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Abstract 
 
Οι µελέτες εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιλαµβάνουν την διαδικασία 
προσδιορισµού των πιο σηµαντικών συνεπειών, από την κατασκευή και λειτουργία 
των έργων, στο περιβάλλον, και αποτελούν ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία για 
την προστασία και διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
Περιλαµβάνουν την µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης του περιβάλλοντος, την 
πρόβλεψη των πιο πιθανόν επιπτώσεων και την εξεύρεση λύσεων για την αποφυγή 
των αρνητικών συνεπειών του υπό εξέταση έργου. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι η συνοπτική παρουσίαση της νοµοθεσίας που διέπει της µελέτες 
περιβαλλοντικών έργων στην Ελλάδα, καθώς και του προτεινόµενου νέου σχεδίου 
νόµου, που αναθεωρεί κάποιες παλαιότερες διατάξεις, η παρουσίαση εφαρµογής του, 
και η κριτική θεώρηση της λειτουργίας του θεσµού της διαδικασίας στην Ελλάδα.  
 
1. Εισαγωγή 
 
Οι µελέτες εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από την κατασκευή και 
λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων, αποτελούν ένα από τα πολλά εργαλεία για την 
προστασία και διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Μάλιστα, 
πρόκειται για εργαλείο προληπτικού χαρακτήρα, αφού η ενεργοποίηση και 
ολοκλήρωσή του θα πρέπει να έχει γίνει πριν από την οποιαδήποτε απόφαση για την 
υλοποίηση ενