσοστό24% του συνόλου των απορριµµάτων, από 6% που ήταν το έτος 

2004. Κατ’ εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, σήµερα λειτουργούν στη χώρα µας 

περίπου δέκα (10) συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης ανά κατηγορία αποβλήτων, εκ 

των οποίων τα οκτώ (8) εγκρίθηκαν τα τελευταία  έξι (6) χρόνια. Η ετήσια µείωση του 

όγκου των αποβλήτων συνολικά από την ανακύκλωση των οικιακών αλλά και άλλων 

ρευµάτων (ΟΤΚΖ, λάστιχα ,λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές), εκτιµάται σε 5.000.000 

m3. Η εξοικονόµηση ενέργειας αν έρχεται σε 2.800.000 GJ, ενώ η µείωση των 

εκποµπών και ιδιαίτερα διοξειδίου του άνθρακα είναι της τάξης των 350.000 τόνων ανά 

έτος. 

 

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που εδρεύει στην Κοπεγχάγη 

δηµοσίευσε στις 30 Νοεµβρίου 2010 την τέταρτη έκθεσή του µε τον τίτλο “Το 

Ευρωπαϊκό Περιβάλλον – Κατάσταση και Προοπτικές 2010” (State of the Environment 

Report 2010) που αποτελεί µια ενδελεχή αξιολόγηση του πώς και γιατί αλλάζει το 

περιβάλλον της Ευρώπης αλλά και τι µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτό. 

Η Έκθεση Περιβάλλοντος για το 2010 του ΕΟΠ καταλήγει ότι µία πλήρως 

ολοκληρωµένη προσέγγιση για τον µετασχηµατισµό της Ευρώπης σε µία πράσινη 

οικονοµία, που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους πόρους, µπορεί όχι µόνον να έχει ως 

αποτέλεσµα ένα υγιές περιβάλλον αλλά και να προωθήσει, επίσης, την ευηµερία και 

την κοινωνική συνοχή. 

Η νέα αξιολόγηση του ΕΟΠ δείχνει ότι οι παγκόσµιες απαιτήσεις για τροφή, ένδυση, 

στέγαση και µεταφορές των ατόµων επιταχύνονται. Αυτές οι αυξανόµενες απαιτήσεις 

για το φυσικό κεφάλαιο ασκούν έντονη πίεση στα οικοσυστήµατα, τις οικονοµίες και 

την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης αλλά και σε άλλα µέρη του κόσµου. Ωστόσο, η 

Έκθεση Περιβάλλοντος για το 2010 του ΕΟΠ επιβεβαιώνει ότι οι καλοσχεδιασµένες 

περιβαλλοντικές πολιτικές συνεχίζουν να βελτιώνουν το Ευρωπαϊκό περιβάλλον χωρίς 

να υπονοµεύουν το αναπτυξιακό δυναµικό της Ευρώπης. 

Η πλήρης µεταστροφή προς µια πράσινη οικονοµία, που χρησιµοποιεί αποδοτικά τους 

πόρους, απαιτεί να ληφθούν πλήρως υπόψη όλοι οι περιβαλλοντικοί πόροι – η 

βιοποικιλότητα, η γη, ο άνθρακας, οι ποταµοί, οι θάλασσες και ο αέρας που 

αναπνέουµε – για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την παραγωγή, την κατανάλωση 

και το παγκόσµιο εµπόριο. 
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Κύρια πορίσµατα και συστάσεις 

 

Κλιµατική αλλαγή: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σηµειώσει πρόοδο όσον αφορά τον 

περιορισµό των εκποµπών και την επέκταση σε ανανεώσιµες πηγές. Οι εκποµπές στην 

ΕΕ των 27 είναι κατά 17% χαµηλότερες από τα επίπεδα του 1990 και, ως εκ τούτου, 

πολύ κοντά στον στόχο του µπλοκ για περιορισµό των εκποµπών κατά 20% έως το 

2020. Ωστόσο, οι τοµεακές εξελίξεις δεν είναι όλες θετικές. Οι εκποµπές της ΕΕ των 27 

από τις µεταφορές αυξήθηκαν κατά 24% ανάµεσα µεταξύ των ετών 1990 και 2008. 

Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή: Ακόµα και αν η Ευρώπη επιτύχει όλους τους 

στόχους για µείωση των εκποµπών και οι ηγέτες του κόσµου συµφωνήσουν στη λήψη 

θαρραλέων µέτρων κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το κλίµα, οι οποίες, κατά την 

παρούσα περίοδο, λαµβάνουν χώρα στο Κανκούν του Μεξικού, η Ευρώπη θα χρειαστεί 

να προσαρµοστεί στον συνεχή και αναµενόµενο αντίκτυπο της κλιµατικής αλλαγής. Η 

εξειδικευµένη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου µπορεί να συµβάλλει στην 

αντιµετώπιση προκλήσεων αυτών. 

Βιοποικιλότητα, οικοσυστήµατα και η υγεία των ατόµων: Το δίκτυο 

προστατευοµένων ζωνών Natura 2000, το οποίο καλύπτει επί του παρόντος περίπου το 

18% της χερσαίας έκτασης της ΕΕ, έχει συµβάλλει στη προστασία των απειλούµενων 

ειδών και την διατήρηση των χώρων πρασίνου για αναψυχή. Η νοµοθεσία για την 

ποιότητα του αέρα και των υδάτων έχει µειώσει την πίεση που ασκείται στη 

βιοποικιλότητα και στους ανθρώπους. Από την άλλη µεριά η εντατικοποίηση της 

χρήσης γης, η απώλεια των οικοτόπων και η υπεραλίευση έχουν αποµακρύνει από την 

επίτευξη του στόχου για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010.  

Ολοκληρωµένες λύσεις σε παγκόσµιο επίπεδο: Καταδεικνύοντας την πληθώρα των 

σχέσεων µεταξύ διαφορετικών προκλήσεων, περιβαλλοντικών και άλλων, η Έκθεση 

Περιβάλλοντος για το 2010 του ΕΟΠ µας ενθαρρύνει να αυξήσουµε τις ολοκληρωµένες 

δράσεις σε διάφορους τοµείς πολιτικής που έρχονται αντιµέτωποι µε αυτές τις 

προκλήσεις, ούτως ώστε να υπάρξουν ταχύτερες βελτιώσεις και να µεγιστοποιηθούν τα 

παράλληλα οφέλη (π.χ. ο µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής και η βελτίωση της 

ποιότητας του αέρα ταυτόχρονα).  

Αποδοτικότητα των πόρων: Η ασφάλεια ως προς την σίτιση, την ενέργεια, τα νερά 

αποτελούν βασικούς κινητήριους µοχλούς για την χρήση γης. Καθώς συχνά αυξάνονται 

οι συγκρουόµενες απαιτήσεις (π.χ. για τρόφιµα, ζωοτροφές και καύσιµα). Η λογιστική 

και η τιµολόγηση που λαµβάνουν πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις τις χρήσεις των πόρων 
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έχουν καθοριστική σηµασία για την ώθηση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών 

προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων. 

Συµµετοχή των πολιτών: οι πολιτικές από µόνες τους δεν µπορούν να ανακόψουν ή 

να αναστρέψουν τις περιβαλλοντικές εξελίξεις. Πρέπει να αυξήσουµε τον αριθµό των 

πολιτών που αφιερώνουν τις προσπάθειες τους στην µείωση της επίδρασης τους στο 

περιβάλλον µε τη συµµετοχή τους στη συλλογή δεδοµένων καθώς και µέσα από τα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Περιβαλλοντική «αδειοδότηση» και έλεγχος στην προ  
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» εποχή. 

 

2.1. Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής «Αδειοδότησης» 

 

Οι Αρµόδιες και συναρµόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της περιβαλλοντικής 

«αδειοδότησης» των έργων ή δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

διακρίνονται σε Κεντρικές, και αποκεντρωµένες δηλαδή σε επίπεδο Περιφέρειας, 

Νοµαρχίας και ∆ήµου.  

 

2.1.1. Γενικά 

 

Όλα τα έργα και οι δραστηριότητες της πρώτης (Α΄) και της δεύτερης (Β΄) κατηγορίας 

του άρθρου 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002, 

τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, εκτός από εκείνες που εξυπηρετούν 

σκοπούς εθνικής άµυνας, υποδιαιρούνται στις υποκατηγορίες ένα (1) και δύο (2) για 

την πρώτη κατηγορία και στις υποκατηγορίες τρία (3) και τέσσερα (4) για τη δεύτερη 

κατηγορία ανάλογα µε τις επιπτώσεις που προκαλούν στο Περιβάλλον40. 

Κριτήρια για την κατάταξη αυτή είναι το α) το είδος και το µέγεθος του έργου ή της 

δραστηριότητας, β) το είδος και η ποιότητα 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 

Περιβάλλοντος41. 

Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα έργα42 και τις δραστηριότητες που λόγω της 

φύσης, του µεγέθους, ή της έκτασης τους είναι πιθανό να προκαλέσουν σηµαντικές 

επιπτώσεις στο Περιβάλλον. Στα έργα και τις δραστηριότητες αυτής της κατηγορίας 

επιβάλλονται κατά περίπτωση µε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εκτός από τους 

γενικούς όρους και τις προδιαγραφές, και ειδικοί όροι και περιορισµοί για την 

προστασία του Περιβάλλοντος. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες τα οποία χωρίς να 

προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται για την προστασία του 
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Περιβάλλοντος, σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που προβλέπονται 

από κανονιστικές διατάξεις.  

Για την πραγµατοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων τα οποία έχουν καταταγεί στις 

προαναφερθείσες κατηγορίες, απαιτείται η έκκριση περιβαλλοντικών όρων, για την 

προστασία του Περιβάλλοντος. Επίσης (Ε.Π.Ο) απαιτείται εφόσον επέρχονται 

ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον, και 

στην περίπτωση της µετεγκατάστασης των υφισταµένων ή της επέκτασης, της 

τροποποίησης, και του εκσυγχρονισµού τους.  

Με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο), η αδειοδοτούσα αρχή 

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. Η 

Α.Ε.Π.Ο, αποτελεί προϋπόθεση, για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που 

απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, για την 

πραγµατοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας. 

Η διαδικασία που τηρείται για την έκδοση της Α.Ε.ΠΟ είναι η διαδικασία της 

Προµελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης43 (Π.Π.Ε.Α) και η 

δηµοσιοποίηση της θετικής γνωµοδότησης ή της αρνητικής απόφασης επί της Π.Π.Ε.Α, 

και η διαδικασία της υποβολής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων44 (ΜΠΕ) ή 

Περιβαλλοντικής Έκθεσης (ΠΕ) κατά περίπτωση καθώς και η διαδικασία 

δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ.  
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∆ιάγραµµα 2.1: Αρµόδιες Υπηρεσίες για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών 

Έργων και ∆ραστηριοτήτων σύµφωνα µε την ΚΥΑ11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β΄). 
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2.1.2. ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής «Αδειοδότησης» 

 

Σχετικά µε τις αρµόδιες και συναρµόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση «αδειών» 

εγκαταστάσεων της (Α) κατηγορίας στο άρθρο 2 του Ν. 3010/2002, αναφέρεται ότι η 

έκδοση περιβαλλοντικών όρων, γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιµατικής Αλλαγής και του συναρµόδιου Υπουργού 

(ως συναρµόδιος θεωρείται ο Υπουργός στον οποίο υπάγεται είτε ο ιδιωτικός ή 

δηµόσιος φορέας του έργου ή της δραστηριότητας είτε το πραγµατοποιούµενο έργο ή 

δραστηριότητα απευθείας). Εάν από το έργο ή τη δραστηριότητα επέρχονται επιπτώσεις 

σε αρχαιότητες ή σε δασικές εκτάσεις ή σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας ή 

στην παράκτια ή τη θαλάσσια ζώνη ή σε περίπτωση που το έργο αφορά στην 

εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων ή στη δηµιουργία χώρου επεξεργασίας 

και διάθεσης απορριµµάτων, τότε η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

συνυπογράφεται αντίστοιχα και από τον Υπουργό Πολιτισµού & Τουρισµού45 ή 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων46 ή Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νησιών & Αλιείας47 ή 

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.48  

Με κοινή απόφαση των Υ.Π.Ε.Κ.Α49. και του κατά περίπτωση συναρµόδιου για το έργο 

ή τη δραστηριότητα Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 

επιτρέπεται να µεταβιβάζεται στο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, η αρµοδιότητα 

έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή 

δραστηριότητες της πρώτης (Α) κατηγορίας. 

 

 ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες της 
Κατηγορίας Α –Υποκατηγορίας Ι 
 

Αναλυτικά, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις έργα ή τις 

δραστηριότητες της Υποκατηγορίας Ι της ΚΥΑ 15393/2332/2002 καθορίζεται µε την 

ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/200350 και ισχύουν τα ακόλουθα: 
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∆ιάγραµµα 2.2: ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες Κατηγορίας 

Α – Ι Υποκατηγορία. 

 

 

∆ιαδικασία Π.Π.Ε.Α 
Σχετικά µε την Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α) η 

αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α51., αφού εξετάσει το 

φάκελο (µε την υποβληθείσα Π.Π.Ε.Α) και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν 

γνωµοδοτήσει επί του περιεχοµένου του το διαβιβάζει εντός 10 ηµερών 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 ∆ιεύθυνση 

Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α52. για να διατυπώσουν τη γνώµη τους. Στην περίπτωση που 

προσκοµισθούν οι απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις από τον ενδιαφερόµενο η Υπηρεσία 

δεν προβαίνει στην παραπάνω διαδικασία. Μέσα σε 15 ηµέρες από την παραλαβή του 

φακέλου τα προαναφερόµενα Υπουργεία, οι Φορείς και οι Οργανισµοί διαβιβάζουν τη 
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γνώµη τους στην ως άνω αρµόδια Υπηρεσία του Υ.Π.Ε.ΚΑ53.. Ανεξάρτητα από το αν 

έχουν διαβιβαστεί ή όχι οι γνωµοδοτήσεις, η Υπηρεσία προβαίνει εντός 5 ηµερών σε 

θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση54. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική 

απόφαση υπογράφονται από το Γενικό ∆/ντή Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α55. Η 

θετική γνωµοδότηση ισχύει για περιορισµένο χρόνο που καθορίζεται σε αυτή. 

Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση µαζί µε την Π.Π.Ε.Α διαβιβάζονται στο 

οικείο ή τα οικεία Νοµαρχιακά Συµβούλια για να λάβουν γνώση και να ενηµερώσουν56 

τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους57. 

 

 

∆ιαδικασία Ε.Π.Ο  
Όσον αφορά την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων58, η αρµόδια Κεντρική 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α59 αφού εξετάσει το φάκελο (µε την 

υποβληθείσα ΜΠΕ) και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν προβεί στην έκδοση 

Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, και εφόσον το κρίνει σκόπιµο, το 

διαβιβάζει εντός 10 ηµερών 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 ∆ιεύθυνση Χωροταξίας του Υ.Π.Ε.Κ.Α.60 για να εκφράσουν τυχόν 

παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου του. Επίσης, ο φάκελος διαβιβάζεται και στο οικείο 

Νοµαρχιακό Συµβούλιο για δηµοσιοποίηση του φακέλου της ΜΠΕ και γνωµοδότηση 

σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/2003. 

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. Μετά την παραλαβή της (των) ως άνω γνωµοδότησης (εων) ή 

άλλως µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παραπάνω προθεσµίας και ανεξάρτητα 

από το αν έχει (ουν) διαβιβαστεί ή όχι η (οι) γνωµοδότηση (εις) αυτή (ές), εκδίδεται 

µέσα σε 15 ηµέρες61 η απόφαση έγκρισης ή µη περιβαλλοντικών όρων από τον 

Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. και τον (ους) αρµόδιο (ους) κατά περίπτωση Υπουργό (ους), µετά 

από σχετική εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α62.  
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∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες της 
Κατηγορίας Α –Υποκατηγορίας ΙΙ 
 

Σχετικά µε την έκδοση αδειών των έργων ή δραστηριοτήτων της Υποκατηγορίας ΙΙ της 

πρώτης (Α) κατηγορίας, όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002, 

αρµόδια είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας. 

 

∆ιαδικασία Π.Π.Ε.Α 
Η διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης 

Π.Π.Ε.Α,63,64για την περίπτωση της Υποκατηγορίας ΙΙ65 υλοποιείται από την αρµόδια 

Υπηρεσία της Περιφέρειας η οποία ακολουθεί αντίστοιχη διαδικασία µε αυτή του 

Υπουργείου. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση υπογράφονται όµως από το 

Γενικό ∆/ντή της οικείας Περιφέρειας Υ.Π.Ε.Κ.Α66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2.3.: ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες Κατηγορίας 

Α – ΙΙ Υποκατηγορία. 
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∆ιαδικασία Ε.Π.Ο  
Όσον αφορά την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων67, η αρµόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας αφού εξετάσει το φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι 

πλήρης πριν προβεί στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, και 

εφόσον το κρίνει σκόπιµο, το 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. 

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. 

Μετά την παραλαβή της (των) ως άνω γνωµοδότησης (εων) ή άλλως µετά την 

παρέλευση της προθεσµίας της παραπάνω προθεσµίας και ανεξάρτητα από το αν έχει 

(ουν) διαβιβαστεί 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 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας68.  

 

 

∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες της 
Κατηγορίας Β –  Υποκατηγορία ΙΙI  
 

∆ιαδικασία Π.Π.Ε.Α - ΕΠΟ 
Σχετικά µε την έκδοση αδειών των έργων ή δραστηριοτήτων της Υποκατηγορίας ΙΙΙ της 

δεύτερης (Β) κατηγορίας όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002 ο 

ενδιαφερόµενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλει φάκελο που περιέχει την µελέτη τύπου ΙΙ 

στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας69, η οποία αφού εξετάσει το 

φάκελο και εντός 10 ηµερών αξιολογεί αν για το συγκεκριµένο έργο ή δραστηριότητα 



Εφαρµογή του Νοµοθετικού Πλαισίου στην Ελλάδα για τις ΜΠΕ Πριν και Μετά το Σχέδιο Καλλικράτη  Τζαχάνη Κωνσταντίνα   

43 
 

θα ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 6 ή 7 (Υποκατηγορία ΙΙ) ή του άρθρου 11 

Υποκατηγορία VI. Στη διαδικασία της Υποκατηγορία VI εκδίδεται σχετική απόφαση 

του Γραµµατέα της Περιφέρειας η οποία διαβιβάζεται στο οικείο(α) Νοµαρχιακό(α) 

Συµβούλια προκειµένου να λάβει(ουν) γνώση και να ενηµερώσουν του πολίτες και τους 

φορείς εκπροσώπησης τους. Παράλληλα η απόφαση διαβιβάζεται και στην αρµόδια 

υπηρεσία της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να ακολουθήσει η διαδικασία 

που προβλέπεται70. 

 

 

∆ιάγραµµα 2.4: ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες Κατηγορίας 

Β –  Υποκατηγορία ΙΙI. 

 

 

∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες 
Κατηγορίας Β – Υποκατηγορία VI  
 

Όσον αφορά την έκδοση αδειών των έργων ή δραστηριοτήτων της Υποκατηγορίας της 

VI71 δεύτερης (Β) κατηγορίας όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ 
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Η.Π.15393/2332/2002 αρµόδια είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας 

Νοµαρχίας. 

 

            

∆ιάγραµµα 2.5: ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες Κατηγορίας 

Β –  Υποκατηγορία VI. 

 

 

∆ιαδικασία Ε.Π.Ο  
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας72, αφού εξετάσει το φάκελο και 

διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν προβεί στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων, το διαβιβάζει εντός 10 ηµερών από την υποβολή του στις 

τυχόν συναρµόδιες Νοµαρχιακές Υπηρεσίες ή Φορείς και στις κατά τόπο αρµόδιες 

Εφορίες Αρχαιοτήτων καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν κριθεί σκόπιµο, σε 

Περιφερειακές Υπηρεσίες και κατά περίπτωση στους Οργανισµούς Αθήνας ή 

Θεσσαλονίκης, ή στους Οργανισµούς του άρθρου 3 του Ν. 2508/1997 εφ’ όσον αυτοί 

έχουν συσταθεί προκειµένου να εκφράσουν γνώµη. Πριν τη διαβίβαση του φακέλου η 

αρµόδια Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει και πρόσθετα στοιχεία και τεκµηριώσεις για την 

προστασία του Περιβάλλοντος. 
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Εντός 15 ηµερών από την παραλαβή του φακέλου οι αρµόδιες προαναφερόµενες 

Υπηρεσίες καλούνται να γνωµοδοτήσουν θετικά ή αρνητικά για το έργο ή τη 

δραστηριότητα . 

Μετά την παραλαβή της (των) ως άνω γνωµοδότησης (εων) ή άλλως µετά την 

παρέλευση της προθεσµίας της παραπάνω προθεσµίας και ανεξάρτητα από το αν έχει 

(ουν) διαβιβαστεί ή όχι η (οι) γνωµοδότηση (εις) αυτή (ές), εκδίδεται µέσα σε 15 

ηµέρες η απόφαση έγκρισης ή µη περιβαλλοντικών όρων από τον οικείο Νοµάρχη µετά 

από µετά από σχετική εισήγηση της ως άνω αρµόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της 

Νοµαρχίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παρ. 2) του Ν. 1650/1986, όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 (παρ. 2) του Ν. 3010/2002. 

Η απόφαση έγκρισης ή µη των περιβαλλοντικών όρων διαβιβάζεται στο οικείο 

Νοµαρχιακό Συµβούλιο προκειµένου να λάβει γνώση και να ενηµερώσει τους πολίτες 

και τους φορείς εκπροσώπησης τους. Παράλληλα η απόφαση διαβιβάζεται και στην 

αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α73,74. 

 

 

∆ιευκρινίσεις - Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων - Εξαιρέσεις  

 

Σύµφωνα µε εθνική νοµοθεσία και συγκεκριµένα µε τον Ν. 3010/2002 και την ΚΥΑ 

Η.Π.11014/703/Φ104/2003 (άρθρο 13.2), καθορίζονται οι διαδικασίες που αφορούν την 

επανεξέταση και αναπροσαρµογή των όρων έκδοσης αδειών από την αρµόδια αρχή. 

Συγκεκριµένα, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται µε ισχύ για 

ορισµένο χρονικό διάστηµα που δεν προκαθορίζεται από κάποια νοµοθετική διάταξη, 

αλλά από την ίδια την απόφαση που εκδίδεται κάθε φορά. Μετά το πέρας της χρονικής 

αυτής περιόδου, η απόφαση υπόκεινται σε αναθεώρηση ή ανανέωση. Συνήθης 

πρακτική αποτελεί η ανανέωση / αναθεώρηση της περιβαλλοντικής άδειας ανά πέντε 

(5) έτη. Σε ορισµένες περιπτώσεις κατά την κρίση της αρµόδιας Υπηρεσίας η 

περιβαλλοντική άδεια µπορεί να ισχύει για ένα (1) ή για τρία (3) έτη. 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ανανέωση / αναθεώρηση της περιβαλλοντικής 

άδειας, είναι όµοια µε αυτή που ακολουθείται και για την αδειοδότηση όπως αυτή 

περιγράφεται αναλυτικά στην ίδια νοµοθετική διάταξη, µόνο εφόσον επέρχονται 

ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον75. Η κατά 

περίπτωση αρµόδια αρχή για την έγκριση περ/κών όρων, επανεξετάζει και ενδεχοµένως 

αναπροσαρµόζει τους περ/κούς όρους όταν: 
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• 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, και λοιπών µέτρων.  

• αυτό επιβάλλεται από νέες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 

Εάν δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις αλλαγές, τότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ ή 

ΠΕ και η αρµόδια αρχή προβαίνει σε ανανέωση της Α.Ε.ΠΟ 

Όταν έχουµε εκσυγχρονισµό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάµενου έργου ή 

δραστηριότητας προκειµένου να εκτιµηθούν εάν επέρχονται ουσιαστικές 

διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον, υποβάλλεται σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία φάκελος76, ώστε η αρµόδια υπηρεσία77, να έχει τη 

δυνατότητα να αποφανθεί επ΄ αυτού και είτε να απαιτηθεί Π.Π.Ε.Α και ΜΠΕ ή µόνο 

ΜΠΕ ή ΠΕ και να ακολουθηθούν οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία 

διατάξεις για την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, είτε να µην απαιτηθεί 

ούτε Π.Π.Ε.Α, ούτε ΜΠΕ ή ΠΕ και να απαλλαχθεί από την οποιαδήποτε υποχρέωση 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την υπηρεσία ή να τροποποιηθεί η ισχύουσα 

Α.Ε.ΠΟ. 

Στην περίπτωση που δηµιουργηθούν προβλήµατα ρύπανσης του Περιβάλλοντος από 

µία εγκατάσταση, 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 να 

επιβάλλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους, ή να τροποποιήσει τους αρχικούς, 

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

διαπίστωση πρόκλησης σοβαρών προβληµάτων στο Περιβάλλον από την λειτουργία 

µίας µονάδας ή δραστηριότητας, µπορεί να είναι αποτέλεσµα τακτικών 

προγραµµατισµένων ελέγχων, είτε καταγγελιών από ιδιώτες ή κάποιον άλλο φορέα. 

Αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων διενεργείται υποχρεωτικά στην περίπτωση 

µετεγκατάστασης, εκσυγχρονισµού, επέκτασης ή τροποποίησης της υφιστάµενης 

εγκατάστασης ή δραστηριότητας. Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση αυτή 

είναι παρόµοια µε αυτή της αρχικής αδειοδότησης. 
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Σε περίπτωση που ένα έργο ή µία δραστηριότητα δεν περιλαµβάνεται στην εκ του 

νόµου κατηγοριοποίηση των έργων78 και η αδειοδοτούσα αρχή θεωρεί ότι λόγω των 

επιπτώσεων του στο Περιβάλλον θα έπρεπε να καταταγεί στην πρώτη ή δεύτερη 

κατηγορία ακολουθείται η εξής διαδικασία: Η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει την 

αίτηση του ενδιαφερόµενου στο Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. προκειµένου να κριθεί αν για το 

συγκεκριµένο έργο πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο νόµο για τα 

έργα της πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης το 

συγκεκριµένο έργο κατατάσσεται προσωρινά στην πρώτη ή δεύτερη κατηγορία, µε 

απόφαση του Γενικού ∆/ντη του Υ.Π.Ε.Κ.Α79, που εκδίδεται εντός 20 ηµερών από την 

παρέλευση του αιτήµατος στο Υπουργείο. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα το αρµόδιο 

όργανο δεν προβαίνει σε έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πριν 

συµπληρωθεί η κανονιστική απόφαση για την κατάταξη του έργου ή της 

δραστηριότητας.  

Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, που δηµοσιεύεται στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η αρµοδιότητα της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών 

όρων ορισµένων έργων ή δραστηριοτήτων από τα έργα της δεύτερης κατηγορίας 

µπορεί να µεταβιβαστεί στον οικείο ∆ήµο, εφόσον αυτός διαθέτει περιβαλλοντική 

Υπηρεσία80. Σύµφωνα µε το εδ. 4 της εν λόγω διάταξης για τα έργα της τρίτης 

κατηγορίας (Γ) απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών που να τεκµηριώνουν τις 

διατάξεις για την προστασία του Περιβάλλοντος. Η αρµοδιότητα της απόφασης 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ανήκει στο ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. 

Εάν πριν την απόφαση 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, το θέµα παραπέµπεται 

στον οικείο Νοµάρχη για την Α.Ε.ΠΟ, όπου απαιτείται η υποβολή Περιβαλλοντικής 

Έκθεσης. 

Εξαιρέσεις στις προαναφερθείσες διατάξεις σχετικά µε την αρµοδιότητα έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων έχουµε και στις περιπτώσεις εκείνες που τα έργα ή οι 

δραστηριότητες πραγµατοποιούνται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων 

ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία υπάγονται χορηγούνται µε Κοινή Απόφαση 

των αρµοδίων Υπουργών, για τα για τα έργα ή τις δραστηριότητες τα οποία 

πραγµατοποιούνται από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, εφόσον υπάγονται στη δεύτερη 

ή τρίτη κατηγορία η έγκριση περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα της Περιφέρειας81. 
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2.2. Υπηρεσίες Ελέγχου 

2.2.1. Γενικά 
 
Η αναγκαιότητα δηµιουργίας κατάλληλων µηχανισµών περιβαλλοντικού ελέγχου, µε 

στόχο την ενδυνάµωση της εφαρµογής και επιβολής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, 

επισηµάνθηκε στη χώρα µε το Ν. 1650/198682 για την «Προστασία του 

Περιβάλλοντος»83, µε τον οποίο θεσπίστηκαν και οι σχετικές διατάξεις.  

Ο έλεγχος εφαρµογής της κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων σε έργα και δραστηριότητες που αδειοδοτούνται 

περιβαλλοντικά, ανατέθηκε στις Υπηρεσίες84, που είναι αρµόδιες κατά τις οικείες 

διατάξεις85, για την έγκριση ίδρυσης, λειτουργίας ή πραγµατοποίησης έργου ή 

δραστηριότητας. H αρµοδιότητα αυτή διατηρείται ακόµη και στις περιπτώσεις που 

κατά την κείµενη νοµοθεσία ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων γίνεται από 

διανοµαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι και την 

αρµοδιότητα για την έγκριση της ίδρυσης, λειτουργίας ή πραγµατοποίησης του 

αντίστοιχου έργου ή δραστηριότητας86. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί αυτοτελώς να διενεργεί ελέγχους, για την παρακολούθηση 

της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, µε απόφαση του 

οικείου Νοµάρχη87, µπορούν να συγκροτούνται Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας 

Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.).  

Σύµφωνα µε το Π.∆ 165/2003 (ΦΕΚ137/Α/5-6-2003), καθώς και το Ν 2947/2001 

(ΦΕΚ228/Α/9-10-01), συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

(Ε.Υ.Ε.Π), καθορίστηκαν οι αρµοδιότητές της, οι ενέργειες που ακολουθούνται πριν τη 

διενέργεια των ελέγχων, καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια και µετά την ολοκλήρωση 

του ελέγχου- αυτοψίας. 

 Πρόσφατα µε τον νόµο 3818/2010 συστάθηκε η Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος  η οποία (Ε.Γ.Ε.Π.Ε.) συντονίζει και υποστηρίζει όλες τις υπηρεσίες σε 

κεντρικό, περιφερειακό, νοµαρχιακό και επίπεδο ΟΤΑ, µε σκοπό την εφαρµογή της 

περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας και την ενδυνάµωση της 

συµµόρφωσης στην κείµενη νοµοθεσία. 

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι αρµόδιες Υπηρεσίες περιβαλλοντικού ελέγχου, που 

λειτουργούν στη χώρα, σε κεντρικό, περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο και 

περιγράφεται συνοπτικά ο ρόλος και οι αρµοδιότητες αυτών: Εκτός των αρµόδιων 
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Κεντρικών, Περιφερειακών και Νοµαρχιακών υπηρεσιών, έχουν δηµιουργηθεί και 

ανεξάρτητες αρχές ελέγχου, που λειτουργούν κυρίως σε κεντρικό επίπεδο. 

 

2.2.2. Ανεξάρτητες και Λοιπές Αρχές 
 

• Συνήγορος του πολίτη: Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), ανεξάρτητη 

διοικητική αρχή που συστήθηκε µε το Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/97), αποστολή 

έχει τη διαµεσολάβηση µεταξύ πολιτών και δηµοσίων υπηρεσιών88, σύµφωνα µε 

όσα ορίζονται στο Ν. 2477/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, για την προστασία των 

δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση 

της νοµιµότητας λειτουργεί σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Συντάγµατος89 και 

αποτελεί έναν ανεξάρτητο εξωδικαστικό µηχανισµό ελέγχου και 

διαµεσολάβησης, που µπορεί να παρεµβαίνει µε σκοπό την επίλυση των 

προβληµάτων των πολιτών µε δηµόσιες υπηρεσίες και να δηµοσιοποιεί τα 

αποτελέσµατα των ερευνών του. Οι δραστηριότητές του αφορούν σε θεµατικούς 

«κύκλους», µεταξύ των οποίων και ο «Κύκλος Ποιότητας Ζωής», που αφορά στα 

θέµατα Περιβάλλοντος και εστιάζεται σε πολεοδοµικές και περιβαλλοντικές 

παραβάσεις. Ωστόσο, ανάλογα ζητήµατα προκύπτουν και στο πλαίσιο του 

«Κύκλου Σχέσεων Κράτους-Πολίτη». Ν 3094/2003 / (ΦΕΚ Α΄ 10/22.01.2003).  

• Σώµα Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: Το Σώµα Επιθεωρητών 

Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (Σ.Ε.Ε.∆.∆.), ιδρύθηκε µε το νόµο της 24ης 

Ιουλίου 1997. Συγκροτήθηκε και άρχισε να λειτουργεί από 12.1.1998. Σύµφωνα 

µε τον ιδρυτικό του νόµο, το Σ.Ε.Ε.∆.∆. είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, υπαγόµενο απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης είναι αρµόδιο για τη διασφάλιση της 

εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης90 

εντοπίζοντας φαινόµενα ∆ιαφθοράς, Κακοδιοίκησης, Αδιαφανών ∆ιαδικασιών, 

Αναποτελεσµατικότητας, Χαµηλής Παραγωγικότητας, Κακής ποιότητας στις 

παρεχόµενες Υπηρεσίες και µπορεί να διενεργεί επιθεωρήσεις για την εξέταση 

καταγγελιών, που αφορούν σε καταγγελίες πολιτών ή άλλων φορέων σχετικά µε 

δυσλειτουργίες, τυχόν αυθαιρεσίες και παρανοµίες της διοίκησης και να δίνει 

εντολή για Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε∆Ε) για την επιβολή ανάλογων 

κυρώσεων, εφόσον υπάρξουν τεκµηριωµένες αποδείξεις. Οι υποθέσεις που 
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χειρίζεται το εν λόγω Σώµα αφορούν, σε µεγάλο βαθµό παραβάσεις, φαινόµενα 

διαφθοράς και κακοδιοίκησης σε Υπηρεσίες που αδειοδοτούν έργα και 

δραστηριότητες, εγκρίνουν µελέτες, και πλήθος άλλων που σχετίζονται µε το 

Περιβάλλον και την οικοδοµική δραστηριότητα.  

2.2.3. Κεντρικές Υπηρεσίες Ελέγχου 
 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής91,92: Σύµφωνα 

µε τον Οργανισµό του εν λόγω Υπουργείου (ΦΕΚ 19/Α’/1.02.1988) αρµόδια 

είναι η Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος, η οποία εποπτεύει θεµατικές ∆ιευθύνσεις, 

που έχουν – µεταξύ άλλων όπως έχει ήδη αναφερθεί – και την αρµοδιότητα των 

ελέγχων, όπως:   

• Η ∆/νση Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης & Θορύβου (∆ΕΑΡΘ): Είναι 

αρµόδια για την ποιότητα της ατµόσφαιρας, της καταπολέµησης του θορύβου, της 

κυκλοφορίας αυτοκινήτων και των εξωτερικών καύσεων, της βιοµηχανίας και 

των τεχνολογικών εφαρµογών. Η εν λόγω ∆ιεύθυνση έχει ως αρµοδιότητα την 

κατάρτιση και την εκτέλεση προγραµµάτων µέτρησης, καταγραφής και 

αξιολόγησης των διαφόρων ρύπων και του θορύβου, των επιπτώσεων της αέριας 

ρύπανσης και του θορύβου στο Περιβάλλον, την µελέτη προβληµάτων από 

ακτινοβολίες, την έγκριση και τον έλεγχο των περιβαλλοντικών όρων σχετικά µε 

τα επιτρεπόµενα όρια θορύβου και πλήθος άλλων συναφών θεµάτων. Ειδικότερα 

το Τµήµα Βιοµηχανίας έχει αρµοδιότητα για τις µετρήσεις εκποµπών, την 

έγκριση µελετών και τον έλεγχο της τήρησης περιβαλλοντικών όρων και την 

επιβολή κυρώσεων.  

• Η ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού: Είναι αρµόδια µέσω των τµηµάτων της 

και των εργαστηρίων που διαθέτει, για το σχεδιασµό, για την προστασία, και τη 

διατήρηση των οικοσυστηµάτων και των περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος, για τη 

µελέτη και τον καθορισµό των χαρακτηριστικών της ποιότητας των νερών, του 

βαθµού και της έκτασης της ρύπανσης που δηµιουργούν τα στερεά και τοξικά 

απόβλητα στο Περιβάλλον, τη µελέτη, την έγκριση και έλεγχο των 

περιβαλλοντικών όρων, την εργαστηριακή παρακολούθηση της ποιότητας των 

νερών της χώρας και τις αναλύσεις αποβλήτων και άλλων ουσιών, την 

εξασφάλιση των µέσων για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και τη 



Εφαρµογή του Νοµοθετικού Πλαισίου στην Ελλάδα για τις ΜΠΕ Πριν και Μετά το Σχέδιο Καλλικράτη  Τζαχάνη Κωνσταντίνα   

51 
 

διενέργεια ελέγχων, καθώς και τον συντονισµό των ελέγχων που µετά το 

Ν.2947/01 πραγµατοποιείται και από την Ε.Υ.Ε.Π. 

• Οργανισµοί Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 

Αθήνας και Θεσσαλονίκης: Σύµφωνα µε το Ν.1515/86 και το Ν.1561/86, οι 

Οργανισµοί Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, έχουν 

στην αρµοδιότητά τους το σχεδιασµό, σε επίπεδο ρυθµιστικού σχεδίου, του 

τρόπου ανάπτυξης της ευρύτερης µητροπολιτικής περιοχής του Νοµού Αττικής 

και Θεσσαλονίκης, τον καθορισµό και έλεγχο των χρήσεων γης, αλλά και µέτρων 

για την προστασία του Περιβάλλοντος. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να 

προγραµµατίζουν και να διενεργούν ελέγχους, για την τήρηση της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, µέσω των Κλιµακίων Ελέγχου Ποιότητας 

Περιβάλλοντος, που µπορεί να συστήσουν93.  

• Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ): Έχει ως βασική αρµοδιότητα την 

έγκριση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση αποφάσεων 

περιβαλλοντικών όρων σε µεγάλα έργα και δραστηριότητες εθνικής σηµασίας, 

καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων για την τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων.  

• Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π): Έχει ως 

αρµοδιότητα τον έλεγχο της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και 

ειδικότερα της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, που εγκρίνονται για έργα και 

δραστηριότητες του δηµόσιου, ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και που 

αφορούν σε δηµόσια ή άλλα έργα, κατασκευή και λειτουργία χώρων 

υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), λειτουργία τουριστικών 

εγκαταστάσεων, βιοµηχανιών, εξορυκτικών δραστηριοτήτων, κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων, έχει επίσης 

αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας του φυσικού Περιβάλλοντος από αυθαίρετες 

κατασκευές και καταπατήσεις δηµόσιων εκτάσεων, οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε 

προστατευόµενες περιβαλλοντικά περιοχές (δάση, ρέµατα, αιγιαλός, παραλία) 

σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α), που 

προκαλούν ή µπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζηµιά στο νερό, το 

έδαφος και στον αέρα.  

• Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας94: Η Γενική 

Γραµµατεία Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) έχει ως αντικείµενο γενικά θέµατα βιοµηχανίας 
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ως προς τη χωροθέτηση, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα βιοµηχανικά 

ατυχήµατα µεγάλης έκτασης, καθώς και την κοινοτική διάσταση της 

βιοµηχανικής περιβαλλοντικής πολιτικής.  

Η Γενική Γραµµατεία Ενέργειας, έχει στην αρµοδιότητά της – µεταξύ άλλων – 

και την συνυπογραφή µε υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχετικά µε τις 

Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΚΥΑ 11014/03) για την έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων στην έρευνα – εκµετάλλευση µεταλλείων (Μεταλλευτικών Ορυκτών), 

λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών, ενώ έχει επίσης σηµαντικές αρµοδιότητες ως 

προς τη διαχείριση του Υδατικού δυναµικού και των Φυσικών Πόρων. Ωστόσο 

δεν εστιάζεται σε ελέγχους. Αρµοδιότητα για ελέγχους τήρησης περιβαλλοντικών 

όρων σε µεταλλεία, ορυχεία, λατοµεία έχει η Επιθεώρηση Μεταλλείων. 

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων95: Το εν λόγω Υπουργείο έχει 

σηµαντικές αρµοδιότητες, τόσο ως προς την προστασία των Υδάτινων 

Οικοσυστηµάτων (Γενική Γραµµατεία Αλιείας, Κτηνοτροφίας, Ζωικής 

Παραγωγής, Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας - Γενική ∆/νση Αλιείας - ∆/νση 

Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων), όσο και των ∆ασών (∆/νση 

Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας), καθώς και το χειρισµό θεµάτων 

διαχείρισης και λειτουργίας περιοχών Ειδικής Προστασίας96, µέσω ελέγχων για τη 

διατύπωση απόψεων επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο φυσικό 

(ιδιαίτερα δασικό) Περιβάλλον.     

• Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης97: Η αρµόδια ∆/νση Υγιεινής 

Περιβάλλοντος ελέγχει την εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας ως προς την 

ατµοσφαιρική ρύπανση και τη ραδιενέργεια τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και 

διενεργεί υγειονοµικούς ελέγχους για τα Ύδατα και τα Απόβλητα, καθώς και για 

την Υγιεινή των Οικισµών.  

• Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Έχει αρµοδιότητα σχετικά 

µε την εφαρµογή της Οδηγίας 96/82/ΕΚ (Οδηγία SEVEZO) ενώ διενεργεί 

ελέγχους και επιθεωρήσεις, µέσω της ∆/νσης Συνθηκών Εργασίας και του 

Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.  

• Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη98: Στο Υπουργείο υπάγονται η Ελληνική 

Αστυνοµία, το Πυροσβεστικό Σώµα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π), 

και η ∆ιεύθυνση Παλλαϊκής Αµυνας (Π.Α.Μ) - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης 

Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α). Το Υπουργείο, έχει ως αποστολή, την κατοχύρωση και 
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διατήρηση της δηµόσιας τάξης, την προστασία της δηµόσιας και κρατικής 

ασφάλειας, την πυρασφάλεια, τη δασοπυρόσβεση και την αγροτική ασφάλεια, την 

εξασφάλιση της πολιτικής άµυνας της χώρας, τη συµµετοχή στην εξασφάλιση της 

εθνικής άµυνας σε συνεργασία µε τις ένοπλες δυνάµεις.  

Ειδικότερα µέσω του Πυροσβεστικού Σώµατος99 και πέρα των λοιπών 

αρµοδιοτήτων του επιλαµβάνεται των θεµάτων σχετικά µε την εφαρµογή της 

Οδηγίας 96/82/ΕΚ (Οδηγία SEVEZO), την αντιµετώπιση τεχνολογικών 

ατυχηµάτων και βιοµηχανικών καταστροφών και τη διάσωση ατόµων και υλικών 

αγαθών που κινδυνεύουν από τις αιτίες αυτές. 

• Υπουργείο Οικονοµικών100: Η Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΘ.Ο η οποία βρίσκεται σε 

άµεση ή έµµεση συνάφεια µε την άσκηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής είναι το 

Γενικό Χηµείο του Κράτους. Το Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ως φορέας 

ελέγχου ποιότητας, εργάζεται µε σκοπό την προστασία της Υγείας, του 

Περιβάλλοντος και των συµφερόντων των καταναλωτών, καθώς και την 

εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και της εθνικής οικονοµίας. Παρέχει 

επίσης επιστηµονική υποστήριξη σε δικαστικές, αστυνοµικές και λοιπές κρατικές 

αρχές καθώς και σε ιδιώτες, για τη στήριξη της υγιούς λειτουργίας της αγοράς. 

• Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νησιών & Αλιείας101: Ο ρόλος και οι 

αρµοδιότητες του Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. σχετικά µε την προστασία του θαλασσίου 

Περιβάλλοντος πραγµατοποιείται κυρίως µέσω της ∆ιεύθυνσης Προστασίας 

Θαλασσίου Περιβάλλοντος (∆ΠΘΠ)102,  η οποία είναι αρµόδια σύµφωνα µε το 

Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιµετώπιση της ρύπανσης της 

θάλασσας και των ακτών από πετρέλαιο και άλλες ρυπαντικές ουσίες. Σε µικρά 

περιστατικά, η καταπολέµηση συντονίζεται από την Τοπική Λιµενική αρχή. Στα 

καθήκοντα επίσης των λιµενικών αρχών ή του σώµατος της ακτοφυλακής, είναι η 

δικαιοδοσία στην επιβολή κυρώσεων103 στους υπεύθυνους για τη ρύπανση των 

θαλάσσιων υδάτων. 

• Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύου104: Το Υπουργείο διαθέτει 

κεντρικές ελεγκτικές υπηρεσίες που ασκούν τεχνικούς ελέγχους105 και έχουν την 

εποπτεία της εφαρµογής του συστήµατος υπηρεσιών των τεχνικών ελέγχων όπως 

ενδεικτικά, το εργαστήριο ελέγχου καυσαερίων Ελληνικού, τα κινητά συνεργεία 

ελέγχου καυσαερίων, κ.λ.π. Με το Ν. 2671/1998 συστήθηκε το Σώµα 

Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
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άρθρου 19 του ιδίου νόµου στην αποστολή της Υπηρεσίας είναι και η προστασία 

του Περιβάλλοντος.  

• Υπουργείο Εθνικής Άµυνας: Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας περιλαµβάνει ένα 

µεγάλο αριθµό δραστηριοτήτων και των τριών Όπλων (Στρατός Ξηράς, Πολεµικό 

Ναυτικό, Πολεµική Αεροπορία), πολλές από τις οποίες, ενδεχοµένως, 

παρουσιάζουν επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές Περιβάλλον. Με στόχο 

την ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος για την ολοκληρωµένη και 

ορθολογική αντιµετώπιση και διαχείριση του συνόλου των περιβαλλοντικών 

θεµάτων και τον έλεγχο, δηµιουργήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας το 

Γραφείο Περιβάλλοντος, µε σκοπό την προστασία του Περιβάλλοντος και την 

προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στις Ένοπλες ∆υνάµεις.  

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο 

σχεδιασµός για τη διαχείριση βιοµηχανικών και νοσοκοµειακών αποβλήτων, 

αλλά και για την ανάπτυξη συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης διαφόρων 

τύπων αποβλήτων, µε έµφαση στην ανακύκλωση. Σχεδιάζεται επίσης η ανάπτυξη 

συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε Μονάδες των Ε.∆. αλλά και στην 

Αµυντική Βιοµηχανία, µε έµφαση στον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας 

και την εφαρµογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.  

Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας συνεργάζεται στενά µε το Υπουργείο, 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για την εφαρµογή της 

Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος106.  

• Υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού107: Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού 

(Ε.Ο.Τ), που είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου, διαθέτει υπηρεσίες οι 

οποίες προετοιµάζουν, συντάσσουν και προωθούν θεσµικές και λοιπές ρυθµίσεις 

για τον Τουρισµό, στις ρυθµίσεις περιλαµβάνεται και η περιβαλλοντική διάσταση 

των θεµάτων, γνωµοδοτούν σε επεµβάσεις, έργα και δραστηριότητες ως 

συναρµόδιος φορέας µε κριτήριο την επιβάρυνση που αυτά προκαλούν στο 

Περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) και τη συµβατότητά τους ή µη µε 

χρήσεις τουριστικών µορφών.  

Επίσης κάνουν παρεµβάσεις, συνηγορίες, προς ∆ηµόσιους Φορείς για τη λήψη 

µέτρων που αφορούν στο Περιβάλλον (σκουπίδια, ηχορύπανση, ρύπανση 

θάλασσας και ακτών, ψόφια ζώα, µεταχείριση ζώων κ.ο.κ.), εγκρίνουν ΜΠΕ 

τουριστικών καταλυµάτων σε παραδοσιακούς οικισµούς ή σε περιοχές ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους, χορηγούν άδειες, εποπτεύουν και ελέγχουν τις τουριστικές 
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επιχειρήσεις του άρθρου 2 του Ν. 2160/93 και επιβάλουν τις κυρώσεις του 

άρθρου 30 του Ν. 1650/86. 

 

2.2.4. Περιφερειακές και Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Ελέγχου108  

 

Στην 3η βαθµίδα διοικητικής οργάνωσης, σε επίπεδο χώρας, υπάρχουν αρµόδιες 

Υπηρεσίες ελέγχου, που λειτουργούν στις 13 «προγραµµατικές» Περιφέρειες 

(Regions)109, οι αντίστοιχες ∆/νσεις ΠΕ.ΧΩ., που έχουν ως βασική αρµοδιότητα την 

έγκριση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση αποφάσεων 

περιβαλλοντικών όρων. ∆εν διενεργούν συνήθως ελέγχους και επιθεωρήσεις, παρά το 

γεγονός ότι στην ΚΥΑ 255354/3281/2002 αναφέρεται ότι «ο σκοπός της παρούσας 

απόφασης είναι να καταστεί περισσότερο ευχερής και αποτελεσµατική η επιβολή 

περιβαλλοντικών όρων αλλά και ο έλεγχος τήρησης τους για τα έργα και της 

δραστηριότητες της 2ης υποκατηγορίας της Α΄ κατηγορίας σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΗΠ 

15393/2332/2002». 

Στην 2η βαθµίδα διοικητικής οργάνωσης, υπάρχουν αρµόδιες Υπηρεσίες ελέγχου, που 

λειτουργούν στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Είναι οι αντίστοιχες ∆/νσεις 

Περιβάλλοντος (ή Τµήµατα Περιβάλλοντος)110 όλων των Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων της χώρας που έχουν στην αρµοδιότητά τους τη διενέργεια ελέγχων 

και επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε το Ν. 1650/86 αφού τόσο κατά τη φάση της 

γνωµοδότησης111 στις αρµόδιες Κεντρικές ή Περιφερειακές Υπηρεσίες κατά τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όσο και κατά την διαδικασία έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων για τα έργα της τέταρτης υποκατηγορίας σύµφωνα µε την 

ΚΥΑ11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β) καλούνται να προβούν σε ελέγχους.  

Αρµοδιότητα ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων έχουν σύµφωνα µε το Ν. 

1650/86 και οι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες να εγκρίνουν την ίδρυση, λειτουργία ή 

πραγµατοποίηση έργου ή δραστηριότητας (π.χ. ∆/νση Ανάπτυξης112  Νοµ/κής 

Αυτοδιοίκησης, κ.λ.π.). Για την διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και 

ελέγχου καθώς και για την καλύτερη προστασία του Περιβάλλοντος113 στις ∆/σεις 

Ανάπτυξης των Νοµαρχιών σύµφωνα µε το Ν. 3325/2005 µετακινούνται υπάλληλοι 

από τις ∆/νσεις Πολεοδοµίας και Προστασίας Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης µε σκοπό να διεκπεραιώνουν υποθέσεις σχετικά µε την έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων και την έκδοση οικοδοµικών αδειών που διέπονται από τις 

διατάξεις του προαναφερθέντος νόµου.  
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Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2003, στις 

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µπορούν να συστήνονται, µε απόφαση του Νοµάρχη 

Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ), όπου συµµετέχουν και 

υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής114, µε σκοπό την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και γενικά 

την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία του Περιβάλλοντος. Στα κλιµάκια 

αυτά µπορούν να µετέχουν και εκπρόσωποι του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

στην περιοχή των οποίων γίνεται ο έλεγχος. Για την περιοχή των ρυθµιστικών σχεδίων 

Αθήνας και Θεσσαλονίκης, όπως προαναφέρθηκε, εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 11 παρ. 12 του Ν. 1515/1985 και του άρθρου 11 παρ. 12 του Ν. 1561/1985.  

Τα εν λόγω κλιµάκια µπορούν να διενεργούν αυτοψία σε εγκαταστάσεις ή 

δραστηριότητες, ιδίως όταν πιθανολογείται ότι η λειτουργία τους υποβαθµίζει το 

Περιβάλλον, κάνουν τις απαραίτητες συστάσεις και υποδείξεις για να ληφθούν τα 

κατάλληλα µέτρα, συντάσσουν σχετική έκθεση και εισηγούνται τις επιβληθείσες 

κυρώσεις115,. Ωστόσο έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις δεν 

έχουν συσταθεί τα εν λόγω Κ.Ε.Π.ΠΕ και οι διαµαρτυρίες πολιτών για θέµατα 

Περιβάλλοντος διαβιβάζονται στην Κεντρική ∆ιοίκηση. 

Οι 1033 Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) - ∆ήµοι, που αποτελούν την 1η 

βαθµίδα ελέγχουν κυρίως πολεοδοµικές και σε µικρότερο βαθµό περιβαλλοντικές 

παραβάσεις, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου116.  

 

2.3. Ανθρώπινο δυναµικό των Υπηρεσιών αδειοδότησης και ελέγχου 

 

Το σύνολο των υπαλλήλων που στελεχώνουν τις Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες είναι είτε 

κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου πενταετούς ή τετραετούς φοίτησης, είτε κάτοχοι 

τίτλου από τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα κυρίως τεχνικών, θετικών 

και περιβαλλοντικών επιστηµών.  

Οι νέοι δηµόσιοι υπάλληλοι που απαρτίζουν το προσωπικό και καλύπτουν τις θέσεις 

στις αντίστοιχες Υπηρεσίες, προσλαµβάνονται κυρίως µέσω διαδικασιών που ορίζει το 

Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π). Η επιλογή τους γίνεται κατόπιν 

διενέργειας εξετάσεων, ή µε αξιολόγηση των προσόντων τους ή και µε το συνδυασµό 

των δύο προηγουµένων. Κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου που προσλαµβάνονται, 

υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα ταχύρυθµο σεµινάριο εισαγωγικής 

εκπαίδευσης, που διαρκεί δύο εβδοµάδες, και υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο 
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∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε αντικείµενο εισαγωγικά µαθήµατα στη δηµόσια διοίκηση, 

χρήση Η/Υ, κ.λ.π. Για δύο χρόνια είναι δόκιµοι υπάλληλοι, µετά την παρέλευση της 

διετίας, το Υπηρεσιακό Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει για την µονιµοποίηση τους.  

Οι υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προγράµµατα κατάρτισης, 

σεµινάρια, συνέδρια, σχετικά µε το αντικείµενο της εργασίας τους, και να λάβουν 

εκπαιδευτική άδεια για περαιτέρω σπουδές. Ωστόσο όπως θα αποδείξουµε µέσα από 

την έρευνα αυτή, οι υπάλληλοι στερούνται των βασικών υποδοµών, της αναγκαίας 

επιµόρφωσης, και αντιµετωπίζουν πληθώρα προβληµάτων που δυσχεραίνει, αν όχι 

καθιστά αδύνατο το έργο τους. 

Η ποιοτική βελτίωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο ανθρώπινο δυναµικό που 

στελεχώνει τις υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχου µπορεί να 

συµβάλει στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας περιβαλλοντικής διοίκησης µόνο αν 

αξιοποιηθεί και διαχειριστεί σωστά. Επιβεβαίωση της θέσεως αυτής αποτελεί το 

γεγονός ότι τα τελευταία (50) χρόνια εκπονήθηκαν από 10 µελέτες από ειδικούς 

εµπειρογνώµονες έλληνες και ξένους οι οποίες έχουν ως κεντρικό άξονα αναφοράς το 

ανθρώπινο δυναµικό και τη βέλτιστη αξιοποίηση του. Στην πράξη καµία δεν 

υλοποιήθηκε συνολικά, έγινε απλώς αποσπασµατική εφαρµογή κάποιων µέτρων µε 

συνέπεια να µην επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

Όσον αφορά την κάλυψη των κατηγοριών που άπτονται της Οδηγίας IPPC, πρέπει να 

αναφερθεί ότι στις περισσότερες αρχές ελέγχου, οι υπάλληλοι καλύπτουν όλους τους 

τοµείς. Ωστόσο µπορεί να υπάρχουν τόσο στο κεντρικό όσο και στο περιφερειακό 

επίπεδο (κυρίως στις υπηρεσίες που στελεχώνονται από ικανοποιητικό αριθµό 

επιστηµονικού προσωπικού) µερικοί εξειδικευµένοι ελεγκτές.  

Επιγραµµατικά µπορεί να λεχθεί ότι η αποσπασµατική αξιοποίηση, η έλλειψη 

ουσιαστικών ευκαιριών ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων που ασχολούνται µε τα 

θέµατα του Περιβάλλοντος στη δηµόσια διοίκηση σε συνδυασµό µε την 

πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, την πληθώρα των κανονιστικών 

πράξεων της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που εκδόθηκαν τα τελευταία τριάντα χρόνια 

και τις ιδιαίτερες κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες στη χώρα,  

δηµιούργησε µία πολύπλοκη και αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας δηµόσια διοίκηση 

που ασχολείται µε τα θέµατα του Περιβάλλοντος, γεγονός που όπως αποδεικνύεται στα 

σχετικά κεφάλαια που παραθέτουµε, αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα 

που κωλύουν τη συµµόρφωση και ειδικότερα την εφαρµογή της Κοινοτικής 

Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας στην Ελλάδα. 
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2.4 Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 
 

2.4.1. Γενικά 
 
Παρά την ενίσχυση των µηχανισµών ελέγχου τα τελευταία χρόνια σε κάθε επίπεδο 

κρίθηκε αναγκαία η σύσταση ενός µηχανισµού που θα είχε ως αποστολή την 

παρακολούθηση της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και της τήρησης των 

περιβαλλοντικών όρων. 

Ως εκ τούτου συστάθηκε, µε το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α), στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής117, η Ειδική Υπηρεσία 

Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π), µε βασική αποστολή την παρακολούθηση της 

εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και της τήρησης των περιβαλλοντικών 

όρων που εγκρίνονται για έργα και δραστηριότητες του δηµόσιου, ευρύτερου δηµόσιου 

και ιδιωτικού τοµέα, και που αφορούν σε δηµόσια ή άλλα έργα, κατασκευή και 

λειτουργία χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ), λειτουργία τουριστικών 

εγκαταστάσεων, βιοµηχανιών, εξορυκτικών δραστηριοτήτων, κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων δραστηριοτήτων. 

Έχει επίσης αρµοδιότητα σε θέµατα προστασίας του φυσικού Περιβάλλοντος από 

αυθαίρετες κατασκευές και καταπατήσεις δηµόσιων εκτάσεων, οπουδήποτε και 

ιδιαίτερα σε προστατευόµενες περιβαλλοντικά περιοχές (δάση, ρέµατα, αιγιαλός, 

παραλία) σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α), που 

προκαλούν ή µπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζηµιά στο νερό, το έδαφος, και 

στον αέρα.  

Η Ε.Υ.Ε.Π, που συγκροτήθηκε µε καθυστέρηση δύο ετών στις αρχές του 2004,  

σύµφωνα µε το Π. ∆/γµα 165/2003 (ΦΕΚ 137Α) και την 26/13.01.2004 εγκύκλιο του 

Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. και αποτελεί την 

αρµόδια εθνική αρχή περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων σε έργα και 

δραστηριότητες του ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα σε όλη την Χώρα, ανεξάρτητα από 

τη δυνατότητα άλλης αρµόδιας αρχής να το πράξει.  

Η εν λόγω Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα τον συντονισµό των ενεργειών µεταξύ των 

Κεντρικών, Περιφερειακών, και Νοµαρχιακών αρχών ελέγχου και την ελεύθερη 

πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση,  

Έχει δε υποχρέωση να ενηµερώνει τακτικά και συστηµατικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σχετικά µε την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τοµέα εφαρµογής της περιβαλλοντικής 
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νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 2001/331/ΕΚ Σύστασης του Συµβουλίου 

και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά «στα ελάχιστα κριτήρια για τις 

περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και η οποία τέθηκε σε ισχύ, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, από τις 27 Απριλίου 2001. 

 

2.4.2. ∆ιάρθρωση της Ε.Υ.Ε.Π 
 
Η Υπηρεσία όπως προαναφέρθηκε υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α., και 

συµπεριλαµβάνει δύο Τοµείς. Η διάρθρωση και η στελέχωση της καθορίζεται στο Π.∆. 

165/2003 (ΦΕΚ 137/Α). Αρµοδιότητα κάθε τοµέα είναι η εκπλήρωση των καθηκόντων, 

που σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 2947/2001 έχουν ανατεθεί 

στην Ε.Υ.Ε.Π εντός της εδαφικής περιοχής στην οποία ασκεί την εξουσία του, οι 

Τοµείς δε τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής Επιθεώρησης, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω οργανόγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 2.1: Οργανόγραµµα Ε.Υ.Ε.Π.118 
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2.4.3. Αρµοδιότητες της Γενικής Επιθεώρησης 
 
Σύµφωνα µε το προαναφερθέν νοµικό πλαίσιο η Γενική Επιθεώρηση προγραµµατίζει 

τις δράσεις της Ε.Υ.Ε.Π σε επίπεδο χώρας, µε βάση τις εισηγήσεις των Τοµέων της, και 

εποπτεύει την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας τους κατά την εκτέλεση του έργου 

τους. Επιλαµβάνεται επίσης των διοικητικών, οικονοµικών, οργανωτικών και άλλων 

θεµάτων, που αφορούν τη λειτουργία της Ε.Υ.Ε.Π σε επίπεδο Χώρας 

Έχει επίσης την ευθύνη: 

• Της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν την τήρηση της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, καθώς και των περιβαλλοντικών όρων που 

επιβάλλονται κατά την κείµενη περιβαλλοντική νοµοθεσία για την εκτέλεση και 

λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων, του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα σε 

επίπεδο Χώρας. 

• Της εισήγησης, για τον καθορισµό προτύπων και µεθόδων µέτρησης πάσης 

φύσεως εκποµπών, στο σύνολο των περιβαλλοντικών µέσων από σταθερές πηγές. 

• Της εκπόνησης, ανάθεσης εκπόνησης, και ανάθεσης µελετών, ερευνών γενικού 

ενδιαφέροντος, σχετικών µε το αντικείµενο της Ε.Υ.Ε.Π. 

• Της ανάληψης και υλοποίησης προγραµµάτων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από διεθνής οργανισµούς που εδρεύουν στην 

Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σχετικών µε το αντικείµενο της. 

Επιπροσθέτως, οι Επιθεωρητές της Γενικής ∆ιεύθυνσης µπορούν να συµµετέχουν 

στους ελέγχους που διενεργούν οι Τοµείς µετά από σχετική εντολή του Γενικού 

Επιθεωρητή. 

 

2.4.4. Αρµοδιότητες των Τοµέων  
 

Στους Τοµείς προΐστανται οι Τοµεάρχες Επιθεωρητές, στις αρµοδιότητες των Τοµέων, 

ανήκει τόσο η διενέργεια ελέγχων για την παρακολούθηση της εφαρµογής των 

περιβαλλοντικών όρων, που επιβάλλονται για την πραγµατοποίηση έργων και 

δραστηριοτήτων του δηµόσιου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και του ιδιωτικού τοµέα, όπως και η εισήγηση για την επιβολή 

κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης αυτών.  

Επίσης διενεργούν ελέγχους δραστηριοτήτων που συνεπάγονται καταστροφές του 

δασικού πλούτου και του Περιβάλλοντος εν γένει, καταπατήσεις δηµοσίων εκτάσεων, 
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ανέγερση και συντήρηση αυθαίρετων κατασκευών οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε 

προστατευόµενες περιοχές, επεµβάσεις σε ρέµατα, καθώς και επεµβάσεις στον αιγιαλό 

και την παραλία.  

Στον κάθε Τοµέα υπάγονται τέσσερα τµήµατα. Με εξαίρεση το τµήµα ∆,΄ που είναι 

αρµόδιο για τη διοικητική, την οικονοµική διαχείριση, τη νοµική υποστήριξη, την 

µηχανοργάνωση, το σχεδιασµό της τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την οργάνωση και 

συντήρηση των εργαστηρίων του Τοµέα, τα υπόλοιπα τµήµατα ελέγχουν την τήρηση 

της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των περιβαλλοντικών όρων σε συγκεκριµένες 

δραστηριότητες και έργα. Συγκεκριµένα: 

Το Τµήµα Α΄ ελέγχει την τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των 

περιβαλλοντικών όρων σε δηµόσια έργα, σε ΧΥΤΑ, καθώς και σε λοιπές δηµόσιες 

υποδοµές και τουριστικές εγκαταστάσεις. Το Τµήµα Β αντίστοιχα διενεργεί ελέγχους 

σε βιοµηχανίες, εξορυκτικές δραστηριότητες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 

υδατοκαλλιέργειες και άλλες δραστηριότητες. Τέλος το Τµήµα Γ ελέγχει κάθε 

δραστηριότητα που µπορεί να συνεπάγεται καταστροφές του δασικού πλούτου και του 

Περιβάλλοντος εν γένει, καταπατήσεις δηµοσίων εκτάσεων, ανέγερση και συντήρηση 

αυθαίρετων κατασκευών, οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε προστατευόµενες περιοχές.  

 

2.4.5. Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 
 

Σύµφωνα µε τον νόµο 3818/2010 συστάθηκε η Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (Ε.Γ.Ε.Π.Ε.) για την «προστασία δασών και δασικών 

εκτάσεων του Νοµού Αττικής, σύσταση της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 17/Α/2010) ως ενιαίος 

διοικητικός τοµέας του ΥΠΕΚΑ, µε αρµοδιότητα την επίβλεψη, το συντονισµό και την 

παρακολούθηση της εφαρµογής της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της 

χώρας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, κεντρικό, περιφερειακό, νοµαρχιακό και ΟΤΑ.  

Βασικός άξονας προτεραιοτήτων είναι η ενίσχυση της συµµόρφωσης µε την 

περιβαλλοντική και ενεργειακή νοµοθεσία και τις σύγχρονες επιταγές για την 

προστασία του περιβάλλοντος µε σκοπό την επίτευξη µιας αειφόρου ανάπτυξης που θα 

εγγυάται παράλληλα και βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και νέες 

θέσεις εργασίας.  
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Ειδικότερα σε θέµατα περιβάλλοντος η Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης έχει ως 

βασικό σκοπό την εφαρµογή, για πρώτη φορά στη χώρα, της νοµοθεσίας για την 

Περιβαλλοντική Ευθύνη µε σκοπό την πρόληψη και αποκατάσταση της 

περιβαλλοντικής ζηµιάς (Προεδρικό ∆ιάταγµα 148/2009), µέσω της συγκρότησης ενός 

αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών που θα 

συντονίζεται µε αντίστοιχα Γραφεία που θα συγκροτηθούν στις Περιφέρειες της χώρας.  

Σε θέµατα ενέργειας, η Ειδική Γραµµατεία έχει ως αποστολή τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων της εθνικής ενεργειακής πολιτικής για την 

εξοικονόµηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση και της εφαρµογής των 

διατάξεων του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2010) «Μέτρα για τη µείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις», ιδίως δε της διαδικασίας των 

ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια και της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής 

Απόδοσης. 

  

Άµεσα µέτρα θα ληφθούν επίσης για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση της προστασίας 

του περιβάλλοντος από τη λειτουργία και κατασκευή έργων και δραστηριοτήτων, την 

προστασία των δασών και δασικών οικοσυστηµάτων της Ανατολικής Αττικής από τις 

αυθαίρετες κατασκευές, την εξοικονόµηση της ενέργειας στον κτιριακό τοµέα µε 

απώτερο σκοπό την αντιµετώπιση και καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής.  

  

Στην Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπάγονται οι εξής 

υπηρεσίες: 

• Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.), που έχει 

συγκροτηθεί µε το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, 

Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α/2001) και το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 165/2003 «∆ιοικητική οργάνωση, διάρθρωση και 

στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 

137/Α/2003) µε το οποίο καθορίστηκε η διοικητική της δοµή.  

• Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων η οποία συστάθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 

3818/2010 «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, 

σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

λοιπές διατάξεις» και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος 

ως τµήµα της Ε.Υ.Ε.Π. 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=KSK7VTJbLe8%3d&tabid=348&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yJy1TVyRqoo%3d&tabid=338&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?link=407&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=u81RVye1eiY%3d&tabid=330
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=409&language=el-GR
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• Το αυτοτελές Συντονιστικό Γραφείο για την Πρόληψη και Αποκατάσταση των 

Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ.), που δηµιουργείται σύµφωνα µε το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 148/2009 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη 

• Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), η οποία συστάθηκε µε 

το άρθρο 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του 

Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» και συγκροτήθηκε διοικητικά και οργανωτικά µε 

το Προεδρικό ∆ιάταγµα 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δοµή 

και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ)».  

 

 

∆ιάγραµµα 2.2: Το οργανόγραµµα της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

του Υ.Π.Ε.Κ.Α 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?link=333&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?link=333&tabid=229&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=339&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VshQCW64iG4%3d&tabid=506
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2.4.6. Η Περιβαλλοντική Επιθεώρηση 
 

Η «περιβαλλοντική επιθεώρηση», είναι µία εργασία, η οποία συνεπάγεται κατά 

περίπτωση, τόσο τον έλεγχο και τη βελτίωση της συµµόρφωσης των ελεγχόµενων 

εγκαταστάσεων προς τις σχετικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου, 

όπως αυτές έχουν µεταφερθεί στην εθνική νοµοθεσία ή εφαρµόζονται στην εθνική 

έννοµη τάξη, όσο και την παρακολούθηση των επιπτώσεων που έχουν οι ελεγχόµενες 

εγκαταστάσεις επί του Περιβάλλοντος ώστε να προσδιορίζεται κατά πόσον απαιτούνται 

περαιτέρω επιθεωρήσεις, ή µέτρα επιβολής του νόµου, περιλαµβανοµένης και της 

έκδοσης, τροποποίησης ή ανάκλησης οιασδήποτε άδειας, έγκρισης, ή εξουσιοδότησης, 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τις νοµικές απαιτήσεις της Πολιτείας. 

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής επιθεώρησης γίνονται: 

• Επιτόπιες επισκέψεις (αυτοψίες ή επιθεωρήσεις κατά το άρθρο 9 του Ν. 

2947/2001), όπου περιλαµβάνεται και έλεγχος των εγκαταστάσεων, των χώρων, 

του σχετικού εξοπλισµού, της καταλληλότητας της επιτόπιας περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, καθώς και των σχετικών αρχείων που τηρούν οι διοικήσεις των 

ελεγχοµένων εγκαταστάσεων.  

Οι έλεγχοι µπορεί να είναι τακτικοί ή έκτακτοι119, και να αφορούν όλους τους 

περιβαλλοντικούς όρους ή µέρος αυτών, και διενεργούνται είτε µε προειδοποίηση 

του υπευθύνου του έργου ή της δραστηριότητας, είτε χωρίς προειδοποίηση. 

• Έλεγχος βάσει εγγράφων, υφιστάµενης νοµοθεσίας, αδειών, κ.λ.π., µε στόχο την 

εξέταση του βαθµού επίτευξης της εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, 

και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων (προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας), 

εξέταση µελετών και εκθέσεων περιβαλλοντικού ελέγχου, αξιολόγηση των 

δραστηριοτήτων και των εργασιών που εκτελούνται στην ελεγχόµενη 

εγκατάσταση.  

Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που στελεχώνουν την Ε.Υ.Ε.Π, διενεργούν ελέγχους, 

προβαίνουν σε επιθεωρήσεις και µετρήσεις και στην συλλογή κάθε χρήσιµου κατά την 

κρίση τους στοιχείου, ανεξάρτητα από τυχόν αρµοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε 

ανάλογο έλεγχο. Συντάσσουν εκθέσεις αυτοψίας µετά από κάθε έλεγχο, τις οποίες 

επιδίδουν στον εκπρόσωπο του ελεγχόµενου έργου ή/και δραστηριότητας, εφόσον 

διαπιστωθεί παράβαση της νοµοθεσίας για την προστασία του Περιβάλλοντος, ή των 

περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, συντάσσονται σχετικές εκθέσεις ελέγχου, 
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οι οποίες επιδίδεται στους παραβάτες, οι οποίοι καλούνται σε απολογία εντός πέντε 

ηµερών. 

Μετά την εξέταση τυχόν συµπληρωµατικών στοιχείων που υποβάλλονται από τον 

ελεγχόµενο, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, συντάσσουν αιτιολογηµένη πράξη 

βεβαίωσης παράβασης, η οποία εκδίδεται από την Ε.Υ.Ε.Π, και αντίγραφό της 

αποστέλλεται στην αρχή που χορήγησε στον παραβάτη την άδεια κατασκευής ή 

λειτουργίας του έργου, ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την 

ανανέωση αυτών, ενώ αντίγραφο της εν λόγω πράξης διαβιβάζεται επίσης και στον 

αρµόδιο Εισαγγελέα πληµµελειοδικών για τυχόν αξιόποινες πράξεις.120 

Για τις παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί µε την προαναφερόµενη πράξη, και οι 

οποίες προκαλούν ρύπανση, υποβάθµιση του Περιβάλλοντος, ή άλλη παράβαση από τις 

προβλεπόµενες στο άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α), όπως εκάστοτε ισχύει, η 

Ε.Υ.Ε.Π, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, εισηγείται την επιβολή 

προστίµου ως εξής: Στον οικείο Νοµάρχη, εφόσον το πρόστιµο121 ανέρχεται µέχρι 

58.694 ευρώ, στον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας, εφόσον το πρόστιµο κυµαίνεται 

από 58.694 µέχρι 146.735 ευρώ, και στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. εφόσον το πρόστιµο 

υπερβαίνει τα 146.735 Ευρώ122.  

Για τον υπολογισµό του ύψους του εισηγούµενου προστίµου, έχει συνταχθεί σχετικός 

αλγόριθµος υπολογισµού βάσει συντελεστών βαρύτητας των παραβάσεων επί ποσών 

βάσης για κάθε κατηγορία έργου ή δραστηριότητας.  

Για τη σύνταξη του αλγορίθµου και την καθιέρωση συντελεστών βαρύτητας των 

παραβάσεων, έχουν ληφθεί υπόψη οι εξής παράµετροι: το είδος της ρύπανσης και του 

ρύπου, το µέγεθος της ρύπανσης, η ένταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων της 

περιοχής, το είδος της περιοχής, το µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, και το 

ιστορικό του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση µε προηγούµενες παραβιάσεις της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας123. 

Ωστόσο, ο τρόπος υπολογισµού του εισηγούµενου προστίµου, όπως εµπειρικά έχει 

διαµορφωθεί, δεν έχει περιληφθεί στο κείµενο κάποιου νοµοθετήµατος προκειµένου η 

αιτιολόγηση των σχετικών πράξεων (εισηγήσεων προστίµων) να έχει ισχυρότερο 

έρεισµα. Φυσικά, η µη ύπαρξη νοµοθετήµατος στο οποίο να προσδιορίζεται ο τρόπος 

αυτός υπολογισµού δεν τον καθιστά αυθαίρετο και µη νόµιµο, αντίθετα στηρίζεται 

στην επιστηµοσύνη και είναι ο ίδιος για όλες τις περιπτώσεις. 

Το σηµείο που ιδιαίτερα πρέπει να επισηµανθεί σχετικά µε το πρόστιµο, είναι στην 

πράξη επιβολής προστίµου από τον Νοµάρχη, Περιφερειάρχη, Υπουργό (ανάλογα µε το 
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ύψος), η οποία και αναφέρει ως αιτιολογία µόνο την εισήγηση προστίµου124 της 

Ε.Υ.Ε.Π. 

Εποµένως ο τρόπος υπολογισµού του προστίµου εκ µέρους της Ε.Υ.Ε.Π αν και δεν 

αναφέρεται στο σώµα της σχετικής πράξης (εισήγησης προστίµου) για τους ανωτέρω 

λόγους έχει καθιερωθεί και έχει γίνει αποδεκτός εν τοις πράγµασι. 

 

2.4.7. Σχεδιασµός εργασιών περιβαλλοντικής επιθεώρησης  
 

Σύµφωνα µε την 331/2001/ΕΚ Σύσταση για τον «καθορισµό ελάχιστων κριτηρίων, 

σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα Κράτη Μέλη», τα Κράτη Μέλη θα 

πρέπει να εξασφαλίζουν τον εκ των προτέρων σχεδιασµό των εργασιών 

περιβαλλοντικής επιθεώρησης, έχοντας πάντα στη διάθεσή τους σχέδιο ή σχέδια 

περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, µε τα οποία καλύπτεται όλο το έδαφος του Κράτους 

Μέλους, καθώς και όλες οι εντός αυτού ελεγχόµενες εγκαταστάσεις. 

Το εν λόγω σχέδιο ή σχέδια, θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στο κοινό σύµφωνα µε την 

Οδηγία 90/313/ΕΟΚ. Αυτά µπορούν να καταρτίζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή 

τοπικό επίπεδο, αλλά τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το σχέδιο ή τα 

σχέδια ισχύουν για όλες τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις των ελεγχόµενων 

εγκαταστάσεων στο έδαφός τους από τις αρµόδιες εξουσιοδοτηµένες υπηρεσίες, και θα 

τηρούνται οι αρχές της εν λόγω Σύστασης.  

Τα σχέδια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων θα πρέπει να εκπονούνται µε βάση τις 

νοµικές απαιτήσεις της Κοινότητας, ενός µητρώου ελεγχοµένων εγκαταστάσεων στην 

περιοχή του σχεδίου, µιας γενικότερης αξιολόγησης των µεγάλων περιβαλλοντικών 

προβληµάτων εντός της περιοχής του σχεδίου, και να υπάρχει µια γενική αποτίµηση 

του βαθµού συµµόρφωσης των ελεγχόµενων εγκαταστάσεων προς τις νοµικές 

απαιτήσεις ΕΚ, καθώς και των στοιχείων που αφορούν τυχόν προγενέστερες εργασίες 

επιθεώρησης, ή προέρχονται από αυτές, ώστε να επιτευχθεί η επανατροφοδότηση του 

συστήµατος επιθεώρησης.  

Σηµειώνεται εδώ ότι σε πανελλαδική κλίµακα, σύµφωνα µε στοιχεία της Ειδικής 

Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α125., χρειάζεται να ελέγχονται 12.500 

υποθέσεις ανά έτος. 

Τα εν λόγω σχέδια θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις εργασίες επιθεώρησης εκ 

µέρους των αρµόδιων αρχών, και να λαµβάνουν υπόψη τις σχετικές ελεγχόµενες 
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εγκαταστάσεις, και τους κινδύνους και τις επιπτώσεις επί του Περιβάλλοντος από τις 

εκποµπές και τις απορρίψεις τους, και να λαµβάνουν επίσης υπόψη τις σχετικές 

διαθέσιµες πληροφορίες, όσον αφορά συγκεκριµένους χώρους, ή τύπους ελεγχοµένων 

εγκαταστάσεων, όπως εκθέσεις των διοικήσεων των ελεγχόµενων εγκαταστάσεων προς 

τις αρχές, στοιχεία κατ’ ιδίαν επιθεωρήσεων, στοιχεία περιβαλλοντικών ελέγχων και 

δηλώσεων.  

Ειδικότερα δε εκείνων που έχουν εκπονηθεί από ελεγχόµενες εγκαταστάσεις 

καταγεγραµµένες σύµφωνα µε το κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και 

οικολογικού ελέγχου (EMAS), αποτελέσµατα προγενεστέρων επιθεωρήσεων και 

εκθέσεις από ελέγχους ποιότητας του Περιβάλλοντος. 

Κάθε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων που θα καταρτίζεται, θα πρέπει να είναι 

γεωγραφικά (στο σύνολο ή µέρος του εδάφους ενός κράτους), και χρονικά 

προσδιορισµένο, να περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις για την αναθεώρησή του, να 

κατονοµάζει τους ειδικούς χώρους ή τύπους ελεγχόµενων εγκαταστάσεων που 

καλύπτει, να καθορίζει τα προγράµµατα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, 

λαµβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.  

Τα προγράµµατα αυτά, θα πρέπει να περιλαµβάνουν, κατά περίπτωση, τη συχνότητα 

των επιτόπιων επισκέψεων για διαφόρους τύπους ή για συγκεκριµένες ελεγχόµενες 

εγκαταστάσεις, να προβλέπουν και να περιγράφουν τις διαδικασίες έκτακτων 

περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, όπως σε περιπτώσεις καταγγελιών, ατυχηµάτων, 

περιστατικών, σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, καθώς και για σκοπούς που 

επιτρέπουν τη χορήγηση άδειας, και να λαµβάνουν επίσης υπόψη, το συντονισµό 

µεταξύ των διαφόρων αρχών επιθεώρησης126. 

Με την υπ΄αρ.οικ. 26/13.01.2004 εγκύκλιο και µε τα υπ΄αρ. 175.032/10.12.03127, και 

υπ΄αρ 880/1.09.04128, έγγραφα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, 

ενηµερώθηκαν όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες περιβαλλοντικού ελέγχου σχετικά µε το 

περιεχόµενο της προαναφερόµενης Σύστασης, και την υποχρέωση της χώρας για την 

υποβολή ετήσιας έκθεσης, και κλήθηκαν να συνδράµουν στο έργο της Υπηρεσίας.  

Η ανταπόκριση των υπηρεσιών στη δηµιουργία ικανής τράπεζας δεδοµένων σχετικά µε 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τους διενεργηθέντες ελέγχους, δεν ήταν η 

αναµενόµενη, και τα αποτελέσµατα εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ήταν 

µη αντιπροσωπευτικά, ελλιπέστατα, και δεν προσφέρονταν για αξιολόγηση και 

εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. 
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Η µη επαρκής ανταπόκριση των υπηρεσιών, καταδεικνύει, αφενός ότι δεν έχουν γίνει 

αντιληπτές οι υποχρεώσεις της Χώρας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 331/2001/ΕΚ 

Σύστασης, και αφετέρου παρουσιάζει και την αδυναµία των υπηρεσιών να 

προµηθεύσουν την Ε.Υ.Ε.Π µε τα συναφή στοιχεία. 

Η Ε.Υ.Ε.Π κατάρτισε σύµφωνα µε τις επιταγές της προαναφερόµενης Σύστασης ένα 

πρώτο σχέδιο, για την υλοποίηση περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, το οποίο 

υλοποιήθηκε εν µέρει λόγω των αυξηµένων αναφορών καταγγελιών από πολίτες και 

φορείς, καθώς και από εντολές για να εξετασθούν υποθέσεις περιβαλλοντικών 

παραβάσεων. Ο Τοµέας Νοτίου Ελλάδας της Ε.Υ.Ε.Π, προγραµµάτιζε129, σε µηνιαία 

βάση, τις επιθεωρήσεις που θα διενεργούσε σε συγκεκριµένα έργα ή/και 

δραστηριότητες, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα την Γενική Επιθεώρηση και την πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α130, µε Μηνιαίο ∆ελτίο Επιθεωρήσεων, όπου 

αναφέρονται οι ηµεροµηνίες επιθεώρησης, το είδος των ελέγχων και το υπεύθυνο 

Κλιµάκιο Επιθεωρητών.  

Για την καλύτερη επιστηµονική προσέγγιση και την αποφυγή τυχόν παραλείψεων επί 

των υποθέσεων, συµµετέχουν περισσότεροι από δύο Επιθεωρητές. Ως εκ τούτου, δεν 

είναι δυνατό να προγραµµατίζεται µηνιαίως η διενέργεια περισσότερων των 10-15 

ελέγχων - επιθεωρήσεων για τον Τοµέα Νοτίου Ελλάδας, όπου απασχολούνται 

δεκαοκτώ 18 Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Ο Τοµέας της Βορείου Ελλάδας της 

Ε.Υ.Ε.Π, λόγω των προαναφερθέντων προβληµάτων, δεν ήταν δυνατό να προβεί σε 

προγραµµατισµό, και διενέργεια επιθεωρήσεων, και έτσι περιορίστηκε σε έλεγχο 

µερικών υποθέσεων της αρµοδιότητάς του, και επεδίωξε την ενεργοποίηση των 

αρµοδίων περιφερειακών και νοµαρχιακών υπηρεσιών ελέγχου για την αντιµετώπισή 

τους.  

Οι δραστηριότητες της Οδηγίας IPPC καλύπτονται από οµάδες Επιθεωρητών και όχι 

από µεµονωµένους Επιθεωρητές, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες και τον ετήσιο 

προγραµµατισµό. 

 

2.4.8. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι - Επιθεωρήσεις από την Ε.Υ.Ε.Π 
 

 Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης 

που είχε για τα έτη 2004-2010131, εξέτασε στοιχεία των φακέλων των εισερχόµενων 

υποθέσεων και διενήργησε σειρά τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων, που αρκετές 
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εκ των οποίων, εντάχθηκαν στις αντίστοιχες θεµατικές κατηγορίες έργων - 

δραστηριοτήτων του ετήσιου προγράµµατος προς έλεγχο.  

Η Υπηρεσία, διερευνά κατά το πλείστον υποθέσεις που οι αρµόδιες Νοµαρχιακές, 

Περιφερειακές και Κεντρικές Υπηρεσίες, ή αδυνατούν, ή είναι απρόθυµες να 

παρέµβουν αποτελεσµατικά, στις οποίες σε µεγάλο βαθµό έχει ήδη πραγµατοποιηθεί η 

περιβαλλοντική υποβάθµιση και η λήψη µέτρων πρόληψης είναι πεπερασµένη.  

Το γεγονός αυτό εστιάζεται σε ελέγχους σε έργα και δραστηριότητες, που παραβιάζουν 

την περιβαλλοντική νοµοθεσία και δεν τηρούν επαρκώς τους περιβαλλοντικούς όρους. 

Κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα της Υπηρεσίας κατά το πρώτο έτος ουσιαστικής 

λειτουργίας της, δεν µπορούν να αποτελέσουν αντιπροσωπευτικό δείγµα για το βαθµό 

εφαρµογής και συµµόρφωσης ως προς την περιβαλλοντική νοµοθεσία στη χώρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 132 

 

3.1.  Γενικά 
 
Σύµφωνα µε τις βασικές αρχές του νόµου για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

είναι αφ΄ ενός ο περιορισµός των διοικητικών δοµών σε δύο βαθµούς αυτοδιοίκησης, 

τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες, και µία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, αφετέρου η 

οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των δύο βαθµών της αυτοδιοίκησης επί της αρχής της 

δοτής αρµοδιότητας, όπως αυτή σαφέστατα διαπνέει τη Συνθήκη της ΕΕ.  Έτσι, οι δύο 

βαθµοί λειτουργούν µόνο εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων που τους απονέµονται 

και οι σχέσεις τους δεν είναι σχέσεις ιεραρχίας και ελέγχου αλλά σχέσεις συνεργασίας 

και συναλληλίας. 

Η αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης σε λειτουργική κλίµακα αποτελεί επίσης 

προϋπόθεση για την διοικητική και οικονοµική της αυτοτέλεια, η οποία κατοχυρώνεται 

από το Σύνταγµα. Ο προτεινόµενος νόµος µεριµνά για τη µεταφορά ανθρώπινων και 

οικονοµικών πόρων αντίστοιχων προς το ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων που µεταφέρονται 

στην αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος αλλά και του 

Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας. 

Με τη δηµιουργία µιας νέας, επιχειρησιακά ικανής και δηµοκρατικά υπεύθυνης 

αυτοδιοίκησης δύο βαθµίδων, δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αναδιάταξη της 

αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης σε µεγαλύτερη κλίµακα, έτσι ώστε να 

διευκολύνεται ο οργανωτικός της εξορθολογισµός, αλλά και η αποσυµφόρησή της από 

αρµοδιότητες που µπορούν να ασκηθούν αποτελεσµατικότερα σε τοπικό επίπεδο. Με 

τον τρόπο αυτό, το ελληνικό διοικητικό σύστηµα προσαρµόζεται καλύτερα στις 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές µιας σύγχρονης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Οι 

αποκεντρωµένες διοικήσεις αυτής της κλίµακας, µπορούν να ασκήσουν καλύτερα και 

αποτελεσµατικότερα την γενική  αρµοδιότητα που τους απονέµει το Σύνταγµα, 

συµβάλλοντας στην αποσυµφόρηση των κεντρικών υπηρεσιών που θα µπορέσουν να 

επικεντρωθούν στον επιτελικό τους ρόλο.  
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Η άσκηση κρατικής εποπτείας που προβλέπεται τόσο από το Σύνταγµά µας όσο και από 

τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οφείλει επίσης να αντιστοιχεί στα νέα 

µεγέθη και τις κατά πολύ ευρύτερες ευθύνες που θα αναλάβει η αυτοδιοίκηση. Ένας 

νέος, άρτια στελεχωµένος και θεσµικά θωρακισµένος µηχανισµός, µπορεί να 

λειτουργήσει ως ο αµερόληπτος φρουρός της νοµιµότητας και των δικαιωµάτων του 

πολίτη, σεβόµενος παράλληλα την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης.   

Συµφωνία µε το Σύνταγµα το νέο διοικητικό σχήµα αναµορφώνει το θεσµό της 

αποκεντρωµένης διοίκησης στην οποία εντάσσονται οι όλες οι καθ’ ύλιν 

αποκεντρωµένες κρατικές υπηρεσίες µε επικεφαλής µετακλητό Γενικό Γραµµατέα. Η 

ανασυγκρότηση της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης σε λιγότερες και µεγαλύτερες 

µονάδες ανταποκρίνεται στις νέες συγκοινωνιακές και κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες 

που δηµιουργούν τα νέα δίκτυα µεταφορών, αλλά και οι τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνίας που διαθέτει σήµερα η χώρα µας. Παράλληλα, επιτυγχάνονται οικονοµίες 

κλίµακας και συγκέντρωση πόρων και δυνάµεων σε λειτουργική κλίµακα, ενώ 

µεταφέρονται αρµοδιότητες χαµηλότερης κλίµακας στους νέους ΟΤΑ, όπου µπορούν 

να ασκούνται εγγύτερα στον πολίτη.  Το ιδιαίτερα κρίσιµο και ευαίσθητο καθήκον της 

εποπτείας των ΟΤΑ αναλαµβάνει αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας, η οποία ιδρύεται στην 

έδρα κάθε αποκεντρωµένης διοίκησης και στελεχώνεται µε προσωπικό υψηλών 

προδιαγραφών.  

Με την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» επιχειρείται ο συνολικός επανασχεδιασµός 

των επιπέδων διακυβέρνησης, σε µια Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Μια Νέα Αρχιτεκτονική, η οποία:  

• κινείται εντός του πλαισίου που ορίζει το Σύνταγµα: επιτελικό κράτος µε 

αποκεντρωµένα όργανα εξοπλισµένα µε αποφασιστικές αρµοδιότητες και δύο 

λειτουργικούς βαθµούς αυτοδιοίκησης, ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

σχεδιασµού και υλοποίησης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, 

συνδυάζοντας τη δηµοκρατική συµµετοχή µε την αποτελεσµατική διευθέτηση 

των τοπικών υποθέσεων και την εξυπηρέτηση του πολίτη, 

• αφήνει πίσω τον παραδοσιακό συγκεντρωτισµό, αποκεντρώνει τη διοίκηση  και 

της προσδίδει χαρακτηριστικά όπως ευελιξία, αποτελεσµατικότητα, αξιοποίηση 

τοπικών και περιφερειακών πλεονεκτηµάτων που συναντώνται σε όλα τα 

προηγµένα κράτη. Εκτός από αναπτυξιακό εφαλτήριο, η Νέα Αρχιτεκτονική 

αναµένεται να επηρεάσει θετικά τα δηµοσιονοµικά µεγέθη, µέσω της αύξησης 
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της αποτελεσµατικότητας των ΟΤΑ και του κράτους γενικότερα, όπως επίσης να 

συµβάλλει θετικά στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και τον περιορισµό 

φαινόµενων αδιαφάνειας και αθέµιτου ανταγωνισµού.      

• οργανώνει την άσκηση της εξουσίας µε όρους διεύρυνσης της συµµετοχής του 

πολίτη και εµβάθυνσης της δηµοκρατίας, αλλά και ανάδειξης του ρόλου της 

κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών οργανώσεων και του εθελοντισµού,  

• αξιοποιεί νέα εργαλεία και τις νέες µεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

και της αυτόµατης εξυπηρέτησης, µε διαδραστικές υπηρεσίες, 

• γίνεται το θεσµικό «κλειδί» για την αλλαγή του αναπτυξιακού µοντέλου της 

χώρας, προσανατολίζοντας τις κρατικές δοµές και λειτουργίες στις ανάγκες της 

πράσινης ανάπτυξης,  

• ενσωµατώνει τις αρχές της διαφάνειας, της ανοιχτής διακυβέρνησης, της 

αξιολόγησης και της λογοδοσίας στη διοικητική λειτουργία αλλά και της 

αξιοκρατίας στην πρόσληψη του προσωπικού, που απαλλάσσει πλέον την τοπική 

αυτοδιοίκηση από µια διαρκή κριτική.  

Η αναδιοργάνωση της περιφερειακής αποκέντρωσης και της περιφερειακής 

αυτοδιοίκησης υπαγορεύεται από το στάδιο οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, 

τις γενικές κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού, τον διεθνή ανταγωνισµό 

για την ανάπτυξη των περιφερειών και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που 

προέρχονται από την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 

προτεινόµενες ρυθµίσεις βρίσκονται σε αρµονία µε τους Συνταγµατικούς κανόνες 

της χώρας, τα αναπτυξιακά προγράµµατα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, τους 

κανονισµούς των διαρθρωτικών ταµείων της ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και τις 

βασικές κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού.  

Οι υφιστάµενες 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας µετατρέπονται σε 

αυτοδιοικούµενες περιφέρειες, µε αιρετά όργανα, νέες αρµοδιότητες και πόρους. Σε 

αυτή την φάση κρίθηκε ότι δεν θα ήταν σκόπιµο ούτε επωφελές να υπάρξουν 

µεταβολές στον χάρτη των περιφερειών της χώρας. Οι διοικητικές περιφέρειες της 

χώρας, είκοσι τέσσερα χρόνια µετά τη θεσµοθέτησή τους, έχουν αποκτήσει µια 

διοικητική λειτουργία που τις καθιστά χρήσιµες και αποτελεσµατικές στην τοπική και 

περιφερειακή ανάπτυξη. Στην διατήρηση των 13 περιφερειών κατατείνει και η ανάλυση 

κόστους οφέλους σε µια σειρά από ενδεχόµενες αλλαγές τους. Επιπλέον, οι περιφέρειες 

έχουν υλοποιήσει µέχρι σήµερα πολλά περιφερειακά προγράµµατα από τα οποία έχει 
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αποκτηθεί τεράστια εµπειρία. Η αλλαγή των περιφερειών θα δηµιουργούσε 

προβλήµατα στην απρόσκοπτη υλοποίηση των περιφερειακών προγραµµάτων του 

ΕΣΠΑ. Αυτό θα έπρεπε να αποφευχθεί εν µέσω µιας µεγάλης οικονοµικής κρίσης, 

καθώς η απρόσκοπτη υλοποίηση των περιφερειακών προγραµµάτων αποτελεί ζωτική 

συνθήκη για την οικονοµία των περιφερειών της χώρας. Οι περιφέρειες αποτελούν, 

επίσης, µηχανισµούς παραγωγής πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς 

έχουν λειτουργήσει σε αυτές αντιπροσωπευτικά όργανα µε συµµετοχή αιρετών 

εκπροσώπων και φορέων ανάπτυξης για πολλά χρόνια.  Τέλος, οι περιφέρειες έχουν 

διαµορφώσει µια ‘περιφερειακή’ ταυτότητα, ενώ αρκετές από αυτές ταυτίζονται µε τα 

γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας.  

Όµως, η µετατροπή των υφιστάµενων περιφερειών σε βαθµίδα αυτοδιοίκησης 

δηµιουργεί την ανάγκη δηµιουργίας νέων αποκεντρωµένων δοµών κρατικής διοίκησης. 

Για το λόγο αυτό, δηµιουργούνται επτά αποκεντρωµένες διοικήσεις, ο αριθµός των 

οποίων τεκµηριώνεται τόσο µε την ανάλυση των οικονοµικών, κοινωνικών, 

χωροταξικών και γεωγραφικών δεδοµένων των περιφερειών, όσο και από την 

συγκριτική αξιολόγηση του κόστους και οφέλους µε βάση όλα τα εναλλακτικά σενάρια. 

Η «περιφερειοποίηση» αυτή είναι προτιµότερη τόσο από την προηγούµενη, όσο και 

από πολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν.  

Με τις επτά αποκεντρωµένες κρατικές διοικήσεις εξασφαλίζονται ισχυρές διοικητικές 

ενότητες στην περιφέρεια και αποκεντρώνεται περισσότερο η κρατική λειτουργία. Η 

κρατική διοίκηση αναλαµβάνει µεγαλύτερο εύρος αρµοδιοτήτων που θα παρέχονται πιο 

κοντά στον πολίτη. Εξασφαλίζεται καλύτερος συντονισµός του αναπτυξιακού 

σχεδιασµού σε περιφερειακό επίπεδο. Οι αποκεντρωµένες κρατικές διοικήσεις θα 

παρέχουν το σηµείο συνάντησης και συνεργασίας της αποκεντρωµένης κρατικής 

διοίκησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης. 

Αυτό θα εξασφαλιστεί µε την λειτουργία του συµβουλίου περιφερειακής διοίκησης. Το 

συµβούλιο αυτό θα αποτελείται καταρχήν από τον Γενικό γραµµατέα της 

αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης, τους εκλεγµένους περιφερειάρχες και τους 

γενικούς διευθυντές των περιφερειών και εκπροσώπους των Περιφερειακών Ενώσεων 

των ∆ήµων. Το Συµβούλιο αυτό θα έχει γενική αρµοδιότητα σε ζητήµατα σχεδιασµού 

στην γεωγραφική ενότητα αναφοράς του.  

Η αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση, η περιφέρεια και η πρωτοβάθµια τοπική 

αυτοδιοίκηση συνιστούν αυτοτελή συστήµατα διοίκησης µε ξεχωριστές αρµοδιότητες 

και λειτουργίες. Η δηµιουργία µιας ενιαίας και συνεκτικής δοµής κρατικής διοίκησης 
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σε περιφερειακό επίπεδο, εξασφαλίζει ευρύτερη αποκέντρωση αρµοδιοτήτων της 

κεντρικής διοίκησης, καλύτερο συντονισµό των αποκεντρωµένων υπηρεσιών των 

διαφόρων υπουργείων και ενότητα της διοικητικής λειτουργίας του κράτους. 

Παράλληλα, οι αρµοδιότητες της αυτοδιοίκησης διευρύνονται, εξασφαλίζονται νέοι 

πόροι και παρέχονται νέα εργαλεία για την διεκπεραίωση τους ρόλου και των 

λειτουργιών της. Άλλωστε, η συµπληρωµατικότητα και συνοχή των λειτουργιών της 

κρατικής διοίκησης µε την τοπική αυτοδιοίκηση υπηρετούν ένα κοινό σκοπό – την 

προαγωγή της κοινωνικής ευηµερίας, της ισόρροπης οικονοµικής ανάπτυξης και της 

κοινωνικής συνοχής. Για το λόγο αυτό, κάθε διοικητικό επίπεδο καταρτίζει 

αναπτυξιακό σχέδιο, στο πλαίσιο του δηµοκρατικού προγραµµατισµού και της αρχής 

της επικουρικότητας. 

Η πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση, η δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση και η 

αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση συνιστούν αυτοτελή συστήµατα διοίκησης µε 

ιδιαίτερες αρµοδιότητες και λειτουργίες. Η δηµιουργία µίας ενιαίας και συνεκτικής 

δοµής της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης εξασφαλίζει καλύτερο συντονισµό των 

αποκεντρωµένων υπηρεσιών των διαφόρων υπουργείων καθώς και την ενότητα της 

διοικητικής λειτουργίας του κράτους. Παράλληλα, διευρύνονται οι αρµοδιότητες της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, εξασφαλίζονται νέοι πόροι και παρέχονται νέα εργαλεία για τη 

διεκπεραίωση του ρόλου και των λειτουργιών της. Η συµπληρωµατικότητα και συνοχή 

των λειτουργιών της κρατικής διοίκησης µε την τοπική αυτοδιοίκηση υπηρετούν έναν 

κοινό σκοπό- την προαγωγή της κοινωνικής ευηµερίας, την ισόρροπη οικονοµική 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας.  

Η µετατροπή των 13 υφιστάµενων περιφερειών σε βαθµίδα αυτοδιοίκησης δηµιουργεί 

την ανάγκη δηµιουργίας νέων, αποκεντρωµένων δοµών κρατικής διοίκησης και έτσι 

δηµιουργούνται οι ακόλουθες 7 Αποκεντρωµένες Κρατικές ∆ιοικήσεις. 
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Οι 13 περιφέρειες πριν τον νόµο «Καλλικράτης» 

 
1) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή  
2) Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη 
3) ∆υτικής Μακεδονίας, µε έδρα την Κοζάνη 
4) Ηπείρου, µε έδρα τα Ιωάννινα 
5) Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα 
6) Ιονίων Νήσων, µε έδρα την Κέρκυρα 
7) ∆υτικής Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα 
8) Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα τη Λαµία 
9) Αττικής, µε έδρα την Αθήνα 
10) Πελοποννήσου, µε έδρα την Τρίπολη 
11)  Βορείου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη 
12) Νοτίου Αιγαίου, µε έδρα την Ερµούπολη, και 
13) Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο 
 

 

Σύσταση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

 

 Συνιστώνται ως ενιαίες αποκεντρωµένες µονάδες διοίκησης του κράτους οι εξής 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις: 

1) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, µε έδρα την 
Αθήνα. 
2) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα τη Λάρισα. 
3) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής 
Μακεδονίας, µε έδρα τα Ιωάννινα. 
4) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, 
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, µε έδρα την Πάτρα. 
5) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου, µε έδρα τον 
Πειραιά. 
6) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, µε έδρα το 
Ηράκλειο. 
7) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – 
Θράκης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
  
 

 Σε κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προΐσταται  Γενικός Γραµµατέας. Για τα θέµατα 

που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση και τα καθήκοντά του εφαρµόζονται 

οι σχετικές διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ107 Α΄). 
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3.2. Αρµοδιότητες Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
 

Ι. Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις ασκούν τις αρµοδιότητες των κρατικών 

Περιφερειών, περιλαµβανοµένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων 

τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους νόµο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄), 

καθώς και στους µεταγενέστερους ειδικούς νόµους και στις σχετικές κανονιστικές 

διατάξεις, όπως ισχύουν, µε εξαίρεση τις αρµοδιότητες που περιέρχονται µε το άρθρο 

186 του παρόντος νόµου, στις περιφέρειες. 

ΙΙ. Στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις απονέµεται η άσκηση των ακόλουθων, 

πρόσθετων, αρµοδιοτήτων: 

1).α. η εισήγηση για την απευθείας εκποίηση δηµόσιων εκτάσεων η για την 

παραχώρηση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανικών 

και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. 

β. Η διατύπωση γνώµης για την απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων για ίδρυση ή 

επέκταση αξίας λόγου επαρχιακής βιοµηχανίας. 

2). Η έκδοση απόφασης για άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών λατοµικού ή 

µεταλλευτικού περιεχοµένου σε παραµεθόριες περιοχές, καθώς και η έκδοση απόφασης 

για την απόκτηση µεταλλευτικών δικαιωµάτων επί αδειών µεταλλευτικών ερευνών σε 

παραµεθόριες περιοχές. 

3).Η έκδοση απόφασης για την παραχώρηση ερευνητικών γεωτρήσεων του ΙΓΜΕ 

προς εκµετάλλευση σε δήµους. 

4). Η έγκριση διενέργειας µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών εντός δηµοσίων 

δασών και δασικών εκτάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 57 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄). 

5). Η παραχώρηση αλυκών του ∆ηµοσίου, που δεν έχουν εισφερθεί στην εταιρεία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», στους δήµους, σύµφωνα µε το άρθρο δέκατο του ν. 

1822/1988 (ΦΕΚ 272 Α΄). 

8). Η ανάθεση, παρακολούθηση και επίβλεψη της εκπόνησης, καθώς και η έγκριση 

µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και των Σχεδίων Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το άρθρο 24 

του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄). 
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9). Η παραχώρηση οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας Ζώνης Λιµένα για την 

ανέγερση κτιρίων «Στέγης Λιµενεργάτη», καθώς και γραφείων κεφαλαίου 

αποζηµίωσης φορτοεκφορτωτών και ΕΡΦΛ σε µεταλλευτικές επιχειρήσεις. 

10). Η παραχώρηση χρήσης χώρων της Ζώνης Λιµένα σε µεταλλευτικές 

επιχειρήσεις. 

11). Η παραχώρηση ζωνών κατάληψης των εγγειοβελτιωτικών έργων για διαχείριση 

και εκµετάλλευση. 

12). Η έγκριση της παραχώρησης από το φορέα διοίκησης λιµένα, µε αντάλλαγµα 

και για ορισµένο χρονικό διάστηµα, της χρήσης χώρων που βρίσκονται εντός της 

Ζώνης Λιµένα. 

13). Η εξειδίκευση των γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών στα θέµατα 

πολεοδοµικού σχεδιασµού οικιστικής πολιτικής και κατοικίας, καθώς και οικοδοµικού 

και κτιριοδοµικού κανονισµού. 

14). Η παρακολούθηση, ο συντονισµός και η διατύπωση απόψεων σε ότι αφορά 

προγράµµατα µελετών (Γ.Π.Σ.) και πολεοδοµικών µελετών. 

15). Η έγκριση πολεοδοµικών µελετών σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ, κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 7 και 19 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄), όταν υπάρχει φορέας Β.Ε.ΠΕ.. 

16). Η έκδοση αποφάσεων, επί ενστάσεων κατά πράξεων αναλογισµού, σύµφωνα µε 

το άρθρο 279 του Κ.Β.Π.Ν.. 

17). Η έγκριση πράξεων τακτοποίησης και πράξεων αναλογισµού, εφόσον δεν έχουν 

γενικότερο χαρακτήρα. 

18). Η κύρωση πράξης εφαρµογής πολεοδοµικής µελέτης, κατά την πρόβλεψη του 

άρθρου 12 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α΄). 

19). Η έγκριση σηµειακών – εντοπισµένων τροποποιήσεων των εγκεκριµένων 

ρυµοτοµικών σχεδίων και των χρήσεων και όρων δόµησης αυτών, σε Ο.Τ. επί του 

Βασικού Οδικού ∆ικτύου των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όπως αυτό 

καθορίστηκε µε τις υπ΄αριθµ. 62556/5073/1990 (ΦΕΚ 701 ∆΄) και 62555/5072/1990 

(ΦΕΚ 561 ∆΄) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής133, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εµπίπτουν σε ζώνη πεντακοσίων µέτρων από 

την ακτή, σε παραδοσιακούς οικισµούς, σε τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε 

αρχαιολογικούς χώρους, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές 

προστατευόµενες βάσει διεθνών συνθηκών (π.χ. RAMSAR) ή βάσει των άρθρων 18 και 

19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει. Για τις τροποποιήσεις της παρούσας τηρούνται οι 
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διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α΄), όπως 

ισχύει. 

20). Η µέριµνα για τη σύνταξη οριζοντιογραφικού και υψοµετρικού διαγράµµατος 

αποτύπωσης του υδατορέµατος που βρίσκεται εντός ή εκτός ρυµοτοµικού σχεδίου ή 

εντός οικισµών που δεν έχουν ρυµοτοµικό σχέδιο και η έκδοση απόφασης επικύρωσης 

του καθορισµού των οριογραµµών. 

21). H κατάρτιση ετήσιων και πολυετών δασικών προγραµµάτων γενικότερου 

ενδιαφέροντος, καθώς και η µελέτη θεµάτων δασικής ανάπτυξης. 

22). Ο συντονισµός και η εποπτεία της σύνταξης των πάσης φύσεως δασικών 

προγραµµάτων σε επίπεδο νοµού, καθώς και η εποπτεία εκτέλεσης τούτων. 

23). Η κατάρτιση µελετών δασοτεχνικών έργων διαπεριφερειακού επιπέδου. 

24). Ο συντονισµός, η παρακολούθηση και η εποπτεία εφαρµογής των µελετών για 

τα πάσης φύσεως δασοτεχνικά έργα. 

25). Ο σχεδιασµός των αναδασώσεων και της αντιχειµαρρικής προστασίας και η 

µέριµνα για την κατάρτιση πολυετών προγραµµάτων περιφερειακού επιπέδου. 

26). Η εισήγηση για τη σύσταση ή κατάργηση σταθµών δασοπροστασίας κατά τη 

διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 7 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄). 

27). Η συγκρότηση, στελέχωση και εφοδιασµός µε τα αναγκαία µέσα και εφόδια και 

η λειτουργία του περιφερειακού Συντονιστικού Κέντρου ∆ασοπυρκαγιών (Σ.Κ.∆.) σε 

συνεργασία µε το κεντρικό Συντονιστικό Κέντρο ∆ασοπυρκαγιών (Κ.Σ.Κ.∆.).Ο 

έλεγχος κάθε φύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού της περιφέρειας, η συντήρηση 

και η επισκευή του σε συνεργασία µε το Κ.Σ.Κ.∆.. Η συνεργασία µε το Κ.Σ.Κ.∆. για 

την επιχειρησιακή αξιοποίηση των εναέριων µέσων και τη συνδροµή αυτών σε 

επιχειρήσεις εκτός περιφέρειας. 

28). Η µελέτη των προβληµάτων και ο συντονισµός του έργου της εκµετάλλευσης 

των δηµοσίων δασών. 

29). Ο συντονισµός της διάθεσης και εµπορίας των παραγόµενων δασικών 

προϊόντων. 

30). Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των δηµοσίων δασοπονιών. Η παρακολούθηση 

της εφαρµογής των µελετών διαχείρισης και η παροχή οδηγιών για την αποδοτικότερη 

οργάνωση της παραγωγής. 

31). Η µελέτη των προβληµάτων ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας. Η µέριµνα 

κατανοµής του µηχανικού εξοπλισµού στις αποκεντρωµένες υπηρεσίες και η 

παρακολούθηση της αξιοποίησης αυτού. 
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32). Η παροχή οδηγιών για την προστασία, ανάπτυξη και επαύξηση του 

θηραµατικού πλούτου και της άγριας πανίδας γενικότερα. 

33). Η µελέτη των προβληµάτων ανάπτυξης των δασικών βοσκοτόπων. 

34). Η συγκέντρωση, επεξεργασία, πινακοποίηση και τήρηση των απολογιστικών 

στοιχείων των δασικών προγραµµάτων. 

36). Ο έλεγχος και εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων σε Ζώνη 

Αιγιαλού. 

45). Η εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κτισµάτων ή κατασκευών, 

που εκδίδονται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, κατά ανάλογη εφαρµογή των 

διατάξεων του π.δ. 267/1998 (ΦΕΚ 195 Α΄) και της σχετικής νοµοθεσίας. 

III. Οι αρµοδιότητες του τοµέα Α΄ (Προγραµµατισµού – Ανάπτυξης) υπ’ αριθµ. 1 

έως και 31, του υποτοµέα ∆ιαχείρισης Υδάτων, ο οποίος περιλαµβάνεται στον τοµέα Γ΄ 

(Φυσικών πόρων - Ενέργειας- Βιοµηχανίας) και οι αρµοδιότητες του τοµέα ΣΤ΄ (Έργων 

– Χωροταξίας- Περιβάλλοντος) υπ’ αριθµ. 1 έως 12 του άρθρου 186 του παρόντος 

νόµου εξακολουθούν να ασκούνται από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις µέχρι 

30.6.2011. Μέχρι 31.12.2011 εξακολουθούν να ασκούνται από τις αποκεντρωµένες 

διοικήσεις όσες εκ των αρµοδιοτήτων του υποτοµέα της Αλιείας ασκούνταν από τις 

κρατικές περιφέρειες και µε το άρθρο 186 του παρόντος απονέµονται στις περιφέρειες. 

V.α. Mε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται τα αποφαινόµενα και 

γνωµοδοτούντα όργανα, καθώς και κάθε ειδικό θέµα σχετικά µε δασικά έργα, µελέτες 

και παροχή συναφών υπηρεσιών. 

β. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται τα αποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα 

όργανα, καθώς και κάθε ειδικό θέµα σχετικό µε χωροταξικές, πολεοδοµικές µελέτες και 

υπηρεσίες στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄). 
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3.3.  Αρµοδιότητες Αιρετών Περιφερειών  
 
Με την επιχειρούµενη ανασυγκρότηση του δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης σε 

λιγότερες και ισχυρότερες µονάδες, ενόψει της αναθεωρηµένης διάταξης 102 παρ.1 του 

Συντάγµατος, που ορίζει, ότι µπορεί να ανατίθεται στους Ο.Τ.Α. η άσκηση 

αρµοδιοτήτων, οι οποίες συνιστούν αποστολή του Κράτους,  και εντεύθεν τη 

δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος διακυβέρνησης, τη συγκρότηση συστήµατος 

εσωτερικής αποκέντρωσης, τη δηµοσιονοµική χειραφέτηση και την υιοθέτηση 

σύγχρονων και ποιοτικών µεθόδων διοικητικής δράσης, η Περιφέρεια, ως δεύτερος 

βαθµός αυτοδιοίκησης, µπορεί να αναλάβει και να εκπληρώσει, ανεµπόδιστα, την 

ιδιαίτερη αποστολή της. 

Με τις εισαγόµενες ρυθµίσεις, οι Περιφέρειες αναλαµβάνουν:  

i. Τις υπηρεσίες και αρµοδιότητες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που 

καταργούνται, εκτός από εκείνες οι οποίες µεταφέρονται στους ∆ήµους. 

ii. Σηµαντικές αρµοδιότητες, που ασκούνται, σήµερα, από την Κρατική 

Περιφέρεια, µε εξαίρεση όσες πρέπει να παραµείνουν στα αποκεντρωµένα όργανα 

του κράτους, χάριν της ενότητας της κρατικής πολιτικής, σε ολόκληρη την επικράτεια, 

όπως τα θέµατα χωροταξίας – πολεοδοµίας, δασικής και µεταναστευτικής 

πολιτικής. Η Περιφέρεια γίνεται ο βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού 

προγραµµατισµού, ενώ κοµβικός καθίσταται ο ρόλος της, ως προς τα έργα και τις 

υποδοµές. Βασική προϋπόθεση είναι η επαρκής στελέχωσή της, αλλά και η αξιοποίηση 

της πείρας και της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει µέχρι σήµερα οι αντίστοιχες 

υπηρεσίες των κρατικών Περιφερειών, ορισµένες από τις οποίες µεταφέρονται, µαζί µε 

το προσωπικό τους και τους πόρους τους, στις νέες Περιφέρειες. 

Προς διασφάλιση της συστηµατικής παράθεσης των αρµοδιοτήτων τις οποίες θα ασκεί 

η Περιφέρεια επιχειρήθηκε η ένταξη τούτων, κατά συναφείς τοµείς. 

Οι τοµείς αυτοί επικεντρώνονται στους εξής άξονες:  

ü Προγραµµατισµού – Ανάπτυξης. 

ü Γεωργίας – Κτηνοτροφίας. 

ü Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιοµηχανίας. 

ü Απασχόλησης – Εµπορίου – Τουρισµού. 

ü Μεταφορών – Επικοινωνιών. 

ü Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος. 

ü Υγείας  
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ü Παιδείας - Πολιτισµού - Αθλητισµού. 

ü Πολιτικής Προστασίας και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

Στο πλαίσιο άρθρωσης των ανωτέρω τοµέων προκρίθηκε η µεθοδολογία της 

εξειδικευµένης παράθεσης των ασκούµενων αρµοδιοτήτων, αντί της γενικόλογης 

θεµατικής αναφοράς, σε ενδεικτικό επίπεδο υπό την έννοια ότι δια του τρόπου αυτού 

δηµιουργείται και τεκµήριο άσκησης κάθε υπερτοπικού χαρακτήρα αρµοδιότητας από 

την Περιφέρεια, εφόσον δεν έχει ανατεθεί, δια τυπικού ή ουσιαστικού νόµου στην 

αποκεντρωµένη Κρατική ∆ιοίκηση. 

Εξάλλου ο ειδικός προσδιορισµός τους όχι µόνο δηµιουργεί ασφάλεια δικαίου, αλλά, 

κυρίως, αποτρέπει την αλληλοεπικάλυψη και τη σύγχυση, κατά την άσκησή τους, ενώ, 

παραλλήλως, παρέχει δυνατότητα σαφούς ενηµέρωσης του πολίτη, αναφορικά µε το 

αρµόδιο όργανο στο οποίο πρέπει να απευθυνθεί για την αντιµετώπιση του αιτήµατός 

του και για την επίλυση οιουδήποτε προβλήµατός του. 

 

Τοµέας Αναπτυξιακού Σχεδιασµού 

Με τον τοµέα του αναπτυξιακού προγραµµατισµού επιδιώκεται η καταπολέµηση του 

σηµερινού πολυδιασπασµένου διοικητικού πλαισίου, που αποτελεί τροχοπέδη στη 

αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µέσω του νέου θεσµικού ρόλου που αναλαµβάνει η 

Περιφέρεια. Στοχεύει στην προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, 

παρακολουθεί και επισηµαίνει στους αρµόδιους φορείς γενικότερα και ειδικότερα 

ζητήµατα, που αναφέρονται στην λήψη των αναγκαίων µέτρων προς βελτίωση του 

επιπέδου ζωής των πολιτών. Αποβλέπει στην ενθάρρυνση των αναπτυξιακών 

πρωτοβουλιών, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην αποτελεσµατικότερη 

διαχείριση, στον έλεγχο και στην εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων, για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013, όπως αυτή οριοθετείται για τα περιφερειακά 

όργανα σύµφωνα µε το ν. 3614/2007, όπως ισχύει, µέσω της ορθολογικότερης 

διαχείρισης των δηµόσιων πόρων, στην αξιοποίηση των τοπικών και περιφερειακών 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, καθώς και στην ικανοποίηση και διευθέτηση τοπικών 

αναγκών. Η Περιφέρεια είναι αρµόδια για την εκπόνηση γενικών και ειδικών 

αναπτυξιακών µελετών, που αφορούν τη συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκµηρίωση 

γεωγραφικών, δηµογραφικών, οικονοµικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που την 

αφορούν. Επίσης, είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και την αποτίµηση του 

σχεδιασµού και της υλοποίησης όλων των σχετικών οικονοµικών και θεσµικών 

παρεµβάσεων.  
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Ακόµη, είναι αρµόδια για την τελική διαµόρφωση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων, µεριµνά για την έγκρισή του και παρακολουθεί την εκτέλεσή του. 

Παρακολουθεί επίσης τις διαδικασίες ένταξης των πράξεων του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, είναι αρµόδια προς εισήγηση στο Υπουργείο 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη χρηµατοδότηση των έργων που 

εντάσσονται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, καθώς και των 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων.   

Η Περιφέρεια διατυπώνει προτάσεις προς τους κεντρικούς φορείς του δηµοσίου 

τοµέα για έργα και µέτρα πολιτικής εθνικής σηµασίας, που την αφορούν, αλλά 

εντάσσονται στο µεσοπρόθεσµο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα. Συντονίζει, επίσης, 

τους φορείς εκτέλεσης και παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του αναπτυξιακού 

προγράµµατος της Περιφέρειας. Γνωµοδοτεί για κάθε θέµα τοπικού ή ευρύτερου 

ενδιαφέροντος για το οποίο ζητείται η γνώµη της.  

Συνιστά Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές οι οποίες γνωµοδοτούν για τις 

αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων, κατ’ εφαρµογή του ισχύοντος αναπτυξιακού νόµου, 

αξιολογεί και προωθεί επενδυτικές προτάσεις από ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο 

των αρµοδιοτήτων της, συγκροτεί περιφερειακά όργανα ελέγχου των επενδύσεων για 

την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων, 

προέρχεται στην καταβολή της επιχορήγησης της επένδυσης και πιστοποιεί την έναρξη 

της παραγωγικής λειτουργίας. Καταγράφει, επίσης, τις νέες θέσεις εργασίας που 

δηµιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων.  

Εξάλλου, µε το σχέδιο νόµου επανεξετάζεται σε νέα βάση και επανακαθορίζεται το όλο 

πλαίσιο δράσης και λειτουργίας των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης της χώρας, τα 

οποία, πλέον λειτουργούν υποστηρικτικά για την Περιφέρεια. 

 

Πρωτογενής Τοµέας Ανάπτυξης 

Ως προς τον πρωτογενή τοµέα της ανάπτυξης (γεωργία και κτηνοτροφία), οι 

Περιφέρειες καθίστανται ο βασικός πυλώνας του ετήσιου και πολυετούς αναπτυξιακού 

σχεδιασµού. Σε αυτήν µεταβιβάζονται ένα µεγάλο µέρος των αρµοδιοτήτων, που 

ασκούσαν προηγουµένως, τόσο οι κρατικές Περιφέρειες, όσο και οι Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις. Μεταξύ άλλων, οι Περιφέρειες καθίστανται αρµόδιες για την 

εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση σχεδίων προγραµµάτων και µέτρων 

ανάπτυξης, το σχεδιασµό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έργων 

υποδοµής, την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σε προγράµµατα γεωργίας και 
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κτηνοτροφίας, την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής, 

καθώς και την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Σηµαντική, 

επίσης, είναι και η απονοµή της αρµοδιότητας εποπτείας επί των Γενικών 

Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), καθώς και η άσκηση εποπτείας επί 

του Αρδευτικού Οργανισµού Στυµφαλίας και του Οργανισµού Κωπαϊδας. 

Επίσης, ασκούν αποφασιστικού χαρακτήρα αρµοδιότητες στη διοίκηση, στη διαχείριση 

και εκµετάλλευση  ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων.  

 

Τοµέας Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοµηχανίας 

Ως προς τον τοµέα των φυσικών πόρων, ενέργειας και βιοµηχανίας ιδιαίτερη 

έµφαση έχει αποδοθεί στη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και στην προστασία 

των υδάτων. Οι σχετικές αρµοδιότητες απονέµονται στην Περιφέρεια, υπό το πρίσµα 

της αναπτυξιακής τους διάστασης. 

Περαιτέρω, ο υποτοµέας ορυκτού πλούτου περιλαµβάνει, κυρίως, τον καθορισµό και 

αποχαρακτηρισµό λατοµικών περιοχών, τη χορήγηση αδειών µεταλλευτικών ερευνών, 

τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης σε ιδιόκτητα λατοµεία αδρανών υλικών, αργίλλων, 

και σχιστολιθικών πλακών, τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 

ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού λατοµείων αδρανών υλικών και 

συναφείς ρυθµίσεις, που σχετίζονται µε την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. 

Ο υποτοµέας ενέργειας καταλαµβάνει σειρά αρµοδιοτήτων, οι οποίες συµπλέκονται, 

κυρίως, µε την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερµία), 

τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, για ίδια χρήση, ενεργειακών συστηµάτων 

θέρµανσης ή ψύξης χώρων, τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 

εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή 

επέκτασης σταθµού ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, καθώς 

και λοιπές επί µέρους αρµοδιότητες οι οποίες εντάσσονται στον ίδιο υποτοµέα. 

Εξάλλου, ο υποτοµέας της Βιοµηχανίας περιλαµβάνει αρµοδιότητες της Κρατικής 

∆ιοίκησης, οι οποίες είχαν αποκεντρωθεί, προς άσκηση, στις Νοµαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις, κυρίως, µε το π.δ/µα 78/2006. 

Μνηµονεύονται, ενδεικτικώς, η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

βιοµηχανιών, που οριοθετούνται από τις διατάξεις του ν. 3325/2005, η επιβολή 

κυρώσεων σε όσους ιδρύουν, επεκτείνουν, εκσυγχρονίζουν και λειτουργούν 

βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, κατά παράβαση της σχετικής νοµοθεσίας, η χορήγηση 

µηχανολογικών αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού σε 
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βιοµηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελµατικά εργαστήρια, η χορήγηση 

αδειών εργοστασίων κατασκευής ατµολεβήτων, η έγκριση ατελούς εισαγωγής 

µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων για επαρχιακές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, η χορήγηση 

σειράς τεχνικών επαγγελµατικών αδειών, κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις των άρθρων 1 

και 4 του π.δ/τος 78/2006, η εκτίµηση της αξίας µηχανηµάτων για τον προσδιορισµό 

της φορολογητέας αξίας τους, καθώς και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για 

βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.    

 

Τοµέας Απασχόλησης – Εµπορίου - Τουρισµού 

Για τον τοµέα απασχόλησης - εµπορίου - τουρισµού οι Περιφέρειες συγκεντρώνουν 

το µεγαλύτερο µέρος των αρµοδιοτήτων που αποκεντρώνονται στον τοµέα της 

απασχόλησης, όπως αυτές που αφορούν την υλοποίηση προγραµµάτων προώθησης της 

απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης ανέργων, την έγκριση ή απόρριψη 

οµαδικών απολύσεων εργαζοµένων, την επιβολή ποινής σε εργοδότες, την κύρωση 

εσωτερικών κανονισµών εργασίας επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957, 

καθώς και θέµατα, που άπτονται της εφαρµογής των κανονισµών αυτών, τη 

συγκρότηση συµβουλίων και επιτροπών αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και την κατ’ εξαίρεση λειτουργία επιχειρήσεων 

εκµεταλλεύσεων και παροχής εργασίας κατά την Κυριακή. 

Στον τοµέα του εµπορίου οι Περιφέρειες ασκούν αρµοδιότητες, που αφορούν εποπτεία 

και τον έλεγχο ανωνύµων εταιρειών, την εποπτεία του εµπορίου, τη χορήγηση αδειών 

άσκησης εµπορικών επαγγελµάτων και οργάνωσης εκθέσεων, καθώς και τη διενέργεια 

ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων περί προστασίας 

του καταναλωτή. 

Ως προς τον τουρισµό, η Περιφέρεια συνεργάζεται µε τον Ε.Ο.Τ. και τους ∆ήµους για 

το σχεδιασµό, καθώς και για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Περιφέρειας. 

 

 

Τοµέας Μεταφορών - Επικοινωνιών 

Στον τοµέα των µεταφορών – επικοινωνιών συντελείται η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, 

που συµπλέκονται µε σειρά αδειών, στον τοµέα των µεταφορών και ειδικότερα µε τη 

διενέργεια περιοδικών τεχνικών ελέγχων µηχανοκινήτων οχηµάτων από τα ∆ηµόσια 

Κ.Τ.Ε.Ο. κάθε νοµού, τον καθορισµό του αριθµού νέων επιβατηγών δηµόσιας χρήσεως 

για την αντιµετώπιση των µεταφορικών αναγκών κάθε νοµού, την τήρηση µητρώου 
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αδειών Ε.∆.Χ., την έκδοση και την ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

πρατηρίων υγρών καυσίµων και υγραερίων και τη χορήγηση αδειών άσκησης 

επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων. 

Εξάλλου, για τον τοµέα επικοινωνιών παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών 

εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθµών CB, καθώς και της άσκησης συναφών 

αρµοδιοτήτων, όπως η χορήγηση αδειών κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας 

ερασιτεχνικών και πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου, η επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων στους παραβάτες των κανονισµών λειτουργίας ερασιτεχνικών και 

πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθµών CB, 

καθώς και των σχετικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. 

 

Τοµέας Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος 

Ο Τοµέας έργων – χωροταξίας – περιβάλλοντος περιλαµβάνει σηµαντικές 

αρµοδιότητες οι οποίες ασκούνταν από την Kρατική Περιφέρεια και εκχωρούνται, 

πλέον, στην Περιφέρεια, µε γνώµονα το γεγονός, ότι µετέχουν σε αποφασιστικό βαθµό 

στην αναπτυξιακή πολιτική της.  

Ειδικότερα στον υποτοµέα των έργων απονέµονται αρµοδιότητες που αφορούν την 

κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση οδών, που οι αντίστοιχες αρµοδιότητες ανήκουν 

στην Κρατική Περιφέρεια και στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η αρµοδιότητα αυτή 

συµπεριλαµβάνει και τις αντίστοιχες µελέτες.  

Περαιτέρω, απονέµεται ο σχεδιασµός, η µελέτη, η κατασκευή και συντήρηση 

συγκοινωνιακών, αντιπληµµυρικών κτιριακών, ή ηλεκτροµηχανολογικών και λιµενικών 

έργων, η εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών, η αντιµετώπιση θεµάτων οδικής 

κυκλοφορίας, η διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που έχουν 

εκτελεσθεί από τις Ε.Υ.∆.Ε., η κατάρτιση προσχεδίων προγραµµάτων εκτέλεσης έργων, 

καθώς  και λοιπές συναφείς αρµοδιότητες. 

Στον υποτοµέα χωροταξίας και περιβάλλοντος ελήφθη πρόνοια, ώστε οι σχετικές 

αρµοδιότητες να συµπορεύονται µε τα αντίστοιχα νοµολογιακά πορίσµατα του 

Συµβουλίου Επικρατείας, ώστε να µην αντιµετωπιστεί πρόβληµα αµφισβήτησης 

της συνταγµατικής συµβατότητάς τους, ενόψει   της ασκήσεώς τους από όργανα 

τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού.  

Ενδεικτικώς, µνηµονεύεται η παροχή γνώµης του Περιφερειακού Συµβουλίου για τη 

χωροθέτηση Β.Ι.Ο.Π.Α., καθώς και ικανός αριθµός γνωµοδοτήσεων του Περιφερειακού 

Συµβουλίου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης των Περιφερειακών xωροταξικών 
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σχεδίων, η παρακολούθηση εφαρµογής γενικών πολεοδοµικών σχεδίων Σ.Χ.Ο.Ο., Α.Π. 

και Ζ.Ο.Ε., η χορήγηση άδειας για την εναπόθεση ή αποθήκευση αποβλήτων, που 

περιέχουν αµίαντο, καθώς και η παροχή γνώµης για την οριοθέτηση εκτάσεων ως 

ΠΟΑΠ∆.  

Σηµαντική αρµοδιότητα, είναι η κατάρτιση και έγκριση του Περιφερειακού Σχεδιασµού 

∆ιαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου Εθνικού 

Σχεδιασµού, ο οποίος αποσκοπεί, κυρίως, στη µελέτη και τον καθορισµό των µεθόδων 

διαχείρισης, και στη χωροθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων. Κατά το σχεδιασµό θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονοµικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές 

και ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι Περιφέρειες µέχρι 31-12-2012 θα εξακολουθήσουν ν’ ασκούν τις 

αρµοδιότητες των παραγράφων 1 (υπ’ αριθµ. 27-30), 2 (30-40), 3 (Β26-34), 5 (8-84) του 

άρθρου 94, του Ν. 3852 έως ότου αυτές περιέλθουν στους ∆ήµους, στο πλαίσιο 

αυτοδύναµης άσκησής τους από τους οργανισµούς αυτοδιοίκησης πρώτης βαθµίδας.
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3.4. Μεταφερόµενες Αρµοδιότητες Στους ∆ήµους  
 
• Με το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», θεµελιώνεται, όπως αναφέρθηκε, εκ 

νέου η πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους ∆ήµους, (περίπου 

325 ∆ήµοι  από 1034) και ανασυγκροτείται ο β’ βαθµός Αυτοδιοίκησης τόσο 

γεωγραφικά (σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες και συγκεκριµένα σε 13 Περιφέρειες 

(µε κατάργηση των 54 Νοµαρχιών)) και αναδιαρθρώνεται ριζικά ως προς την 

εσωτερική του οργάνωση. Επιπροσθέτως θεµελιώνεται η αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και 

στη θέση των 13 ∆ιοικητικών Περιφερειών συγκροτούνται 7 Αποκεντρωµένες 

∆ιοικήσεις.  

 

Χάρτης α’ : οι ∆ήµοι πριν και µετά τον «Καλλικράτη» 
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Χάρτης β’ : οι νέες 13 Αιρετές Περιφέρειες 

 

• Η νέα αρχιτεκτονική επιφέρει αλλαγές στην αυτοδιοίκηση και αποκεντρωµένη 

διοίκηση τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και επιχειρησιακής λειτουργίας όσο και στο 

επίπεδο των διευρυµένων αρµοδιοτήτων. Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στον τοµέα 

των πολεοδοµικών εφαρµογών, στον αγροτικό τοµέα, στον αναπτυξιακό, στη 

λειτουργική υποστήριξη των σχολικών δοµών, στον τοµέα του περιβάλλοντος, 

καθώς και σ’ εκείνο της εύρυθµης λειτουργίας των πόλεων. 

• Ορισµένες αρµοδιότητες στους τοµείς Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, 

∆ηµόσιας Υγείας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, θα ασκηθούν από 1-1-

2013 µε γνώµονα τη διασφάλιση πληρέστερων αντίστοιχων λειτουργικών 

υποδοµών από τους δήµους, καθώς και την εξειδικευµένη στελέχωσή τους.  
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Ειδικότερα134 :  

ü Ο τοµέας του Περιβάλλοντος εµπλουτίζεται µε σειρά σηµαντικών 

αρµοδιοτήτων άµεσης άσκησης, που επικεντρώνονται στην έκδοση οικοδοµικών 

αδειών, στον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος, στον 

έλεγχο τοπογραφικών διαγραµµάτων, που προορίζονται για σύνταξη πράξεων 

τακτοποιήσεως και αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής, στην επίβλεψη 

τοπογραφικών µελετών πράξεων εφαρµογής ΣΠ, στην προκαταρτική 

ανάπλαση περιοχής, στην εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων, που δεν έχουν 

γενικότερο χαρακτήρα, καθώς και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε όλα 

τα στάδιά της, στο πλαίσιο του σχετικού Περιφερειακού Προγραµµατισµού. 

ü Υπό τον τοµέα της Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των 

Πόλεων, περιλαµβάνονται πρόσθετες αρµοδιότητες, που σχετίζονται, κυρίως, µε 

τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείων, την εγκατάσταση, 

λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρων, τη σύσταση Επιτροπής φιλικού 

διακανονισµού για επίλυση διαφορών µεταξύ προµηθευτών, καταναλωτών και 

ενώσεων καταναλωτών, τον καθορισµό των προδιαγραφών των στάσεων και 

των στεγάστρων αναµονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών 

γραµµών, την απαγόρευση της δηµιουργίας θέσεων στάθµευσης σε 

ορισµένους χώρους, την παραλαβή των αποσυροµένων δικύκλων, 

µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων στους ∆ήµους, όπου δεν υπάρχουν 

υποκαταστήµατα του Ο.∆.∆.Υ., τη µελέτη των έργων συντήρησης και τη 

βελτίωση του δηµοτικού οδικού δικτύου, τη µελέτη, την εκτέλεση και την 

επίβλεψη των εργασιών σήµανσης, σηµατοδότησης και ηλεκτροφωτισµού 

του οδικού δικτύου του ∆ήµου, τον καθορισµό των αστικών γραµµών 

λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, της διαδροµής, των στάσεων και του 

τέρµατος των αντίστοιχων γραµµών και τον καθορισµό κοµίστρων αστικών 

φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου. 

Επισηµαίνεται, ότι οι προεκτεθείσες πρόσθετες αρµοδιότητες συνυφαίνονται, όπως 

αναλυτικότερα προκύπτει και από την επόµενη διάταξη, µε την άµεση άσκησή τους από 

τους ∆ήµους. (Περαιτέρω, υφίσταται και σειρά άλλων αρµοδιοτήτων, οι οποίες µέχρι 

σήµερα ασκούντο από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αλλά, λόγω του χαρακτήρα τους, 

ως τοπικών υποθέσεων µεταβιβάζονται στους ∆ήµους. Ιδιαίτερη παράµετρο αυτών 

αποτελεί το γεγονός ότι δεν συνυφαίνονται µε την άµεση άσκηση τούτων, αλλά µε την 

απρόσκοπτη οργάνωσή τους, και κατ’ ακολουθία µε την έναρξη άσκησής τους από 1-1-
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2013. Τούτο προκειµένου να διασφαλισθεί η αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή και το 

απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό. Οι αρµοδιότητες αυτές οριοθετούνται στο άρθρο 94 

του Ν. 3852/2010, κατά τοµείς και εξειδικεύονται στις παραγράφους 1 (υπ’ αριθµούς 

27 έως 30), 2 (υπ’ αριθµούς 30 έως 40), 3 (υπ’ αριθµούς Β26 έως και 34) και 5 (υπ’ 

αριθµούς 8 έως 85).) 

• Συγκεκριµένα οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας και των Γραφείων του Τµήµατος Χωροταξίας - Πολεοδοµίας των 

νέων ∆ήµων του Προγράµµατος Καλλικράτης αντίστοιχης υπηρεσίας είναι οι 

εξής: 

Υφιστάµενες και διατηρούµενες αρµοδιότητες: 

1) Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του 

φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο εθνικών και 

ευρωπαϊκών πολιτικών. 

2) Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και 

των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, 

ποταµοί) και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. 

3) Η ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων. 

4) Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, 

η αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και 

διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού αι η λήψη 

προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων 

και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς σύµφωνα 

µε την κείµενη σχετική νοµοθεσία. 

5) Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία µε κάθε πρόσφορα 

µέσο που διαθέτουν, για την αντιµετώπιση πυρκαγιών ιδίως σε περιοχές που έχουν 

δασικό χαρακτήρα. 

6) Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 

7) Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής 

ανάπτυξης. 

8) Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της 

περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκµετάλλευση ορυκτού 

πλούτου και εγκαθίστανται µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. 

9) Η συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως 

προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 
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10) Ο καθορισµός των χώρων για την δηµιουργία κοιµητηρίων και η παροχή 

γνώµης για τον καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών. 

Προστιθέµενες αρµοδιότητες: 

1) Η έκδοση οικοδοµικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή τους, ο έλεγχος 

µελετών για οικοδοµικές άδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδοµικές αρµοδιότητες, 

καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίµων για την κατασκευή αυθαιρέτων 

κτισµάτων, κατά την κείµενη νοµοθεσία, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του 

άρθρου 280 του παρόντος. 

2) Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των 

ηλεκτροµηχανολογικών µελετών, της µελέτης θερµοµόνωσης, της µελέτης παθητικής 

πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την έκδοση ή 

αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών βιοµηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθµίσεις των 

παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του π.δ/τος 78/2006 (Φ.Ε.Κ. 80, Α). 

3) Ο έλεγχος εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των 

πινακίδων εφαρµογής. 

4) Η σύνταξη διαγραµµάτων εφαρµογής και διαγραµµάτων διαµορφωµένης 

κατάστασης. 

5) Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραµµάτων που προορίζονται για σύνταξη 

πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής. 

6) Επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών Πράξεων Εφαρµογής Σ.Π. 

7) Η σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής. 

8) Η παρακολούθηση του Προγράµµατος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

9) Η έκδοση απόφασης για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών, 

εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται µέσα σ’ έξι έτη από 

την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 

παρ. 6 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄). 

10) Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης περιοχής, σύµφωνα µε τις 

ρυθµίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄). 

11) Η γνωµοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόµησης κατασκευής κτιρίων 

που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές 

εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασµάτων, φαρµάκων, 

ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών 

προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαµενών από οποιοδήποτε υλικό. 
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12) Η εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν 

έχουν γενικότερο χαρακτήρα. 

13) Ο έλεγχος εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 

Κ.Β.Π.Ν.  

14) Η εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους, κατά την πρόβλεψη της 

παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν. 

15) Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, 

µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης,  διάθεσης, 

λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και 

αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάµενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.∆.Α.). 

Η διαχείριση πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό, που 

καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθµιση του άρθρου 186 παρ. 

ΣΤ’ αριθµ. 29 του παρόντος νόµου. 

16) Η µέριµνα, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 4/1987 Πυροσβεστική ∆ιάταξη (ΦΕΚ 

724 Β’), για τη τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νοµείς, και 

επικαρπωτές, προς καθορισµό των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που 

βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων 

από τα όριά τους. Η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού από τους δήµους, σε 

περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων του προηγούµενου εδαφίου, σε βάρος των 

οποίων είναι δυνατή η υποβολή µηνύσεως, για το αδίκηµα του άρθρου 433 του 

Ποινικού Κώδικα, καθώς και η βεβαίωση εις βάρους τους της ισόποσης σχετικής 

δαπάνης του δήµου.  

17) Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί η 

ποιότητα των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος. 

18) Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί η 

ποιότητα των προϊόντων τσιµέντου. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας 

στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και 

ταπητοκαθαριστηρίων. 
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Στον τοµέα Πολιτικής Προστασίας135 

Υφιστάµενες και διατηρούµενες αρµοδιότητες: 

1) Ο συντονισµός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την 

πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που 

συµβαίνουν στα διοικητικά τους όρια. 

2) Η διατύπωση εισήγησης για τον σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της περιοχής 

τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και η εφαρµογή των προγραµµάτων, 

µέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και 

περιφερειακού σχεδιασµού. 

3) Η διάθεση και ο συντονισµός δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων 

για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της 

περιφέρειάς τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής «Αδειοδότησης» και Ελέγχου στη  
«Καλλικρατική» Εποχή 

 

4.1. Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής «Αδειοδότησης» στη  
«Καλλικρατική» Εποχή 

 
Οι Αρµόδιες και συναρµόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση της περιβαλλοντικής 

«αδειοδότησης» των έργων ή δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 

διακρίνονται σε Κεντρικές, και αποκεντρωµένες δηλαδή σε επίπεδο Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης, Αιρετής Περιφέρειας,  και ∆ήµου.  

 

4.1.1. Γενικά 
 

Η διαδικασία της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης  δεν υπέστη καµία ουσιαστική 

διαφοροποίηση όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων του 

άρθρου 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002, τόσο 

του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∆ιάγραµµα 4.1.: Αρµόδιες Υπηρεσίες για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών 
Έργων και ∆ραστηριοτήτων  
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4.1.2. ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής «Αδειοδότησης» στη  «Καλλικρατική» 
Εποχή 
 

Σχετικά µε τις αρµόδιες και συναρµόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση «αδειών» 

εγκαταστάσεων της (Α) κατηγορίας  η έκδοση περιβαλλοντικών όρων, συνεχίζει να 

δίδεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας, και Κλιµατικής 

Αλλαγής και του συναρµόδιου Υπουργού (ως συναρµόδιος θεωρείται ο Υπουργός στον 

οποίο υπάγεται είτε ο ιδιωτικός ή δηµόσιος φορέας του έργου ή της δραστηριότητας 

είτε το πραγµατοποιούµενο έργο ή δραστηριότητα απευθείας) και ακολουθείται η 

διαδικασία της προ «Καλλικράτη» εποχής.  

 

∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες της 
Κατηγορίας Α –Υποκατηγορίας Ι 
 

Αναλυτικά, η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις έργα ή τις 

δραστηριότητες της Υποκατηγορίας Ι της ΚΥΑ 15393/2332/2002 καθορίζεται µε την 

ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003136 και ισχύουν ότι ίσχυε στη προ Καλλικράτη εποχή: 

 

 

∆ιάγραµµα 4.2:  ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες της 

Κατηγορίας Α –Υποκατηγορίας Ι 
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∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες της 
Κατηγορίας Α –Υποκατηγορίας ΙΙ 
 

Σχετικά µε την έκδοση αδειών των έργων ή δραστηριοτήτων της Υποκατηγορίας ΙΙ της 

πρώτης (Α) κατηγορίας, όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002, 

αρµόδια είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

 

∆ιαδικασία Π.Π.Ε.Α 
Η διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης 

Π.Π.Ε.Α,137,138για την περίπτωση της Υποκατηγορίας ΙΙ139 υλοποιείται από την αρµόδια 

Υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  η οποία ακολουθεί αντίστοιχη διαδικασία 

µε αυτή του Υπουργείου. Η θετική γνωµοδότηση ή αρνητική απόφαση υπογράφονται 

όµως από το Γενικό ∆/ντή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Υ.Π.Ε.Κ.Α140..  

 

∆ιάγραµµα 4.3.: ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες Κατηγορίας 

Α – ΙΙ Υποκατηγορία 
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∆ιαδικασία Ε.Π.Ο  
Όσον αφορά την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων141, η αρµόδια Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αφού εξετάσει το φάκελο και 

διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν προβεί στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων, και εφόσον το κρίνει σκόπιµο, το διαβιβάζει εντός 10 ηµερών 

από την υποβολή του στις συναρµόδιες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις  και Αιρετές 

Περιφερειακές 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, ως 

ίσχυε και στην προ Καλλικράτη εποχή και ακολουθείται η ίδια διαδικασία. 

 

 

∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες της 
Κατηγορίας Β –  Υποκατηγορία ΙΙI  
  

∆ιαδικασία Π.Π.Ε.Α - ΕΠΟ 
Σχετικά µε την έκδοση αδειών των έργων ή δραστηριοτήτων της Υποκατηγορίας ΙΙΙ της 

δεύτερης (Β) κατηγορίας όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002 ο 

ενδιαφερόµενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλει φάκελο που περιέχει την µελέτη τύπου ΙΙ 

στην αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης142, η οποία 

αφού εξετάσει το φάκελο και εντός 10 ηµερών αξιολογεί αν για το συγκεκριµένο έργο 

ή δραστηριότητα θα ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 6 ή 7 (Υποκατηγορία ΙΙ) ή 

του άρθρου 11 Υποκατηγορία VI, ακριβώς όπως και στην προ Καλλικράτη εποχή. Οι 

διαδικασίες ολοκληρώνονται µε την προυπάρχουσα διαδροµή χωρίς ουσιαστική 

αλλαγή. 
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∆ιάγραµµα 4.4: ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες Κατηγορίας 

Β –  Υποκατηγορία ΙΙI. 

 

 

∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες 
Κατηγορίας Β – Υποκατηγορία VI  

 
Όσον αφορά την έκδοση αδειών των έργων ή δραστηριοτήτων της Υποκατηγορίας της 

VI143 δεύτερης (Β) κατηγορίας όπως αυτές καθορίζονται στην ΚΥΑ 

Η.Π.15393/2332/2002 αρµόδια είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Αιρετής 

Περιφέρειας. 
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∆ιάγραµµα 4.5: ∆ιαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για Έργα και ∆ραστηριότητες Κατηγορίας 

Β –  Υποκατηγορία VI. 

 

∆ιαδικασία Ε.Π.Ο  
Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αιρετής Περιφέρειας144, αφού εξετάσει το φάκελο και 

διαπιστώσει ότι είναι πλήρης πριν προβεί στην έκδοση Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων, το διαβιβάζει εντός 10 ηµερών από την υποβολή του στις 

τυχόν συναρµόδιες Υπηρεσίες της Αιρετής Περιφέρειας  ή Φορείς και στις κατά τόπο 

αρµόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν κριθεί 

σκόπιµο, σε Υπηρεσίες Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και κατά περίπτωση στους 

Οργανισµούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, ή στους Οργανισµούς του άρθρου 3 του Ν. 

2508/1997 εφ’ όσον αυτοί έχουν συσταθεί προκειµένου να εκφράσουν γνώµη. Πριν τη 

διαβίβαση του φακέλου η αρµόδια Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει και πρόσθετα στοιχεία 

και τεκµηριώσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος. 

Παρατηρούµε λοιπόν, ότι ακολουθείται και πάλι η ίδια διαδικασία συγκριτικά µε την 

προ Καλλικράτη εποχή, αφού  ισχύει ότι ίσχυε όσον αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες 

καθώς και στα χρονικά περιθώρια 
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Εποµένως η απόφαση έγκρισης ή µη των περιβαλλοντικών όρων διαβιβάζεται στο 

οικείο  Συµβούλιο Αιρετής Περιφέρειας προκειµένου να λάβει γνώση και να 

ενηµερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους. Παράλληλα η απόφαση 

διαβιβάζεται και στην αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του 

Υ.Π.Ε.Κ.Α145,146,όπως και στην προ Καλλικράτη εποχή. 

 

 

4.2. Υπηρεσίες Ελέγχου 
 

4.2.1. Γενικά 
  

Όπως είδαµε στην διαδικασία της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δεν υπήρξαν 

ουσιαστικές αλλαγές. Έτσι θα δούµε ότι και στις Υπηρεσίες Ελέγχου οι 

διαφοροποιήσεις αφορούν κυρίως την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού ιδίως στις 

Κεντρικές Υπηρεσίες Ελέγχου, στις Ανεξάρτητες Αρχές, στην Ειδική Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος, δεν υπήρξε καµία αλλαγή. 

 

4.2.2. Υπηρεσίες Ελέγχου Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και Αιρετής 
Περιφέρειας. 
 

Στην 3η βαθµίδα διοικητικής οργάνωσης, σε επίπεδο χώρας, υπάρχουν αρµόδιες 

Υπηρεσίες ελέγχου, που λειτουργούν στις επτά Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις147, οι 

αντίστοιχες ∆/νσεις ΠΕ.ΧΩ.Σ, που έχουν ως βασική αρµοδιότητα την έγκριση µελετών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έκδοση αποφάσεων περιβαλλοντικών όρων. ∆εν 

διενεργούν συνήθως ελέγχους και επιθεωρήσεις, παρά το γεγονός ότι στην ΚΥΑ 

255354/3281/2002 αναφέρεται ότι «ο σκοπός της παρούσας απόφασης είναι να 

καταστεί περισσότερο ευχερής και αποτελεσµατική η επιβολή περιβαλλοντικών όρων 

αλλά και ο έλεγχος τήρησης τους για τα έργα και της δραστηριότητες της 2ης 

υποκατηγορίας της Α΄ κατηγορίας σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002». 

Στην 2η βαθµίδα διοικητικής οργάνωσης, υπάρχουν αρµόδιες Υπηρεσίες ελέγχου, που 

λειτουργούν στις Αιρετές Περιφέρειες. Είναι οι αντίστοιχες ∆/νσεις Περιβάλλοντος (ή 

Τµήµατα Περιβάλλοντος)148 όλων των Αιρετών Περιφερειών της χώρας που έχουν 

στην αρµοδιότητά τους τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε το Ν. 
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1650/86 αφού τόσο κατά τη φάση της γνωµοδότησης149 στις αρµόδιες Κεντρικές ή στης 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Υπηρεσίες κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, όσο και κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα 

έργα της τέταρτης υποκατηγορίας σύµφωνα µε την ΚΥΑ11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 

332Β) καλούνται να προβούν σε ελέγχους.  

Αρµοδιότητα ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων έχουν σύµφωνα µε το Ν. 

1650/86 και οι υπηρεσίες που είναι αρµόδιες να εγκρίνουν την ίδρυση, λειτουργία ή 

πραγµατοποίηση έργου ή δραστηριότητας (π.χ. ∆/νση Ανάπτυξης150  των Αιρετών 

Περιφερειών, κ.λ.π.). Για την διευκόλυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου 

καθώς και για την καλύτερη προστασία του Περιβάλλοντος151 στις ∆/σεις Ανάπτυξης 

των Αιρετών Περιφερειών σύµφωνα µε το Ν. 3325/2005 µετακινούνται υπάλληλοι από 

τις ∆/νσεις Πολεοδοµίας και Προστασίας Περιβάλλοντος της οικείας Αιρετής 

Περιφέρειας µε σκοπό να διεκπεραιώνουν υποθέσεις σχετικά µε την έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων και την έκδοση οικοδοµικών αδειών που διέπονται από τις 

διατάξεις του προαναφερθέντος νόµου.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2003, στις 

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις µπορούσαν να συστήνονται, µε απόφαση του Νοµάρχη 

Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ), όπου συµµετείχαν και 

υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής152, µε σκοπό την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και γενικά 

την εφαρµογή της νοµοθεσίας για την προστασία του Περιβάλλοντος. Στην 

«Καλλικρατική» διοίκηση «∆οµές Αιρετής Περιφέρειας» αναµένεται να εκδοθεί νέα 

νοµοθετική διάταξη η οποία θα διευκρινίζει τη θέση και τον ρόλο των ΚΕΠΕ ή την 

αντικατάσταση αυτών.  Για την περιοχή των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης, όπως προαναφέρθηκε, συνεχίζουν και στη νέα διοικητική δοµή της 

χώρας να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 12 του Ν. 1515/1985 και του 

άρθρου 11 παρ. 12 του Ν. 1561/1985.  

Οι 325 Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) - ∆ήµοι, που αποτελούν την 1η 

βαθµίδα ελέγχουν κυρίως πολεοδοµικές και σε µικρότερο βαθµό περιβαλλοντικές 

παραβάσεις, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου153.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΘΕΣΕΙΣ 
 

Μέσα από την µελέτη που πραγµατοποιήσαµε, συµπεράναµε ότι η εφαρµογή της 

περιβαλλοντικής πολιτικής στην «Καλλικρατική» Αυτοδιοίκηση εξαρτάται από: α) τη 

θέση και την ιδεολογία που έχουν διαµορφώσει τη πολιτική βούληση, τη σχετική µε το 

Περιβάλλον και β) τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα της νέας 

«Καλλικρατικής» ∆ιοίκησης. 

Έτσι σε αυτόν τον άξονα κινούµενοι, προσπαθήσαµε να αποδώσουµε τα προβλήµατα 

της εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής και ιδιαιτέρως των διαδικασιών της 

περιβαλλοντικής «αδειοδότησης» στην «Καλλικρατική» Αυτοδιοίκηση, και να 

τεκµηριώσουµε τα συµπεράσµατα µας.   

Αναλύσαµε το κυριότερο µέρος των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων που αφορούν 

θέµατα περιβάλλοντος καθώς και των σχετιζόµενων λειτουργικών προβληµάτων που 

ανακύπτουν κατά την εφαρµογή του Καλλικράτη, και από την άλλη παρουσιάσαµε τον 

τρόπο µε τον οποίο τα αρµόδια διοικητικά όργανα θα λειτουργούν κατά την άσκηση 

των νέων καθηκόντων τους. 

Πιστεύουµε ότι από αυτή τη σκοπιά προσεγγίσαµε µε πληρότητα το θέµα, τόσο από 

άποψη εσωτερικής λειτουργίας και θεώρησης, όσο και από άποψη εξωτερίκευσης 

ενεργειών της ∆ιοίκησης, και αποτυπώσαµε τη θέση µας, ότι δηλαδή τα αρµόδια 

διοικητικά όργανα πρέπει να αναδοµηθούν και να αυτοελεγχθούν στο πλαίσιο 

ενάσκησης των νέων περιβαλλοντικών  καθηκόντων τους, και θέσαµε έτσι ως «προ-

θέση» µε τη µορφή προαπαιτούµενου, την ανάγκη τους για µία ∆ηµόσια 

Περιβαλλοντική ∆ιοίκηση στις «Καλλικρατικές» δοµές που θα περιλαµβάνει σύγχρονες 

και προπαντός εφαρµόσιµες περιβαλλοντικές θέσεις, για ένα πιο βιώσιµο, πιο 

ανθρώπινο και πιο λειτουργικό σύστηµα περιβαλλοντικών αξιών, που δε θα 

αναλίσκεται σε µια στείρα και µη ευέλικτη περιβαλλοντική δράση. 

Αναφορικά µε το συµπέρασµα µας που αναφέρεται στις θέσεις και τις ιδεολογικές 

φόρµες που έχουν διαµορφώσει την εκάστοτε πολιτική περιβαλλοντική βούληση, τη 

σχετική µε το Περιβάλλον, επιχειρήσαµε να προσεγγίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο 

αντιµετωπίστηκε και αντιµετωπίζεται το Περιβάλλον και οι διέπουσες αυτό Αρχές, 

τόσο στην Κεντρική διοίκηση όσο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πριν και µετά την 

εφαρµογή του «Καλλικράτη». Θεωρήσαµε έτσι σκόπιµο να αναφερθούµε σε θέµατα 
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εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, του τρόπου και τις µεθόδους που διέπουν 

την Αδειοδότηση και την άσκηση Ελέγχου σε κάθε διοικητική δοµή, µε εις βάθος 

αναφορές στις διαδικασίες που ακολουθούνται από την λειτουργία των αρµοδίων 

Υπηρεσιών. Πιστεύουµε ότι θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί το όλο θέµα πρωταρχικά µε 

δραστικές µεθόδους, µε γνώµονα την εθνική νοµοθεσία και πάντα µε την Αρχή της 

προληπτικής και ενεργητικής αντιµετώπισης αλλά και ταυτοχρόνως της ολιστικής 

θεώρησης του Περιβάλλοντος.  

Η µελέτη επίσης ανέδειξε µέσω των αρµοδιοτήτων τα προβλήµατα που ανακύπτουν 

κατά την εφαρµογή και άσκηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας στον Ελληνικό χώρο 

τόσο πριν την εφαρµογή του Καλλικράτη όσο και κατά την εφαρµογή του, καθώς οι 

θέσεις και η ιδεολογία που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική είναι ακόµα σε 

ορισµένα σηµεία ανεπαρκής ιδιαίτερα στον τοµέα των υποδοµών. Έτσι ενώ τα 

προβλήµατα του Περιβάλλοντος, και γενικότερα το αναφυόµενο θέµα µε τη µορφή του 

ζητούµενου «Περιβαλλοντικού Ιδεώδους», και της σκοπούµενης «Περιβαλλοντικής 

Αρµονίας», έχει τεθεί επί τάπητος εδώ και µισό αιώνα, εντούτοις η αντιµετώπιση σε 

ορισµένους τοµείς βρίσκεται ακόµα σε νηπιακό στάδιο όπως φάνηκε και έχει ήδη 

αναφερθεί από τις σχετιζόµενες αρµοδιότητες µε το περιβάλλον. Η στείρα, τυπική 

θεώρηση τόσο στις προ – «Καλλικρατικές» αρµοδιότητες όσο και στις 

«Καλλικρατικές» παρουσιάζει την συνεχή ανεπαρκή και ελλιπή περιβαλλοντική 

θεώρηση των περιβαλλοντικών θεµάτων παρά τις µεγαλεπήβολες εξαγγελίες για την 

νέα θεώρηση του περιβάλλοντος στη νέα αυτοδιοικητική δοµή της χώρας. 

Παρόλο που θέµατα σχετικά µε τη µόλυνση και τη ρύπανση των φυσικών πόρων, των 

υλικών στοιχείων του πολιτιστικού Περιβάλλοντος (µνηµεία κ.λ.π.), καθώς και των 

κινδύνων που άπτονται των φυσικών πόρων (πανίδα, χλωρίδα, πηγές ενέργειες), 

αντιµετωπίζονται µε προσοχή, θέµατα ποιότητας που χαρακτηρίζουν κυρίως το 

πολιτιστικό Περιβάλλον δεν έχουν ακόµα αντιµετωπιστεί επαρκώς αν και θα έπρεπε να 

αποτελούν τις κύριες δράσεις των τοπικών κοινωνιών µιας και είναι οι άµεσοι 

αποδέκτες οποιασδήποτε εφαρµοστέας περιβαλλοντικής πολιτικής στον τόπο τους.  

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί αυτή τόσο του ηχητικού όσο και του οσµητικού 

τοπίου, που η όλη αντιµετώπιση τους από την οποιαδήποτε Αρχή (πριν Καλλικράτη και 

κατά), περιορίζεται µόνο σε θέµατα όχλησης, αψηφώντας τελείως την πλευρά της 

ανάδειξης και αξιοποίησης των τοπίων αυτών, παρά τη σηµαντικότητα τους στη 

φυσιογνωµία ενός τόπου. 
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Βασική λοιπόν θέση που διαµορφώνεται µέσα από τη µελέτη µας, είναι αυτή που 

υποστηρίζει την ανάγκη δηµιουργίας ενός πληρέστερου ιδεολογικού και γνωσιολογικού 

υπόβαθρου, πάνω στο οποίο θα στηρίζεται και θα πραγµατώνεται, βρίσκοντας έκφραση 

και εφαρµογή, οποιαδήποτε εκκολαπτόµενη περιβαλλοντική πολιτική, και κατ΄ 

επέκταση οποιεσδήποτε εφαρµοστέες πρακτικές, καθώς και τεχνικές ελέγχου και 

προστασίας του Περιβάλλοντος στις «Καλλικρατικές» δοµές.  

Ένα ακόµα συµπέρασµα που προκύπτει από την όλη εργασία, είναι το γεγονός της 

ανυπαρξίας της ιδεολογικής πλατφόρµας και του ιδεολογικού υποβάθρου που µπορεί 

να σηµατοδοτήσει µια ενιαία, σταθερή και αδιάβλητη αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών θεµάτων από τις διοικητικές δοµές, µιας και δεν γίνεται καµία 

αναφορά στις αρµοδιότητες που σχετίζονται µε το περιβάλλον για θέµατα 

περιβαλλοντικής ηθικής και κουλτούρας.  

Ένα µη ασφαλές συµπέρασµα που θα τολµούσαµε να αποτυπώσουµε ως διαπίστωση 

της µελέτης των αρµοδιοτήτων και των δοµών πριν «Καλλικράτη» και κατά, είναι ότι 

όσο και να είναι ολοκληρωµένος πλήρης και αποτελεσµατικός ένας µηχανισµός 

έλεγχου για την προστασία του Περιβάλλοντος, δε µπορεί να αποδώσει εάν δεν υπάρχει 

η ενεργός συµµετοχή του πολίτη.  

Έτσι θέση µας αποτελεί η ανάγκη να ενσωµατωθούν ιδέες, σκέψεις και προσωπικές 

προβολές και θεωρήσεις στο επίπεδο του κάθε περιβαλλοντικού χρήστη, και να 

χρησιµοποιηθεί θετικά αυτή η γνώση που θα αποκοµιστεί, ώστε να γίνει συνείδηση και 

βίωµα σε όλα τα επίπεδα δράσης ότι αυτό που αποτελεί την έννοια της 

«Περιβαλλοντικής Συνειδητότητας», θα πρέπει να ξεκινήσει από την κάθε βαθµίδας 

εκπαίδευση, και να περιλάβει την «Περιβαλλοντική Κουλτούρα και Ηθική» σε όλα τα 

επίπεδα γνώσης και σε όλους τους φορείς. 

Πιστεύουµε λοιπόν ότι η άσκηση της περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως εκφράζεται 

µέσα από τις εκάστοτε νοµοθετικές τάσεις, και τις θεσµοθετηµένες διοικητικές δοµές 

τόσο πριν όσο και κατά την εφαρµογή του «Καλλικράτη», πρέπει να στοχεύει στην 

ανάπτυξη µίας περιβαλλοντικής συνείδησης που όχι µόνο θα προστατεύει το 

Περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα θα οδηγεί αφενός στην εκµαίευση των ποιοτήτων του, 

και αφετέρου στην συνύπαρξη των φυσικών ή ανθρωπογενών στοιχείων, µαζί µε την 

παραγωγική και συνεχώς εξελισσόµενη δραστηριότητα του Ανθρώπου, ώστε να 

εξασφαλίζεται µία υψηλή ποιότητα ζωής. 
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 
 
 
                                                           
1 Η ΕΕ έχει πέντε θεσµικά όργανα έκαστο των οποίων έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες:  
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τους πολίτες των κρατών µελών, το Συµβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (το οποίο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών µελών), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
οποία αποτελεί την κινητήριο δύναµη και το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο που 
διασφαλίζει την τήρηση του δικαίου, το Ελεγκτικό Συνέδριο που ελέγχει τη χρηστή και νόµιµη διαχείριση 
του προϋπολογισµού της ΕΕ. 
2 Στην περίπτωση που η Απόφαση µπορεί να εξαιρέσει προσωρινά ένα Κράτος Μέλος από την υποχρέωση 
συµµόρφωσης προς την επιταγή του Κοινοτικού δικαίου ή την αναβολή της συµµορφώσεως προς τις 
σταδιακές υποχρεώσεις των Συνθηκών. 
3 3 Όταν ζητηθεί η γνώµη του ∆ικαστηρίου σχετικά µε τη συµβατότητα της συµβάσεως µε τη Συνθήκη και 
αυτή είναι αρνητική τότε η συµφωνία µπορεί να τεθεί σε ισχύ µόνο κατά τη διαδικασία αναθεωρήσεως της 
Συνθήκης. 
4 Σύµφωνα µε το άρθρο 174 παρ. 4 της ΣυνθΕΟΚ «Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, η 
Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη συνεργάζονται µε τις τρίτες χώρες και τους αρµόδιους ∆ιεθνείς οργανισµούς. 
Ο τρόπος της συνεργασίας της Κοινότητας µπορεί να αποτελεί αντικείµενο συµφωνιών µεταξύ της 
Κοινότητας και των ενδιαφεροµένων τρίτων µερών. Η διαπραγµάτευση και η σύναψη των συµφωνιών αυτών 
γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 300. Το προηγούµενο εδάφιο δεν θίγει την αρµοδιότητα των Κρατών Μελών 
να διαπραγµατεύονται στα πλαίσια διεθνών οργανισµών και να συνάπτουν διεθνείς συµφωνίες». 
5 Άρθρο 91 παρ. 1 ΣυνθΕΟΚ. 
6 Βλ. Ν.∆. 177/16.8.1923. «Περί Σχεδίων πόλεων, κωµών και συνοικιών του κράτους και οικοδοµής αυτών», 
το ∆ιάταγµα του 1928 «Περί καθορισµού των όρων και περιορισµών της εντός και εκτός ζώνης της πόλεως 
κ.τ.λ, ανεγέρσεως οικοδοµών», ο Ν. 3741/1929 «Περί οριζοντίου ιδιοκτησίας, ο ΓΟΚ/1929, ο ΓΟΚ/55, το 
Ν.∆. .395/68 που επιτρέπει την αύξηση υψών κατά ένα όροφο, ο ΓΟΚ/73». 
7 Ν.2351/1932 
8 Βλ. ΑΝ. 2520/1940 «περί υγειονοµικών διατάξεων», Υγ. ∆/ξης ΕΙβ/221/1965 «περί διαθέσεως λυµάτων και 
βιοµηχανικών αποβλήτων», ΥΜ 5873/1958 «περί απολυµάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων», Γ3α761/1968 
«περί ποιότητος του πόσιµου ύδατος», ΕΙβ 301/10.2.64 «περί συλλογής αποκοµιδής και διαθέσεως 
απορριµµάτων». 
9 Ν.4028/1912 «Περί των όρων ιδρύσεως βιοµηχανικών εργοστασίων», Β.∆. 29.9.1922 «περί όρων ιδρύσεως 
και εγκαταστάσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών καταστηµάτων και παροχής αδείας λειτουργίας», Υγ.∆/ξη 
24.5.1937 «περί απαγορεύσεως ιδρύσεως βιοµηχανικών εγκαταστάσεων εις τµήµατα των πόλεων Αθηνών 
Πειραιώς και της περιοχής αυτών», Ν. 3205/1955 «περί καθορισµού ζωνών βιοµηχανικής αναπτύξεως και 
ιδρύσεως και οργανώσεως βιοµηχανικών περιοχών», Ν. 4458/1965, «περί βιοµηχανικών περιοχών. µαζί µε 
τις υγειονοµικές διατάξεις που διέπουν την υγιεινή και καθαριότητα των διαφόρων ειδών βιοµηχανικών 
δραστηριοτήτων», Ν.4028/1912 «περί των όρων ιδρύσεως βιοµηχανικών εργοστασίων». 
10 Π.∆. 13/22,3.1934 «περί υγιεινής και ασφάλειας των ενεργειών και υπαλλήλων των πάσης φύσεων 
βιοµηχανικών εργοστασίων, εργαστηρίων κ.λ.π». 
11 Β.∆. 11/14.2.1915 «περί των ως δηµοσίας ωφελείας χαρακτηριζοµένων εκµεταλλεύσεων λατοµείων», Ν.∆. 
4433 «περί µεταλλευτικών ερευνών και ∆ηµοσίου και άλλων τινών µεταλλευτικών διατάξεων», Ν.4028/1912 
«περί των όρων ιδρύσεως βιοµηχανικών εργοστασίων». 
12 Βλ. Α.Ν. 1219/1938 «περί καταργήσεως του δικαιώµατος αµµοληψίας, κλπ.». 
13 Βλ. Ν.∆. 4529/1968 «περί κυρώσεως της διεθνούς συµβάσεως προλήψεως της ρυπάνσεως της θαλάσσης 
δια πετρελαίου», Λονδίνου 1954, Ν. 4335/1963 «περί κυρώσεως της Συνθήκης, περί απαγορεύσεως των 
δοκιµών πυρηνικών όπλων εις την ατµόσφαιρα το εκτός της ατµοσφαίρας διάστηµα και υπό το ύδωρ», Ν. 
2327/1963 «περί κυρώσεως της υπογραφείσης την 18.4.51 Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την προστασία των 
φυτών, Ν.∆. 436/1947 «περί κυρώσεως του καταστατικού χάρτη της Π.Ο.Υ». 
14 Συµφωνία Ελλάδος - Βουλγαρίας «περί συνεργασίας δια τη χρησιµοποίηση υδάτων των διαρρεόντων τα 
εδάφη των δύο χωρών ποταµών», ΑΝ. 55/1967, Συµφωνία Ελλάδος - Ρουµανίας «περί προστασίας των 
φυτών». 
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15 Ν.∆. 1262/1972 «περί ρυθµιστικών σχεδίων αστικών περιοχών», Ν.∆. 8/1973 «περί νέων µέτρων 
περιφερειακής αναπτύξεως», Ν. 1003/71 που καθιερώνει το θεσµό της Ενεργού Πολεοδοµίας. 
 
16 Με την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2001 προστέθηκε στο άρθρο 24 παρ. 1 εδ. β΄ Συντ. ρητή 
αναφορά στην Αρχή της αειφορίας. Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, για τη διαφύλαξη του Περιβάλλοντος «το 
Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της Αρχής της 
αειφορίας». 
17 Οι Οικιστικοί Νόµοι, Ν.947/1979, Ν.1337/1983. 
18 Βλ. όπ.π., σε Παράρτηµα ΙΙΙ οι: Κοινή Υπ Απόφαση (Κ.Υ.Α) αριθ. 72751/3054/1985, Κ.Υ.Α. οικ. 
46399/1352/1986, Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 56206/1613/1986, Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου (Π.Υ.Σ.) υπ’ αρ. 
98/10.7.1987, Π.Υ.Σ. υπ’ αρ. 99/10.7.1987, Π.Υ.Σ. υπ’ αρ. 144/2.11.1987, Π.Υ.Σ. υπ’ αρ. 25/18.3.1988,  
Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 18186/271/1988, Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 19744/454/1988, Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 26857/553/1988, Κ.Υ.Α. 
υπ’ αρ. 392541/1010/1988, Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 69001/1921/1988, Κ.Υ.Α. αριθ. Γ/20/81 567/898/1988, Κ.Υ.Α. 
υπ’ αρ. 40786/2143/1988, Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 59388/3363/1988, Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. οικ. 47942/1988, Κ.Υ.Α. αριθ. 
Γ/20/81568/899/1988, Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. Α.Π. οικ. 47943/1988, Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 11082/1989, Κ.Υ.Α. αριθ. 
30027/1193/1990, Κ.Υ.Α. αριθ. 31784/954/1990, Κ.Υ.Α. 13698/927/1990, Κ.Υ.Α. 57520/4525/1990, Π.Υ.Σ. 
αριθ. 73/1990, Το από 22.3.1990 ∆ιάταγµα,  Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. 11166/1991,  Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. 
81400/860/3.7.1991, Κ.Υ.Α. Αριθ. 81160/861/3.7.1991, Κ.Υ.Α. Αριθ. οικ. 11733/1991, Κ.Υ.Α. άριθ. 
55648/2210/1991, Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (Υ.Α). Αριθ. 71961/3670/1991, Κ.Υ.Α. αριθ. 
80568/4225/1991, Κ.Υ.Α. 8243/1113/1991, Κ.Υ.Α. αριθ. 10399 Φ 5.3/361/1991, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 
15541/1992, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 17252/1992, Κ.Υ.Α. αριθ. 28340/2440/1992, Κ.Υ.Α. 28432/2447/1992, 
Κ.Υ.Α. αριθ. 28433/2448/1992, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 18477/1992, Κ.Υ.Α. αριθ. 58751/2370/1993, Κ.Υ.Α. αριθ. 
οικ. 11294/1993, Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 11535/1993, Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 10315/1993, Κ.Υ.Α. αρ. 66272/1993, Κ.Υ.Α. 
αρ. 66289/1993, Κ.Υ.Α. αρ. Α.Π. οικ. 82805/2224/1993, Κ.Υ.Α. αρ. 1319/1993, Π.Υ.Σ. 255 της 13 Ιουλίου 
1994, Κ.Υ.Α. αρ. 1661/1994, Κ.Υ.Α. αρ. 90461/2193/1994, Κ.Υ.Α. αριθ. 77921/1440/1995, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 
88740/1883/1995, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 95267/1893/1995, Κ.Υ.Α. αριθ. 66231/2051/1996, Κ.Υ.Α. 242/5/1995, 
Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 69728/824/1996, Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 76802/1033/1996, Κ.Υ.Α. αριθ. 5796/1996, Κ.Υ.Α αριθ. 
οικ. 5673/400/1997, Π.Υ.Σ. αριθ. 11/14.2.1997, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 10245/713/1997, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 
16190/1335/1997, Κ.Υ.Α. αριθ. 19396/1546/1997, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 114218/1997, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 
113944/1997, Κ.Υ.Α. αριθ. 8586/1838/1998, Κ.Υ.Α. αριθ. 14874/3291/1998, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 
28489/2629/1998,  Κ.Υ.Α. αριθ. 33318/3028/1998, Κ.Υ.Α. αριθ. ∆13ε/9321/1998, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 
2487/455/1999, Κ.Υ.Α. αριθ. 19661/1982/1999, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 19652/1906/1999, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 
3277/209/2000, Κ.Υ.Α. αριθ. 7589/731/2000, Κ.Υ.Α. αριθ. 7034/1298/2000, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 
14312/1302/2000, ΚΥ.Α. αριθ. οικ. 5697/590/2000, Κ.Υ.Α. αριθ. 340/2000, Π.Υ.Σ. αριθ. 2/1.2.2001, Κ.Υ.Α. 
αριθ. οικ. 20417/2520/2001, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 20416/2519/2001, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 20418/2521/2001, Κ.Υ.Α. 
οικ. 4859/726/2001, Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 15782/1849/2001, Κ.Υ.Α. 15784/1864/2001, Κ.Υ.Α. αριθ. 
20419/2522/2001, Κ.Υ.Α. αριθ. 25638/2905/2001, Κ.Υ.Α. αριθ. Υ2/2600/2001, Κ.Υ.Α. αριθ. 
10528/2566/2001, Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 15393/2332/2002, ΚΥ.Α. αριθ. Η.Π., 11642/1943/2002, Π.Υ.Σ. αριθ. 
34/30.5.2002, ΚΥ.Α. αριθ. 341 8/07/2002, Κ.Υ.Α. αριθ. 48392/939/2002, Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 
11641/1942/2002, Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 29407/3508/2002, Κ.Υ.Α. αριθ. 25535/3281/15.11.2002, Π.Υ.Σ. αριθ. 
5/27.2.2003, Κ.Υ.Α. Η.Π., 1101 4/703/Φ 104/14.3.2003, Κ.Υ.Α. αριθ. 22943/5.6.2003, Κ.Υ.Α. αριθ. 
37393/2028/29.9.2003, Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 37111/2021/26.9.2003, Κ.Υ.Α. 23537/6.5.2003, Κ.Υ.Α. αριθ. 
13727/724/2003, Π.∆., Τροποποίηση του από 1/12/1999 Π.∆/τος, Κ.Υ.Α. αριθ. 1726/18.4.2003, Κ.Υ.Α. αριθ. 
18083/1098 Ε.103/2003, Κ.Υ.Α. αριθ. 37393/2028/2003, Κ.Υ.Α αριθ. Η.Π. 37591/2031/1.10.2003, Κ.Υ.Α. 
αριθ. 50388/2704/Ε 103/12.12.03, Π.∆. υπ’ αριθ. 82/2004, Π.∆. υπ’ αριθ. 109/2004, Π.∆. υπ’ αριθ. 115/2004, 
Π.∆. υπ’ αριθ. 116/2004, Π.∆. αριθ. 117/4.3.2004, Κ.Υ.Α. αριθ. Α.Η.Π. 9238/332/2004, Κ.Υ.Α. αριθ 
6919/2004, Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 54409/2632/2004, Κ.Υ.Α. αριθ. ΕΥΠΕ οικ. 129079/2004, Κ.Υ.Α. 
∆6/Φ1/οικ.19500/2004,  Κ.Υ.Α. αριθ. 22912/1117/2005, Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 29459/1510/2005, Κ.Υ.Α. αριθ. 
Η.Π. 29457/1511/2005, Κ.Υ.Α. αρ.οικ.145799/2005, Κ.Υ.Α. αριθ. Η.Π. 38638/2016/2005, Κ.Υ.Α. αριθ. 
38639/2017/2005, Κ.Υ.Α. αρ. Η.Π. 35308/1838/2005, Υ.Α. αριθ. 51279/2005. 
 
19 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
20 Η πληθώρα των Νόµων και των Κανονιστικών ∆ιατάξεων για το Περιβάλλον χαρακτηρίζει την µετά του 
΄75 εποχή. 
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21 Σύµφωνα µε την Αρχή της έγκαιρης εκτίµησης, πρέπει να γίνεται πλήρης ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών 
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός σχεδίου ή ενός έργου, ώστε οι αποφάσεις να έχουν λάβει 
υπόψη τα θέµατα προστασίας του Περιβάλλοντος. Βάση της Αρχής της σφαιρικότητας πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες ώστε να υπάρχει σφαιρική εκτίµηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Η Αρχή της διαβάθµισης αναφέρεται σε διαφορετική µεταχείριση των δηµόσιων σχεδίων και 
ιδιωτικών έργων σύµφωνα µε την έκταση των επιπτώσεων τους στο Περιβάλλον. 
22 ΣτΕ 1520/93, 1352/94. 
23 Βλ. «Σύµβαση για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια», παρ. Ι, σελ. 
330 
24 Σήµερα, µεγάλα έργα τα οποία είναι πιθανόν να έχουν επιπτώσεις στο Περιβάλλον πρέπει να υποβάλλονται 
σε εκτίµηση βάσει της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ. Ωστόσο, η εκτίµηση αυτή γίνεται σε ένα στάδιο όπου συχνά, οι 
δυνατότητες να γίνουν κάποιες σηµαντικές αλλαγές είναι περιορισµένες.  

Οι αποφάσεις όσον αφορά την τοποθεσία ενός έργου, ή την επιλογή εναλλακτικών λύσεων, µπορεί 
να έχουν ληφθεί ήδη στο πλαίσιο σχεδίων για έναν ολόκληρο τοµέα ή γεωγραφική περιοχή. Η Οδηγία 
2001/42/ΕΚ – καλύπτει αυτό το κενό απαιτώντας οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις µιας µεγάλης σειράς 
σχεδίων και προγραµµάτων να εκτιµώνται έτσι ώστε να µπορούν να λαµβάνονται υπόψη ενώ ακόµη τα 
σχέδια είναι πρακτικά υπό ανάπτυξη και να υιοθετούνται σε εύθετο χρόνο. Επίσης για τα υπό ανάπτυξη 
σχέδια και την εκτίµηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων πρέπει να γίνεται διάλογος και µε το κοινό, 
οι απόψεις του οποίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. 
 
25 Ιστορικά αναφέρουµε ότι πρώτος ο Νόµος για την προστασία των ∆ασών (Ν. 998/1979 ΦΕΚ 289/Α/79), 
θέσπισε την υποχρέωση εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Λατοµικές και Τουριστικές 
δραστηριότητες σε εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως ∆άση ή ∆ασικές περιοχές, ακολούθησε το 1981 το Π.∆. 
1180/81, το οποίο θέσπισε την υποχρέωση εκπόνησης περιβαλλοντικών µελετών για τις βιοµηχανικές 
δραστηριότητες και έπειτα ο Νόµος πλαίσιο για το Περιβάλλον Ν.1650/86 κατ΄ επιταγή της Κοινότητας. 
26 Ακόµη και σήµερα χρησιµοποιούνται οι προδιαγραφές της ΚΥΑ 69269/5387/1990 για την εκπόνηση των 
µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
27 Καταργήθηκε από την ΚΥΑ 3711/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/29.9.2003), «Καθορισµό του τρόπου 
ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και 
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 
 
28 Η Οδηγία 84/360/ΕΟΚ αφορά την εκτίµηση των επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την υλοποίηση 
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και η Οδηγία 85/337/ΕΟΚ αφορά την εκτίµηση των επιπτώσεων στο 
Περιβάλλον από την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων γενικότερα. 
29 Υπόθεση C-374/00, «Οδηγία 97/11/ΕΚ. Παράληψη µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο – Βάρος αποδείξεως 
της Επιτροπής», η Επιτροπή µετά την ανακοίνωση των ληφθέντων µέτρων συµµόρφωσης παραιτήθηκε της 
προσφυγής της, ταυτοχρόνως µε τον ίδιο νόµο ρυθµίστηκαν θέµατα διευθέτησης ρεµάτων. 
30 Υπόθεση C-374/00, «Οδηγία 97/11/ΕΚ. Παράληψη µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο – Βάρος αποδείξεως 
της Επιτροπής», η Επιτροπή µετά την ανακοίνωση των ληφθέντων µέτρων συµµόρφωσης παραιτήθηκε της 
προσφυγής της, ταυτοχρόνως µε τον ίδιο νόµο ρυθµίστηκαν θέµατα διευθέτησης ρεµάτων. 
31 Σύµφωνα µε τον Ν.3010/2003 κριτήρια για την κατάταξη αυτή είναι: το είδος και το µέγεθος του έργου ή 
της δραστηριότητας, το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέµπονται, καθώς και άλλη επίδραση στο 
Περιβάλλον, η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρµοζόµενη παραγωγική διαδικασία 
και ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήµατος και η ανάγκη επιβολής περιορισµών για την προστασία του 
Περιβάλλοντος.  

Προκειµένου να προστατευθεί ιδιαίτερα το Περιβάλλον η κατάταξη µπορεί να διαφοροποιείται κατά 
περιοχή, ανάλογα µε το φυσικό αποδέκτη των ρύπων και οχλήσεων, αφού ληφθούν υπόψη τα χωροταξικά ή 
ρυθµιστικά σχέδια, τα προγράµµατα, τα ΓΠΣ ή οι θεσµοθετηµένες χρήσεις γης ή άλλες κανονιστικές 
διατάξεις που αφορούν την προστασία του Περιβάλλοντος. Σύµφωνα µε το νόµο αντικαθίσταται η διαδικασία 
της προέγκρισης χωροθέτησης µε την πρώτη φάση της ενιαίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, που 
ονοµάζεται προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση. Με την αναµόρφωση της διαδικασίας 
διασφαλίζεται η ενότητα της α΄ φάσης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και επιδιώκεται η ενεργοποίηση 
της αρµοδιότητας για την περαίωση της συνολικής διαδικασίας. Ο ίδιος νόµος ορίζει στο άρθρο 4 την 
«Έγκριση περιβαλλοντικών όρων» που απαιτείται για νέα έργα και δραστηριότητες (ή επεκτάσεις 



Εφαρµογή του Νοµοθετικού Πλαισίου στην Ελλάδα για τις ΜΠΕ Πριν και Μετά το Σχέδιο Καλλικράτη  Τζαχάνη Κωνσταντίνα   

110 
 

                                                                                                                                                                                 
υφισταµένων) µετά από υποβολή ΜΠΕ, στο άρθρο 5 το «Περιεχόµενο και τη δηµοσιότητα ΜΠΕ» και στο 
άρθρο 6 τον «Έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων και τα ανταποδοτικά τέλη». Σύµφωνα µε την 
πρόσφατη τροποποίηση της νοµοθεσίας, για τα έργα και δραστηριότητες της Α’ κατηγορίας (υποκατηγορίες 
1 και 2), η έγκριση περιβαλλοντικών όρων απαιτεί την υποβολή ΜΠΕ, η οποία γίνεται σε κεντρικό επίπεδο 
στο ΥΠΕΧΩ∆Ε ή στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.  

Τα έργα της Β’ κατηγορίας και ειδικότερα της 3ης υποκατηγορίας υποβάλλονται σε διαδικασίες 
οριοθέτησης του πεδίου εφαρµογής και του περιεχοµένου των ΜΠΕ (screening και scoping), ανάλογα δε µε 
την περίπτωση για ορισµένα εξ αυτών απαιτείται ΜΠΕ, ενώ για τα υπόλοιπα απαιτείται µια απλή 
«Περιβαλλοντική Έκθεση» που υποβάλλεται στη Νοµαρχία. Για τα υπόλοιπα έργα της Β’ κατηγορίας (4η 
υποκατηγορία), απαιτείται επίσης «Περιβαλλοντική Έκθεση».  
Η οποιαδήποτε αρµόδια αρχή εξετάζει την καταλληλότητα και την ποιότητα κάθε ΜΠΕ σε συνάρτηση µε: τις 
απαιτήσεις περιβαλλοντικών πληροφοριών που ορίζονται στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 97/11/ΕΚ, 
οιεσδήποτε υφιστάµενες κατευθυντήριες γραµµές για τη ΜΠΕ, για ειδικούς τύπους έργων, όλες τις νοµικές 
απαιτήσεις, την επάρκεια των επιστηµονικών και τεχνικών πληροφοριών. 
32 Σύµφωνα µε την την ΚΥΑ 15393/2332/2002, προσδιορίζονται τα κατώτατα όρια και τα κριτήρια πάνω από 
τα οποία απαιτείται πάντοτε η διενέργεια ΕΠΕ για τα έργα του Παραρτήµατος ΙΙ καθώς και για τα έργα τα 
οποία βρίσκονται κάτω από τα εν λόγω όρια και που εφαρµόζεται η διαδικασία της "απλοποιηµένης ΕΠΕ". 
33 Μ. Φλώρου, «Το νέο σύστηµα περιβαλλοντικής αξιολόγησης και επιβολής περιβαλλοντικών όρων», στο 
δικτυακό τόπο, www.nomosphysis.οrg.gr, Απρίλιος 2005. 
34 Έκθεση περιβάλλοντος για το 2008 από το ΕΚΠΑΑ. 
35 Έκθεση περιβάλλοντος για το 2010 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) 
36 Τα παρόντα στοιχεία αφορούν το 2008. 
37 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
38 Τα παρόντα στοιχεία αφορούν το 2008. 
39 Τα παρόντα στοιχεία αφορούν το 2008. 
40 Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β΄). 
41 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 για 
να προστατευθεί ιδιαίτερα το Περιβάλλον, η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων µπορεί να 
διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, ή ανάλογα µε το φυσικό αποδέκτη των ρύπων και των οχλήσεων, 
αφού ληφθούν υπόψη τα εγκεκριµένα χωροταξικά ή ρυθµιστικά σχέδια, τα προγράµµατα και τα γενικά 
πολεοδοµικά σχέδια, οι θεσµοθετηµένες χρήσεις γης ή άλλες κανονιστικές διατάξεις που αφορούν την 
προστασία του Περιβάλλοντος 
42 Υπάρχει και τρίτη (Γ) κατηγορία που περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν µικρές 
επιπτώσεις στο Περιβάλλον όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 1 του Ν.3010/2002. 
 
43 Για την ΠΠΕΑ λαµβάνονται υπόψη α) οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής που 
προκύπτουν από τα εγκεκριµένα χωροταξικά, ρυθµιστικά και χωροταξικά, πολεοδοµικά σχέδια ή άλλα 
σχέδια χρήσεων γης β) από την περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής, γ) από τα χαρακτηριστικά των 
ενδεχοµένων σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως το µέγεθος, η πολυπλοκότητα, η ένταση και η 
έκταση τους, ο διασυνοριακός χαρακτήρας τους, η διάρκεια, η συχνότητα και η αναστρεψιµότητα τους, και 
δ) τα οφέλη για την εθνική οικονοµία, την εθνική ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία και η εξυπηρέτηση άλλων 
λόγω δηµοσίου συµφέροντος, οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές Περιβάλλον σε µία 
ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άµεσα από το έργο ή τη δραστηριότητα.  
 
44 Η ΜΠΕ περιλαµβάνει τουλάχιστον την περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας µε πληροφορίες για το 
χώρο εγκατάστασης, το σχεδιασµό, το µέγεθος του, την περιγραφή των στοιχείων του Περιβάλλοντος που 
ενδέχεται να θιγούν σηµαντικά από το προτεινόµενο έργο ή την δραστηριότητα, τον εντοπισµό και την 
αξιολόγηση των βασικών επιπτώσεων στο Περιβάλλον, τη σύνοψη των κύριων εναλλακτικών λύσεων και 
υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόµενης λύσης, την απλή µη τεχνική περίληψη του 
συνόλου της µελέτης, τη σύντοµη αναφορά των ενδεχόµενων δυσκολιών που προέκυψαν από την εκπόνηση 
της µελέτης.  
Πρέπει να αναφερθεί ότι οι προδιαγραφές που θα έπρεπε να είχαν εκδοθεί τουλάχιστον από τις 25.10.02 
αναµένονται ακόµη (3/2006). Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 14 µέχρι την 
έκδοση της προαναφερθείσας ΚΥΑ που θα καθορίζει το περιεχόµενο της ΜΠΕ αλλά και για τις µελέτες που 
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ανατέθηκαν για εκπόνηση πριν την έκδοση των προαναφερόµενων αποφάσεων µέχρι και ένα έτος από την 
έκδοση της ισχύουν οι προδιαγραφές της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β). Συγκεκριµένα η Μελέτη του 
Πίνακα 1 του άρθρου 16 της της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β) αποτελεί τη ΜΠΕ του τύπου Ι της 
11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β), η Μελέτη του Πίνακα 2 αποτελεί τη ΜΠΕ του τύπου ΙΙ της ιδίας ΚΥΑ 
και η Μελέτη του Πίνακα 3 καθώς και των σχετικών εγκυκλίων αποτελεί τη ΠΠΕΑ του τύπου Ι και του 
τύπου ΙΙ καθώς και της περιβαλλοντικής έκθεσης της 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β). 
45 Πρώην Υπουργός Πολιτισµού 
46 Πρώην Γεωργίας. 
47 Πρώην Εµπορικής Ναυτιλίας. 
48 Πρώην Υγείας & Πρόνοιας. 
49 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
50 Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται σε έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής 
άµυνας, άρθρο 2 παρ. 2 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003. 
51 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
52 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
53 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
54 Βλ. σχετ. το άρθρο 4 (παρ. 2) του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 (παρ. 2) του Ν. 
3010/2002. 
 
55 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
56 Τα έξοδα δηµοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο βαρύνουν το φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του 
έργου ή της δραστηριότητας, άρθρο 2 παρ. 3 ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/2003, «Καθορισµός τρόπου 
ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την  παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις 
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002». 
 
57 Η ενηµέρωση γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/2003. 
58 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/2003, (ΦΕΚ 332Β). 
59 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
60 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
61 Οι χρόνοι για την έκδοση ΠΠΕΑ ή ΑΕΠΟ που αναφέρονται στο νόµο δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα, ο µέσος χρόνος για την έκδοση ΑΕΠΟ όταν ο κατατεθειµένος φάκελος του έργου ή της 
δραστηριότητας είναι πλήρης υπερβαίνει το εξάµηνο. 
62 Βλ. σχετ. το άρθρο 4 (παρ. 2) του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 (παρ. 2) του Ν. 
3010/2002. 
 
63 Βλ. σχετ. το άρθρο 6 της ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β). 
 
64 Σύµφωνα µε το εδ. στ΄ του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 
3010/2002, η ΠΠΕΑ δεν απαιτείται στις θεσµοθετηµένες Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) και Ζώνες, στις 
βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, στις ναυπηγοεπισκευαστικές περιοχές σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 
στις περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ) του άρθρου 10 του Ν. 
2742/99 και στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση προβλέπεται από νόµο ή εγκεκριµένο χωροταξικό ή 
πολεοδοµικό ή ρυθµιστικό σχέδιο, στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσµατα µεταλλευτικών ορυκτών 
σύµφωνα µε την περ. Α΄ της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄), καθώς και στις 
µεταλλευτικές και λατοµικές περιοχές που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
65 Στην περίπτωση της Υποκατηγορίας ΙΙ σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/2003 
(ΦΕΚ 332Β), υπάρχουν εξαιρέσεις για έργα και δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του 
εθνικού καταλόγου Natura 2000 σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 33318/3028/1998 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων», για τα έργα ή τις δραστηριότητες που 
υλοποιούνται εν µέρει ή στο σύνολο τους από τις κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων σύµφωνα µε το άρθρο 6 
του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3010/2002, η όταν βρίσκονται σε 
περιοχές που εφαρµόζονται ειδικά προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας εφόσον οι 
περιοχές αυτές έχουν καθοριστεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Σε αυτές τις 
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περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 3 και 4 αλλά ως προς τον τύπο µελέτης και τα 
δικαιολογητικά αυτά που καθορίζονται από τα άρθρα 6 και 7 της εν λόγω ΚΥΑ. 
66 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε 
67 Η ΕΠΟ γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003. 
 
68  Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παρ. 2) του Ν. 1650/1986, το οποίο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 (παρ. 
2) του Ν. 3010/2002. 
69 Η διαδικασία γίνεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003. 
 
70 Γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 της ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002. 
 
71 Στην περίπτωση της Υποκατηγορίας VI σύµφωνα µε το άρθρο 10 υπάρχουν εξαιρέσεις για έργα και 
δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του εθνικού καταλόγου Natura 2000 σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 της 33318/3028/1998 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων». Τα εν λόγω έργα καθορίζονται στις κανονιστικές διατάξεις για την προστασία και διατήρηση 
των περιοχών αυτών που εκδίδονται µε το άρθρο 6 της εν λόγω ΚΥΑ, για τα έργα ή τις δραστηριότητες που 
υλοποιούνται εν µέρει ή στο σύνολο τους από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 
1650/86 όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3010/2002. Στις περιπτώσεις αυτές 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 11 αλλά αρµόδιος για την έγκριση της απόφασης περιβαλλοντικών 
όρων είναι ο Περιφερειάρχης µετά από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας. 
72 Βλ. σχετικά το άρθρο 11 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 ως ισχύει. 
 
73 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
74 Σύµφωνα µε την υπ΄αρ. οικ 23/13.01.2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε η απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων διαβιβάζεται και στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε προκειµένου να δηµιουργηθεί βάση περιβαλλοντικών δεδοµένων. 
75 Βλ. σχετ. την παρ. 3 του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003. 
 
76 Το περιεχόµενο του φακέλου για την επανεξέταση και αναπροσαρµογή των όρων έκδοσης αδειών από την 
αρµόδια αρχή καθορίζεται, µέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 10 του αρθρου 4 του Ν. 1650/86 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 (παρ.10β) του Ν.3010/2003 όπου θα καθορίζεται το περιεχόµενο του 
φακέλου που υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες για τη διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων από τη 
βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση, εκσυγχρονισµό ή ανανέωση του έργου ή της δραστηριότητας (άρθρο 13 
της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003), από την Εγκύκλιο οικ. 122859/2.2.2004 του Υ.Π.Ε.Κ.Α.. 
77 Εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα µε τον προτεινόµενο εκσυγχρονισµό, επέκταση, βελτίωση ή 
τροποποίηση αλλάζει κατηγορία έργων ή δραστηριοτήτων ακολουθούνται οι αντίστοιχες διαδικασίες 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
78 ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002 ως ισχύει. 
79 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
80 Βλ. σχετ. άρθρο 4 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/2002. 
81 Βλ. σχετ. στο εδ. 5 του άρθρο 4 του Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.3010/2002. 
82 Σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του προαναφερόµενου νόµου: «Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών 
όρων ανήκει στα όργανα της Υπηρεσίας που είναι αρµόδια, κατά τις οικείες διατάξεις, να εγκρίνουν την 
ίδρυση, λειτουργία ή πραγµατοποίηση έργου ή δραστηριότητας. Όπου, κατά την κείµενη νοµοθεσία, ο 
έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται από διανοµαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες, 
ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι και την αρµοδιότητα για την έγκριση της ίδρυσης, λειτουργίας ή 
πραγµατοποίησης του αντίστοιχου έργου ή δραστηριότητας, οι υπηρεσίες αυτές διατηρούν την παραπάνω 
αρµοδιότητα ελέγχου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων µπορεί αυτοτελώς 
να διενεργεί ελέγχους για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε ολόκληρη τη 
χώρα. Ελέγχους για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων διενεργούν και τα κατά το άρθρο 26 Κλιµάκια 
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος». 
 
83 Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α 18.10.86), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002). 
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84 Σχετ. µε τις υπηρεσίες ελέγχου και το ρόλο τους βλ. και «Γνωρίζεται γιατί… στην Ελλάδα το 
περιβαλλοντικό έγκληµα παραµένει ατιµώρητο;» Επιστολή Μ.Κ.Ο προς τη Βουλή των Ελλήνων, WWF 
Ελλάς, Αθήνα, Ιούνιος 2005. 
85 ∆ιατάξεις σχετικές µε µηχανισµούς ελέγχου για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων και της κείµενης 
νοµοθεσίας προβλέπονται και σε άλλα βασικά νοµοθετήµατα, ενδεικτικά αναφέρουµε:  
Ο Ν. 2242/1994 για την «Πολεοδοµική ανάπτυξη και τις παραθεριστικές κατοικίες και άλλες διατάξεις» 
προέβλεπε τη συγκρότηση Ειδικού Σώµατος Ελεγκτών Προστασίας Περιβάλλοντος (Ε.Σ.Ε.Π.Π.). 
Οι Ν. 2503/1997 και 2052/1992 περιλαµβάνουν ειδικές διατάξεις για τη συµµόρφωση µε τους 
περιβαλλοντικούς όρους, που έχουν εγκριθεί για έργα ή δραστηριότητες.   
Ο Ν. 743/1977 σχετικά µε την «Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» συµπεριλαµβάνει προληπτικά 
µέτρα για την καταπολέµηση της ρύπανσης, ενώ περιγράφει τις υποχρεώσεις των αρµόδιων φορέων 
εκµετάλλευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των κυρώσεων. 
Ο Ν. 1428/1984 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2115/1993, καθώς επίσης και ο Κανονισµός για τα Λατοµεία 
προβλέπει αντίστοιχες ρυθµίσεις για τις εξορυκτικές δραστηριότητες. 
Ο Ν. 998/1979 σχετικά µε την «Προστασία των ∆ασών και εν γένει δασικών εκτάσεων», καθώς και η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 69269/5387/1990, την ΚΥΑ11014/703/Φ104/2003 και άλλες ειδικές Υπουργικές 
Αποφάσεις, που αφορούν σε ρυθµίσεις σχετικά µε την αδειοδότηση συµπεριλαµβάνουν ρυθµίσεις για τη 
συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους, που εγκρίνονται για έργα 
και δραστηριότητες.  
Ο Ν. 3325/2004 (ΦΕΚ 68 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 
 
86 Άρθρο 6 του Ν. 1650/86. 
87 Κατά το άρθρο 26 του Ν. 1650/86 
88 Όπου αναφέρεται ο όρος δηµόσια υπηρεσία ή δηµόσιες υπηρεσίες, νοούνται οι αναφερόµενες στην παρ.1 
του άρθρου 3 του Ν. 2477/97. 
89 Με την αναθεώρηση του Συντάγµατος του 2001, ο Συνήγορος του Πολίτη κατοχυρώνεται συνταγµατικά 
ως Ανεξάρτητη αρχή, Άρθρο 103 – παρ.9.  
 
90 Το ∆εκέµβριο του 2002 δηµιουργήθηκε ο θεσµός του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ενός 
επιτελικού οργάνου το οποίο θα συντονίζει τις δράσεις των επιµέρους ελεγκτικών σωµάτων και υπηρεσιών 
επιθεώρησης και ελέγχου της δηµόσιας διοίκησης. 
91 Πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, ∆ηµοσίων Έργων. 
92 Τα ονόµατα των υπουργείων και οι αρµοδιότητες αυτών µε την επιφύλαξη των όποιων τροποποιήσεων στις 
ονοµασίες και στις αρµοδιότητες µε τον ανασχηµατισµό της Κυβέρνησης (6/9/2010). 
 
93  Σύµφωνα µε το άρθρο 26 εδ.1 του Ν.1650/86 όπως ισχύει, για την περιοχή των ρυθµιστικών σχεδίων 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 12 του Ν.1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α΄) 
και του άρθρου 11 παρ. 12 του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148 Α΄). Σύµφωνα µε τους προαναφερθείσες δύο 
τελευταίους νόµους ο Οργανισµός Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, µπορεί να συστήσει Κ.Ε.Π.ΠΕ. 
Στα Κ.Ε.Π.ΠΕ µετέχουν εκπρόσωποι του ∆ήµου ή της Κοινότητας στην περιοχή των οποίων διενεργείται ο 
έλεγχος, καθώς και της οικείας ένωσης δήµων και κοινοτήτων.  
 
94 Πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης. 
95 Πρώην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
96 Στο Υπουργείο έχουν ανατεθεί σειρά αρµοδιοτήτων για την προστασία του Περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων. Μία από τις σηµαντικότερες αρµοδιότητες είναι η παρακολούθηση της εφαρµογής, σε 
Εθνικό επίπεδο, των υποχρεώσεων που απορρέουν από ∆ιεθνείς Συµβάσεις και Συµφωνίες (π.χ. Ραµσάρ, 
Βέρνης, κ.α.), και το Κοινοτικό ∆ίκαιο (Οδηγίες 79/409, 92/43 κ.α.), καθώς και η εκπροσώπηση του 
τµήµατος σε σχετικές επιτροπές, οµάδες εµπειρογνώµων κ.τ.λ. τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε 
αντίστοιχους ∆ιεθνείς Οργανισµούς. Η συλλογή επιστηµονικών στοιχείων και δεδοµένων για την 
επισήµανση και αξιολόγηση των βιότοπων ιδιαίτερης οικολογικής σηµασίας για την διατήρηση της 
αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας, καθώς και οι εισηγήσεις και παροχή οδηγιών για την θεσµοθέτηση 
και διαχείρισή τους, ιδιαίτερα στα πλαίσια εφαρµογής των ανωτέρω ∆ιεθνών Συµβάσεων και Συµφωνιών, 
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καθώς και του Κοινοτικού ∆ικαίου, βλ. σε δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων. 
97 Πρώην Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας. 
98 Πρώην Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. 
99 Σχετικά µε την σύσταση και οργάνωση του σύγχρονου Πυρ/κού Σώµατος, εκδόθηκε ο Νόµος 4661/1930, 
που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 153 τεύχος Α της 12 Μαΐου 1930. Με το Νόµο 1590/86 παρέχεται σήµερα η 
δυνατότητα µε Προεδρικό ∆ιάταγµα να ιδρυθεί Πυροσβεστική Υπηρεσία και σε Κοινότητα µε Βιοµηχανική 
Περιοχή ή σε συγκοινωνιακό κόµβο µεγάλης σηµασίας ή σε άλλο χώρο που τεκµηριωµένα αποδεικνύεται η 
µεγάλη προσφορά της και πάντοτε χωρίς καµιά υποχρέωση της αρχής του τόπου που ιδρύεται αλλά µόνο µε 
κρατική µέριµνα. 
 
100 Πρώην Υπουργείο Οικονοµίας & Οικονοµικών.  
101 Πρώην Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας.  
102 Η ∆ΠΘΠ αναλαµβάνει τον έλεγχο σε σοβαρότερα περιστατικά και αποστέλλει επιπρόσθετα µέσα και 
υλικά, ώστε να υποβοηθηθούν στο έργο τους οι τοπικές αρχές της περιοχής του συµβάντος. Η Λιµενική αρχή 
µπορεί επίσης να χρησιµοποιεί και να συντονίζει µέσα και υλικά που ανήκουν σε εγκαταστάσεις ξηράς, σε 
πλοία ή σε ιδιωτικές εταιρείες καταπολέµησης ρύπανσης. Σε περιπτώσεις πετρελαιοκηλίδων που 
προκαλούνται από άγνωστο υπαίτιο, οι εργασίες απορρύπανσης της θάλασσας αναλαµβάνονται από τις 
Λιµενικές αρχές, ενώ ο καθαρισµός της ακτογραµµής πραγµατοποιείται από την Πρωτοβάθµια Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 
103 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ∆ιεθνής Νοµοθεσίας: ∆.Σ. CLC 1992 «Για την αστική ευθύνη του 
πλοιοκτήτη, συνέπεια ζηµιών ρύπανσης από πετρέλαιο», ∆.Σ. Βαρκελώνη 1976 «Για την προστασία της 
Μεσογείου Θαλάσσης από την ρύπανση», ∆.Σ. Λονδίνου 1972 «Για την πρόληψη της ρύπανσης της 
θάλασσας από τα πλοία», ∆.Σ. MARPOL 73/78 «Για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία», Παράρτηµα 
VI της ∆.Σ. MARPOL 73/78 «Για την πρόληψη της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης από πλοία (Air Pollution 
ANNEX)», ∆.Σ. Κεφαλαίου 1992 «Για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για την αποζηµίωση ζηµιών 
ρύπανσης από πετρέλαιο», ∆.Σ. "OPRC 1990" «Για την ετοιµότητα, συνεργασία και αντιµετώπιση της 
ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο», ∆.Σ. "OPRC - HNS" 2000 «Για την ετοιµότητα, συνεργασία και 
αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες», ∆ιµερής 
Συµφωνία Ελλάδος - Ιταλίας 1978 «Περί προστασίας του Ιονίου Πελάγους», Κανονισµοί & Οδηγίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) που αναφέρονται στο θαλάσσιο Περιβάλλον, και της Εθνικής Νοµοθεσίας: Ν.∆. 
187/73 «Κώδικας ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου», Π.∆. 55/98 «Για την προστασία του θαλασσίου 
Περιβάλλοντος (Ν.743/77)», Ν. 1650/86 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος», Π.∆. 11/2002 «Εθνικό 
Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς 
ουσίες», Ε1β/221/1965 Υγειονοµική ∆ιάταξη, Νοµαρχιακές Αποφάσεις, Κανονισµοί Λιµένα, Αριθ. Υ.Α. 
2411.1/07/03/ΦΕΚ Β' 850/27-06-2003 - οδηγίες / διαδικασίες για την αντιµετώπιση περιστατικών πλοίων που 
βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της Οδηγίας 2002/ 
59 «ορισµός περιοχών καταφυγής», οι υπαίτιοι ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών τιµωρούνται ποινικά 
και διοικητικά, ενώ οι Έλληνες ναυτικοί τιµωρούνται επιπρόσθετα και πειθαρχικά µπορούν να επιβληθούν 
τόσο Ποινικές Κυρώσεις, από τα αρµόδια Ποινικά ∆ικαστήρια (φυλάκιση από 10 ηµέρες µέχρι 5 χρόνια), 
∆ιοικητικές Κυρώσεις, από τις Λιµενικές αρχές όπου επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 58.694 ευρώ και σε 
σοβαρά περιστατικά από τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας µέχρι 1.173.881 ευρώ.  
Όταν η ρύπανση προκαλείται από µία εγκατάσταση ξηράς, η δικαιοδοσία για επιβολή κυρώσεων µέχρι 
120.000 ευρώ ανήκει στον οικείο Νοµάρχη και σε σοβαρά περιστατικά επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι 733.676 
ευρώ από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. και κατά περίπτωση συναρµόδιο Υπουργό όσο και Πειθαρχικές Κυρώσεις, 
από το Πειθαρχικό Συµβούλιο Εµπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) και περιλαµβάνουν την προσωρινή ή οριστική 
στέρηση του ναυτικού επαγγέλµατος. Επίσης υπάρχει και η Αστική Ευθύνη βάσει της διεθνούς αποδεκτής 
Αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Οι κυρώσεις όταν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις επιβάλλονται 
αθροιστικά από εντελώς ανεξάρτητα όργανα. 
104 Πρώην Υπουργείο Μεταφορών.  
105 105 Οι σχετικές µε τα θέµατα ελέγχων καυσαερίων ασκούνται κυρίως από τις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις. Οι Νοµαρχιακές Υπηρεσίες µε αρµοδιότητες τεχνικού ελέγχου, είναι τα Κέντρα Τεχνικού 
Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο).   
106 Επίσης το Υπουργείο συµµετέχει ενεργά στις οµάδες περιβαλλοντικής προστασίας των Ε.∆. της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ (ΕΡWG). Η προστασία του Περιβάλλοντος δεν εξαρτάται µόνο από την 
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παραγωγή και την εφαρµογή µιας πολιτικής για την προστασία του. Βασικός άξονας της προσπάθειας του 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας είναι η ευαισθητοποίηση και η υπευθυνότητα του συνόλου του προσωπικού των 
Ε.∆. στα περιβαλλοντικά προβλήµατα, δεδοµένου ότι η προστασία του Περιβάλλοντος είναι ζωτικό θέµα για 
την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και καθοριστικός παράγοντας για το µέλλον του τόπου µας. 
 
107 Πρώην Υπουργείο Τουρισµού.  
108 Προ Καλλικράτη.  
109 Η Περιφέρεια αποτελεί µία αυτοτελή ∆ιοικητική Μονάδα αποκέντρωσης της Κρατικής ∆ιοίκησης µε 
αρµοδιότητες σχεδιασµού, προγραµµατισµού, συντονισµού και εφαρµογής των πολιτικών για την 
οικονοµική, κοινωνική περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξη της γεωγραφικής της περιοχής. 
Ιδρυτικός νόµος της Περιφέρειας θεωρείται ο Ν.1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Τοπική Αυτοδιοίκηση - 
Περιφερειακή Ανάπτυξη - ∆ηµοκρατικός Προγραµµατισµός», ο οποίος διαιρεί την χώρα σε Περιφέρειες 
(άρθρο 61). Η Περιφέρεια αποτελεί τόσο γεωγραφική µονάδα που έχει συγκεκριµένα όρια, εδαφική έκταση, 
πληθυσµό και έδρα όσο και διοικητική µονάδα που αποτελείται από όργανα και υπηρεσίες.  

Ο Νόµος 2503/97 (ΦΕΚ 107Α΄) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση 
θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», δίνει στην Περιφέρεια τον χαρακτήρα ενιαίας 
αποκεντρωµένης µονάδας διοίκησης του κράτους, µε δικό της προσωπικό, δικές της υπηρεσίες και δικό της 
προϋπολογισµό. Η Περιφέρεια έχει δηµοσιονοµική αυτοτέλεια και η διάρθρωση της είναι ανεξάρτητη από τα 
Υπουργεία.  

Η Περιφέρεια συµβάλει στον εθνικό σχεδιασµό και στο πλαίσιο του σχεδιάζει, προγραµµατίζει και 
εφαρµόζει τις πολιτικές για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη. 

Η Περιφέρεια ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης έχει τις αρµοδιότητες που ασκούν οι 
Υπηρεσίες της στη συνολική χωρική έκταση της, συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
στους Νοµούς ή τις Νοµαρχίες, καθώς και τις αρµοδιότητες που ανήκουν στο Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας. 
 
110 Σύµφωνα µε την «περί Σύστασης Γραφείων Περιβάλλοντος στις Νοµαρχίες» ΥΑ 84498/2579 (ΦΕΚ 
810/Β/28.12./1990) εδ. γ, δ, στις αρµοδιότητες τους ανήκει και ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων και 
η εισήγηση και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων µε βάση τις αρµοδιότητες τους. 
111 H αρµόδια αρχή κατά την έκδοση, ανανέωση ή αναθεώρηση περιβαλλοντικής άδειας, αποστέλλει 
αντίγραφο της σχετικής µελέτης στις κατά τόπους Υπηρεσίες Περ/ντος των Νοµαρχιών, ώστε να 
πραγµατοποιήσουν αυτοψία - έλεγχο στην εγκατάσταση µε σκοπό την επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουν 
αποσταλεί στις αρµόδιες αρχές και την ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου κοινού.  
Στη συνέχεια ενηµερώνεται εγγράφως η αρµόδια αρχή για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που 
έχουν υποβληθεί και αναλόγως προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες. Στην πράξη, οι ∆/νσεις 
Περιβάλλοντος ή τα Τµήµατα Περιβάλλοντος των Νοµαρχιών, σπάνια προβαίνουν σε αυτοψίες και 
ουσιαστικούς ελέγχους κατά τη φάση της γνωµοδότησης. Επίσης, όπως αναφέρθηκε µε την πάροδο των 35 
ηµερών, η αρµόδια Υπηρεσία καλείται να προβεί σε έκδοση της αδείας είτε έχει λάβει, είτε όχι, τη σχετική 
γνωµοδότηση. 
112 Σύµφωνα µε το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α΄), για την Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών –βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης, η ∆/νση Βιοµηχανίας, νυν ∆/νση Ανάπτυξης, πριν 
την χορήγηση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, προβαίνει σε έλεγχο και εφόσον διαπιστώσει ότι 
τηρούνται οι όροι και οι περιορισµοί της άδειας εγκατάστασης, και ότι από τη λειτουργία εξασφαλίζεται η 
προστασία του Περιβάλλοντος, η ασφάλεια των εργαζοµένων και περιοίκων, χορηγεί την εν λόγω άδεια. 
113 Με την καινοτόµο αυτή διάταξη του Νόµου, οι Υπηρεσίες θα αποκτήσουν µε την πάροδο του χρόνου 
εξειδικευµένο προσωπικό που θα υπεισέρχεται στην ουσία της κάθε υπόθεσης, θα εκδίδει, και θα ελέγχει 
ουσιαστικούς όρους για την προστασία του Περιβάλλοντος. 
114 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε 
115 ∆ιοικητικές Κυρώσεις: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 30 του Ν.1650 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν 3010/2002 στα 
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση (ο ασκών την εκµετάλλευση της µονάδας), 
ή άλλη υποβάθµιση του Περιβάλλοντος, ή παραβαίνουν τις διατάξεις των σχετικών νοµοθεσιών, υπουργικών, 
περιφερειακών ή νοµαρχιακών διατάξεων, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως 
διοικητική κύρωση πρόστιµο, από πενήντα (50) µέχρι πεντακόσιες (500.000) Ευρώ, ύστερα από εισήγηση 
των αρµοδίων αρχών. Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ανήκει στα όργανα της 
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Υπηρεσίας που είναι αρµόδια κατά τις οικείες διατάξεις, να εγκρίνουν την ίδρυση, λειτουργία ή 
πραγµατοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας. 

Όπου κατά την κείµενη νοµοθεσία, ο έλεγχος γίνεται από διανοµαρχιακές ή περιφερειακές 
υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ή όχι την αρµοδιότητα για την ίδρυση, λειτουργία ή 
πραγµατοποίηση του αντίστοιχου έργου ή δραστηριότητας, είτε από τα Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας 
Περιβάλλοντος, οι Υπηρεσίες διατηρούν την παραπάνω αρµοδιότητα.  

Το µέγεθος του προστίµου εξαρτάται από τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την 
υποτροπή, το ύφος υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων εκποµπών, και την παράβαση περιβαλλοντικών 
όρων. Η διοικητική αυτή κύρωση αναλόγως του µεγέθους του προστίµου, επιβάλλεται από τον οικείο 
Νοµάρχη, τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, είτε από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.. Τα ανώτερα και 
κατώτερα όρια των προστίµων αυτών, µπορούν να αναπροσαρµόζονται λαµβάνοντας υπόψη τη µεταβολή 
των οικονοµικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Σύµφωνα το άρθρο 30 του Ν 1650/1986, αν µία επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή 
υποβάθµιση του Περιβάλλοντος, τότε επιβάλλεται προσωρινή παύση λειτουργίας, µέχρις ότου ληφθούν τα 
κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή της ρύπανσης. Είναι επίσης πιθανόν να επιβληθεί οριστική παύση 
λειτουργίας της εγκατάστασης στην περίπτωση που η επιχείρηση παραλείψει ή αρνηθεί να συµµορφωθεί µε 
τα υποδεικνυόµενα µέτρα ή αν η λήψη των µέτρων αυτών είναι ανέφικτα για την εν λόγω εγκατάσταση. Η 
διακοπή επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη.  
Στην περίπτωση που από το είδος, την ποσότητα των ρύπων, ή την έκταση της υποβάθµισης του 
Περιβάλλοντος, υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρής σωµατικής βλάβης ή οικολογικής καταστροφής, τότε ο 
Υπουργός Π.Ε.Κ.Α. σε συνεργασία µε τον τυχόν συναρµόδιο Υπουργό δικαιούται να επιβάλλει πολύ 
µεγαλύτερες κυρώσεις. Η παράβαση διαπιστώνεται µε πράξη του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση. Σε 
κάθε περίπτωση µπορεί να αρθεί η απαγόρευση, µε απόφαση του οργάνου που την επέβαλε, σε περίπτωση 
που η επιχείρηση λάβει αποτελεσµατικά µέτρα ώστε να παύσει η ρύπανση του Περιβάλλοντος. 
116 Αναζητώντας τις αρµοδιότητες των ΟΤΑ στα θέµατα Περιβάλλοντος αντιµετωπίζει κανείς το πρόβληµα 
της πολυνοµίας που εµφανίζεται στην Ελληνική Νοµοθετική Λειτουργία. Η αποσπασµατικότητα και η 
έλλειψη συστηµατικότητας που χαρακτηρίζει τον Έλληνα Νοµοθέτη δηµιουργεί σύγχυση και πολλές φορές 
επανάληψη των διατάξεων.  

Τα τελευταία χρόνια σταδιακά µεταβιβάστηκαν µε νοµοθετική ισχύ πολλές αρµοδιότητες και 
δόθηκε η δυνατότητα ανάληψης περισσοτέρων αρµοδιοτήτων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν οι ΟΤΑ τη 
δυνατότητα να τις ασκήσουν.  

Οι αρµοδιότητες διακρίνονται σε αποκλειστικές που ασκούνται µόνο από τους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συντρέχουσες που τις ασκούν και άλλοι αρµόδιοι φορείς πλέον της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και σε γνωµοδοτικές που ασκούνται από άλλα κρατικά όργανα, τα οποία πριν τις ασκήσουν 
υποχρεούται να ζητήσουν τη γνώµη των ΟΤΑ.  

Τόσο οι αποκλειστικές όσο και οι συντρέχουσες αρµοδιότητες διακρίνονται περαιτέρω σε άµεσης 
και έµµεσης προστασίας, χαρακτηριστικά αναφέρουµε τον Έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τη ρύπανση του Περιβάλλοντος και του δοµηµένου χώρου (συντρέχουσες αρµοδιότητες άµεσης προστασίας), 
τον έλεγχο της ηχορύπανσης (Ν. 2218/94), τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα 
(σύσταση ειδικής υπηρεσίας - ∆ηµοτική Αστυνοµία, Ν. 2218/94), (συντρέχουσες αρµοδιότητες άµεσης 
προστασίας), τον έλεγχο των δικαιολογητικών και έγκριση όρων προστασίας Περιβάλλοντος για ίδρυση, 
επέκταση εκσυγχρονισµό ή µετεγκατάσταση έργων 3ης κατηγορίας του Ν.3010/03 µε απόφαση ∆ηµάρχου ή 
Προέδρου Κοινότητας, σε Ε. Καλλικαντζάρου – Κ. Μελέτη, «∆υνατότητα Άσκησης Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής των Οργανισµών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ΕΜΠ, 2000, 
σελ.47, βλ. επίσης και τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, Π.∆. 410/1995 (ΦΕΚ Α' 231) 
σχετικά µε τις αρµοδιότητες των ∆ήµων και Κοινοτήτων στα θέµατα Περιβάλλοντος όπως ενδεικτικά: 
Τις διατάξεις του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την κυκλοφορία και 
στάθµευση των οχηµάτων, την οικοδόµηση, την ύδρευση, την άρδευση, την αποχέτευση την ηχορύπανση, τη 
ρύπανση των θαλασσών από πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεµάτων 
και την προστασία του Περιβάλλοντος, του έλεγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την λειτουργία 
των πάσης φύσεως επιτηδευµάτων και επαγγελµάτων, της ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών ή κοινοτικών 
εργαστηρίων και ο έλεγχος των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, της ρύπανσης των υδάτων και της 
θάλασσας, της χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, των 
όρων λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις, κ.α. 
117 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε 
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118 Πηγή ∆ιαγράµµατος 6.1: Γενική Επιθεώρηση της Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.  
 
119 Σύµφωνα µε την Σύσταση 2001/331/ΕΚ, «τακτικές επιθεωρήσεις είναι αυτές που εκτελούνται ως µέρος 
προσχεδιασµένου προγράµµατος επιθεωρήσεων, και έκτακτες είναι οι επιθεωρήσεις που εκτελούνται σε 
περιπτώσεις καταγγελιών σε συνάρτηση µε την έκδοση, ανανέωση, ή τροποποίηση άδειας, έγκρισης ή 
εξουσιοδότησης, ή κατά τη διερεύνηση ατυχηµάτων, περιστατικών και περιπτώσεων µη συµµόρφωσης».  
 
120 Ποινικές Κυρώσεις: 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 28 του Ν. 1650/1986, «επιβάλλονται και ποινικές κυρώσεις σε 
περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς τους όρους της άδειας». Συγκεκριµένα: «Με φυλάκιση τριών (3) µηνών 
έως και δύο (2) ετών, τιµωρείται κάποιος ο οποίος προκαλεί ρύπανση, ή υποβαθµίζει το Περιβάλλον, µε 
πράξεις οι οποίες παραβαίνουν τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. Ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση, χωρίς 
την προβλεπόµενη άδεια, ή υπερβαίνει τα όρια της αδείας, που του έχει χορηγηθεί και υποβαθµίζει το 
Περιβάλλον». Έτσι: «Αν οι ανωτέρω αξιόποινες πράξεις τελέστηκαν από αµέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση 
µέχρι ένα έτος. Στην περίπτωση που οι αξιόποινες πράξεις είχαν ως αποτέλεσµα κίνδυνο θανάτου ή σοβαρής 
σωµατικής βλάβης, τότε επιβάλλεται ποινή φυλάκισης ενός έτους. Στην περίπτωση που επήλθε σοβαρή 
σωµατική βλάβη ή θάνατος, τότε επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) έτη». 

Επίσης ο νόµος προβλέπει ότι:«Αν η βαριά σωµατική βλάβη ή θάνατος αφορά έµβρυο, επιβάλλεται 
φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή». 

Στην περίπτωση δε, που η ρύπανση ή η υποβάθµιση του Περιβάλλοντος προέρχεται από τη 
δραστηριότητα νοµικού προσώπου, το ∆ικαστήριο κηρύσσει τον αστικώς υπεύθυνο, δηλ. το νοµικό 
πρόσωπο, εξ΄ ολοκλήρου υπόχρεο όσον αφορά την καταβολή της χρηµατικής ποινής.  

Τονίζεται ότι επί ποινικοποιήσεως της πράξεως, οι πρόεδροι  των διοικητικών συµβουλίων, οι 
διευθύνοντες σύµβουλοι των ανώνυµων εταιρειών, οι διαχειριστές εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ο 
πρόεδρος του διοικητικού και του εποπτικού συµβουλίου συνεταιρισµών, καθώς και τα άτοµα τα οποία 
ασκούν τη διοίκηση, τιµωρούνται ως αυτουργοί, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη άλλου φυσικού 
προσώπου και ανεξαρτήτως της υπάρξεως  αστικής ευθύνης του νοµικού προσώπου, εφόσον, από πρόθεση ή 
από αµέλεια, δεν τήρησαν την ιδιαίτερη νοµική τους υποχρέωση να µεριµνούν για την εφαρµογή των 
σχετικών νοµοθετικών διατάξεων «περί προστασίας του Περιβάλλοντος». 

Πέραν από τη συµβολή του Ν. 1650/86 στον προσδιορισµό των όρων εφαρµογής πολυάριθµων 
διατάξεων, η ανάγκη συµµόρφωσης προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο οδήγησε ευθέως και σε διατύπωση από τον 
εθνικό νοµοθέτη, ειδικών υποστάσεων, όπως π.χ. στην περίπτωση της Υ.Α 7251/3054/85 για τα τοξικά και 
επικίνδυνα απόβλητα, που εκδόθηκε σε συµµόρφωση προς σχετικές Οδηγίες της ΕΟΚ (Οδηγία 78/319/ΕΟΚ, 
του Συµβουλίου της 20.3.78, και της Οδηγίας 76/403/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 6.4.76).  

Με την πιο πάνω ΥΑ, προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους ή και χρηµατική ποινή, 
για όποιον προκαλεί εκ προθέσεως σοβαρές βλάβες στο Περιβάλλον, ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία άλλων από 
τις εργασίες διαχείρισης τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και εξάλειψης PCB΄S, ενώ φυλάκιση 
απειλείται αν η πράξη τελέστηκε από αµέλεια. Για την προβληµατική αυτή βλ. Χρ. Μυλωνόπουλου, «Η 
επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό ποινικό δίκαιο», Υπεράσπιση 1991, σελ. 1061.  
 
121 Σηµειώνεται ότι για πρόστιµα ύψους άνω των 14.673,51 Ευρώ, η σχετική προσφυγή κατά της πράξης 
επιβολής προστίµου ασκείται ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και 
τελευταίο βαθµό 
122 Τα ποσά των διοικητικών προστίµων σύµφωνα µε το άρθρο 30 παρ. 1 εδ. 1,2,3 του Ν.1650/86 ως ισχύει, 
έχουν αναπροσαρµοστεί έως 60.000 στον οικείο Νοµάρχη Ευρώ, έως 150.000 Ευρώ στο Γενικό Γραµµατέα 
της Περιφέρειας και άνω των 150.000 Ευρώ στον αρµόδιο Υπουργό. 
 
123 Στις 17.02.2005, µε βάση νεότερα στοιχεία από τις µέχρι τότε επιθεωρήσεις του Τοµέα Νοτίου Ελλάδος 
της Ε.Υ.Ε.Π, και κατόπιν της Ολοµέλειας του Τοµέα που πραγµατοποιήθηκε στις 17-02-2005, 
αναθεωρήθηκε το υπ’ αριθ. 106 Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Τοµέα Ν. Ελλάδος της Ε.Υ.Ε.Π «περί του 
τρόπου υπολογισµού εισηγούµενων προστίµων για διαπιστωθείσες παραβάσεις κατά την πραγµατοποίηση 
αυτοψιών».  

Προκειµένου για τον υπολογισµό του εισηγούµενου προστίµου από τους Επιθεωρητές 
Περιβάλλοντος για διαπιστωθείσες παραβάσεις κατά την πραγµατοποίηση αυτοψιών, αυτός 
πραγµατοποιείται µε την εφαρµογή ενός αλγόριθµου που οι συντελεστές βαρύτητας του έχουν προκύψει 
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σύµφωνα µε το είδος και την σπουδαιότητα της παράβασης, όπως στην περίπτωση που το ελεγχόµενο έργο ή 
δραστηριότητα λειτουργεί χωρίς εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους (Π.Ο.). 

Οι εν λόγω συντελεστές, καθορίζονται βάσει της αποδεκτής ή µη περιβαλλοντικής εικόνας. Στη 
συνέχεια, υπολογίζονται κατάλληλοι συντελεστές βαρύτητας, ανάλογα µε τις διαπιστωθείσες, βάσει 
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων ή περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, παραβάσεις, σε σχέση µε τις διάφορες 
κατηγορίες εκπεµπόµενων ρύπων (υγρά-στερεά-αέρια), τη φύση (επικίνδυνα ή µη), και την παραγόµενη 
ποσότητα αυτών (µεγάλη, µεσαία, µικρή), σε σχέση µε την περιβαλλοντική επίδραση επεµβάσεων διαφόρων 
έργων ή δραστηριοτήτων (π.χ. έργα οδοποιίας, λιµενικά έργα κλπ.). Επίσης στο φυσικό Περιβάλλον 
(επιτρεπόµενη ή µη χρήση). 

Προκειµένου για τις υπερβάσεις των θεσµοθετηµένων ορίων θορύβου, υπάρχουν αντίστοιχα 
σχετικοί συντελεστές βαρύτητας. Στη συνέχεια το άθροισµα των υπολογιζόµενων κατά τα παραπάνω 
συντελεστών βαρύτητας, πολλαπλασιάζεται µε ένα σταθερό ποσό βάσης ανάλογα µε την κατάταξη του έργου 
ή της δραστηριότητας σε µια οµάδα µε γνώµονα την κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας σε σχέση µε 
τις επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον, όπως ορίζεται από τη σχετική νοµοθεσία (Αριθ. Η.Π.: 15393/2332, 
ΦΕΚ 1022/Β/2002).  

Επιπρόσθετα, λαµβάνεται υπόψη το µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, προσδιοριζόµενο από 
στοιχεία δυναµικότητας, παραγωγικότητας, κατανάλωσης καυσίµου, οικονοµικά στοιχεία, αριθµό 
απασχολούµενου προσωπικού κλπ., (όπως π.χ. αριθµό εξυπηρετούµενου πληθυσµού για περιπτώσεις 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυµάτων), καθώς και γίνεται σύγκριση µε οµοειδή έργα ή 
δραστηριότητες του ιδίου κλάδου. 
Η κατάταξη µιας δραστηριότητας ή ενός έργου σε µια από τις προαναφερθείσες οµάδες, πραγµατοποιείται 
µετά από τεκµηριωµένη εισήγηση των Επιθεωρητών µε βάση τα παραπάνω και σύµφωνη γνώµη του 
Τοµεάρχη. Σηµειώνεται ότι για πολύ µικρά έργα ή δραστηριότητες (µικρές βιοτεχνικές µονάδες, 
οικογενειακού τύπου επιχειρήσεις, ξενοδοχεία µε λιγότερες από 50 κλίνες κλπ.) το άνωθεν ποσό βάσης 
καθορίζεται σε ένα µικρό ποσό. 

Για το υπολογισµό του τελικού ποσού του εισηγούµενου προστίµου, το ποσό που έχει ευρεθεί κατά 
τα παραπάνω πολλαπλασιάζεται εκ νέου ξεχωριστά µε κάποιους άλλους συντελεστές βαρύτητας, που 
εξατοµικεύουν κάθε περίπτωση, όπως τους συντελεστές βαρύτητας αναφορικά µε το ιστορικό κάθε 
περίπτωσης (διαπιστωθείσες περιπτώσεις παραβάσεων κατά προηγούµενους ελέγχους), τους συντελεστές 
βαρύτητας αναφορικά µε το είδος της περιοχής όπου βρίσκεται το έργο ή η δραστηριότητα, εκτός των 
περιπτώσεων επεµβάσεων στο φυσικό Περιβάλλον, καθώς και τους συντελεστές βαρύτητας ανάλογα µε το 
βαθµό συνεργασίας µε τους υπευθύνους του έργου ή της δραστηριότητας µετά την αυτοψία.  

Επιπλέον πρέπει να σηµειωθεί, ότι σε περίπτωση συµµόρφωσης ενός υπολόγου προς κάποια 
διαπιστωθείσα παράβαση στο χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης από τον ιδρυτικό 
νόµο της Ε.Υ.Ε.Π, (άρθρο 9 του ν. 2947/2001 ΦΕΚ 228/Α΄) διαδικασίας ελέγχου, το υπολογιζόµενο 
πρόστιµο για την παράβαση αυτή µπορεί να µειωθεί κατά 50%. 

Κατά τον παραπάνω λοιπόν, τρόπο προκύπτει το ποσό του εισηγούµενου προστίµου, ανάλογα 
φυσικά και µε την περίπτωση. Στον ανωτέρω τρόπο υπολογισµού υπάρχουν και ορισµένες εξαιρέσεις που 
µπορούν να τροποποιηθούν τα ανωτέρω εισηγούµενα πρόστιµα. 
 
124 Η εισήγηση προστίµου προς τον αρµόδιο φορέα επιβολής δεν περιλαµβάνει τον τρόπο µε τον οποίο 
υπολογίστηκε. 
 
125 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε 
126 Οδηγία 2001/331/ΕΚ, «για τον καθορισµό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές 
επιθεωρήσεις στα Κράτη Μέλη», Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 118/41, 27.4.2001. 
 
127 Με θέµα «Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου για την υποβολή της πρώτης Εθνικής Έκθεσης προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εφαρµογή της 2001/331 Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 
για τον καθορισµό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα Κ-Μ της Ε.Ε.». 
128 Με θέµα «Ετήσια Εθνική Έκθεση επί περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων». 
 
129 Για τον προγραµµατισµό αυτό, λαµβάνονταν υπόψη: α) Η πληθώρα των καταγγελιών, που υποβλήθηκαν 
στην Υπηρεσία από πολίτες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Υπηρεσίες, και Φορείς σε συνδυασµό µε το 
υφιστάµενο προσωπικό και µέσα, καθώς και β) το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την προκαταρκτική 
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εξέταση των στοιχείων του φακέλου, της σχετικής αλληλογραφίας, και των λοιπών, καθώς και για την 
απολογία του ελεγχόµενου και για τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.  
 
130 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
131 Η καταγραφή των αποτελεσµάτων των ελέγχων που πραγµατοποιεί η Ε.Υ.Ε.Π. είναι συστηµατική. Κατά 
το χρονικό διάστηµα 1/1/2004 έως 31/12/2008 είχαν πραγµατοποιηθεί αυτοψίες σε 971 περιπτώσεις και 
έχουν γίνει εισηγήσεις για πρόστιµα ύψους 19.657.204 ευρώ που αφορούν σε 551 υποθέσεις. 
Σύµφωνα µε τη θεσµοθετηµένη διαδικασία ελέγχου, παράλληλα µε την εισήγηση επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων οι φάκελοι των υποθέσεων  αποστέλλονται  στους αρµόδιους εισαγγελείς για τη διερεύνηση 
ποινικών αδικηµάτων. Το έτος 2009, πραγµατοποιήθηκαν 223 επιθεωρήσεις και το έτος 2010 
πραγµατοποιήθηκαν 236 επιθεωρήσεις.  
132 Αιτιολογική Εκθεση Νόµου. 
133 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε 
134 Θα γίνει εκτενείς αναφορά των αρµοδιοτήτων µόνο στους τοµείς του Περιβάλλοντος και της 
Πολεοδοµίας. 
135 Οι αρµοδιότητες του τοµέα πολιτικής προστασίας αναφέρονται λόγω της άµεσης συνάφειας µε τον τοµέα 
του Περιβάλλοντος 
136 Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται σε έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής 
άµυνας, άρθρο 2 παρ. 2 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003. 
137 Βλ. σχετ. το άρθρο 6 της ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β). 
 
138 Σύµφωνα µε το εδ. στ΄ του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 
3010/2002, η ΠΠΕΑ δεν απαιτείται στις θεσµοθετηµένες Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) και Ζώνες, στις 
βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, στις ναυπηγοεπισκευαστικές περιοχές σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 
στις περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ) του άρθρου 10 του Ν. 
2742/99 και στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση προβλέπεται από νόµο ή εγκεκριµένο χωροταξικό ή 
πολεοδοµικό ή ρυθµιστικό σχέδιο, στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσµατα µεταλλευτικών ορυκτών 
σύµφωνα µε την περ. Α΄ της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄), καθώς και στις 
µεταλλευτικές και λατοµικές περιοχές που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
139 Στην περίπτωση της Υποκατηγορίας ΙΙ σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104/2003 
(ΦΕΚ 332Β), υπάρχουν εξαιρέσεις για έργα και δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του 
εθνικού καταλόγου Natura 2000 σύµφωνα µε το άρθρο 6 της 33318/3028/1998 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων», για τα έργα ή τις δραστηριότητες που 
υλοποιούνται εν µέρει ή στο σύνολο τους από τις κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων σύµφωνα µε το άρθρο 6 
του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3010/2002, η όταν βρίσκονται σε 
περιοχές που εφαρµόζονται ειδικά προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας εφόσον οι 
περιοχές αυτές έχουν καθοριστεί µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 3 και 4 αλλά ως προς τον τύπο µελέτης και τα 
δικαιολογητικά αυτά που καθορίζονται από τα άρθρα 6 και 7 της εν λόγω ΚΥΑ. 
140 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε 
141 Η ΕΠΟ γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003. 
 
142 Η διαδικασία γίνεται όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003. 
 
143 Στην περίπτωση της Υποκατηγορίας VI σύµφωνα µε το άρθρο 10 υπάρχουν εξαιρέσεις για έργα και 
δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του εθνικού καταλόγου Natura 2000 σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 της 33318/3028/1998 ΚΥΑ «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών 
οικοτόπων». Τα εν λόγω έργα καθορίζονται στις κανονιστικές διατάξεις για την προστασία και διατήρηση 
των περιοχών αυτών που εκδίδονται µε το άρθρο 6 της εν λόγω ΚΥΑ, για τα έργα ή τις δραστηριότητες που 
υλοποιούνται εν µέρει ή στο σύνολο τους από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 
1650/86 όπως αντικαταστήθηκε από το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3010/2002. Στις περιπτώσεις αυτές 
ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 11 αλλά αρµόδιος για την έγκριση της απόφασης περιβαλλοντικών 
όρων είναι ο Περιφερειάρχης µετά από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας. 
144 Βλ. σχετικά το άρθρο 11 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 ως ισχύει. 
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145 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
146 Σύµφωνα µε την υπ΄αρ. οικ 23/13.01.2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε η απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων διαβιβάζεται και στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε προκειµένου να δηµιουργηθεί βάση περιβαλλοντικών δεδοµένων. 
147 Η Περιφέρεια αποτελεί µία αυτοτελή ∆ιοικητική Μονάδα αποκέντρωσης της Κρατικής ∆ιοίκησης µε 
αρµοδιότητες σχεδιασµού, προγραµµατισµού, συντονισµού και εφαρµογής των πολιτικών για την 
οικονοµική, κοινωνική περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξη της γεωγραφικής της περιοχής. 
Ιδρυτικός νόµος της Περιφέρειας θεωρείται ο Ν.1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Τοπική Αυτοδιοίκηση - 
Περιφερειακή Ανάπτυξη - ∆ηµοκρατικός Προγραµµατισµός», ο οποίος διαιρεί την χώρα σε Περιφέρειες 
(άρθρο 61). Η Περιφέρεια αποτελεί τόσο γεωγραφική µονάδα που έχει συγκεκριµένα όρια, εδαφική έκταση, 
πληθυσµό και έδρα όσο και διοικητική µονάδα που αποτελείται από όργανα και υπηρεσίες.  

Ο Νόµος 2503/97 (ΦΕΚ 107Α΄) «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση 
θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», δίνει στην Περιφέρεια τον χαρακτήρα ενιαίας 
αποκεντρωµένης µονάδας διοίκησης του κράτους, µε δικό της προσωπικό, δικές της υπηρεσίες και δικό της 
προϋπολογισµό. Η Περιφέρεια έχει δηµοσιονοµική αυτοτέλεια και η διάρθρωση της είναι ανεξάρτητη από τα 
Υπουργεία.  

Η Περιφέρεια συµβάλει στον εθνικό σχεδιασµό και στο πλαίσιο του σχεδιάζει, προγραµµατίζει και 
εφαρµόζει τις πολιτικές για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη. 

Η Περιφέρεια ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης έχει τις αρµοδιότητες που ασκούν οι 
Υπηρεσίες της στη συνολική χωρική έκταση της, συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας 
στους Νοµούς ή τις Νοµαρχίες, καθώς και τις αρµοδιότητες που ανήκουν στο Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας. 
 
148 Σύµφωνα µε την «περί Σύστασης Γραφείων Περιβάλλοντος στις Νοµαρχίες» ΥΑ 84498/2579 (ΦΕΚ 
810/Β/28.12./1990) εδ. γ, δ, στις αρµοδιότητες τους ανήκει και ο έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων και 
η εισήγηση και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων µε βάση τις αρµοδιότητες τους. 
149 H αρµόδια αρχή κατά την έκδοση, ανανέωση ή αναθεώρηση περιβαλλοντικής άδειας, αποστέλλει 
αντίγραφο της σχετικής µελέτης στις κατά τόπους Υπηρεσίες Περ/ντος των Νοµαρχιών, ώστε να 
πραγµατοποιήσουν αυτοψία - έλεγχο στην εγκατάσταση µε σκοπό την επιβεβαίωση των στοιχείων που έχουν 
αποσταλεί στις αρµόδιες αρχές και την ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου κοινού.  
Στη συνέχεια ενηµερώνεται εγγράφως η αρµόδια αρχή για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που 
έχουν υποβληθεί και αναλόγως προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες. Στην πράξη, οι ∆/νσεις 
Περιβάλλοντος ή τα Τµήµατα Περιβάλλοντος των Νοµαρχιών, σπάνια προβαίνουν σε αυτοψίες και 
ουσιαστικούς ελέγχους κατά τη φάση της γνωµοδότησης. Επίσης, όπως αναφέρθηκε µε την πάροδο των 35 
ηµερών, η αρµόδια Υπηρεσία καλείται να προβεί σε έκδοση της αδείας είτε έχει λάβει, είτε όχι, τη σχετική 
γνωµοδότηση. 
150 Σύµφωνα µε το Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α΄), για την Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών –βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης, η ∆/νση Βιοµηχανίας, νυν ∆/νση Ανάπτυξης, πριν 
την χορήγηση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, προβαίνει σε έλεγχο και εφόσον διαπιστώσει ότι 
τηρούνται οι όροι και οι περιορισµοί της άδειας εγκατάστασης, και ότι από τη λειτουργία εξασφαλίζεται η 
προστασία του Περιβάλλοντος, η ασφάλεια των εργαζοµένων και περιοίκων, χορηγεί την εν λόγω άδεια. 
151 Με την καινοτόµο αυτή διάταξη του Νόµου, οι Υπηρεσίες θα αποκτήσουν µε την πάροδο του χρόνου 
εξειδικευµένο προσωπικό που θα υπεισέρχεται στην ουσία της κάθε υπόθεσης, θα εκδίδει, και θα ελέγχει 
ουσιαστικούς όρους για την προστασία του Περιβάλλοντος. 
152 Πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε 
153 Αναζητώντας τις αρµοδιότητες των ΟΤΑ στα θέµατα Περιβάλλοντος αντιµετωπίζει κανείς το πρόβληµα 
της πολυνοµίας που εµφανίζεται στην Ελληνική Νοµοθετική Λειτουργία. Η αποσπασµατικότητα και η 
έλλειψη συστηµατικότητας που χαρακτηρίζει τον Έλληνα Νοµοθέτη δηµιουργεί σύγχυση και πολλές φορές 
επανάληψη των διατάξεων.  

Τα τελευταία χρόνια σταδιακά µεταβιβάστηκαν µε νοµοθετική ισχύ πολλές αρµοδιότητες και 
δόθηκε η δυνατότητα ανάληψης περισσοτέρων αρµοδιοτήτων υπό την προϋπόθεση ότι έχουν οι ΟΤΑ τη 
δυνατότητα να τις ασκήσουν.  

Οι αρµοδιότητες διακρίνονται σε αποκλειστικές που ασκούνται µόνο από τους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συντρέχουσες που τις ασκούν και άλλοι αρµόδιοι φορείς πλέον της Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης και σε γνωµοδοτικές που ασκούνται από άλλα κρατικά όργανα, τα οποία πριν τις ασκήσουν 
υποχρεούται να ζητήσουν τη γνώµη των ΟΤΑ.  

Τόσο οι αποκλειστικές όσο και οι συντρέχουσες αρµοδιότητες διακρίνονται περαιτέρω σε άµεσης 
και έµµεσης προστασίας, χαρακτηριστικά αναφέρουµε τον Έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν 
τη ρύπανση του Περιβάλλοντος και του δοµηµένου χώρου (συντρέχουσες αρµοδιότητες άµεσης προστασίας), 
τον έλεγχο της ηχορύπανσης (Ν. 2218/94), τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα 
(σύσταση ειδικής υπηρεσίας - ∆ηµοτική Αστυνοµία, Ν. 2218/94), (συντρέχουσες αρµοδιότητες άµεσης 
προστασίας), τον έλεγχο των δικαιολογητικών και έγκριση όρων προστασίας Περιβάλλοντος για ίδρυση, 
επέκταση εκσυγχρονισµό ή µετεγκατάσταση έργων 3ης κατηγορίας του Ν.3010/03 µε απόφαση ∆ηµάρχου ή 
Προέδρου Κοινότητας, σε Ε. Καλλικαντζάρου – Κ. Μελέτη, «∆υνατότητα Άσκησης Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής των Οργανισµών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ΕΜΠ, 2000, 
σελ.47, βλ. επίσης και τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, Π.∆. 410/1995 (ΦΕΚ Α' 231) 
σχετικά µε τις αρµοδιότητες των ∆ήµων και Κοινοτήτων στα θέµατα Περιβάλλοντος όπως ενδεικτικά: 
Τις διατάξεις του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την κυκλοφορία και 
στάθµευση των οχηµάτων, την οικοδόµηση, την ύδρευση, την άρδευση, την αποχέτευση την ηχορύπανση, τη 
ρύπανση των θαλασσών από πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεµάτων 
και την προστασία του Περιβάλλοντος, του έλεγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την λειτουργία 
των πάσης φύσεως επιτηδευµάτων και επαγγελµάτων, της ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών ή κοινοτικών 
εργαστηρίων και ο έλεγχος των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, της ρύπανσης των υδάτων και της 
θάλασσας, της χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, των 
όρων λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονοµικές διατάξεις, κ.α. 
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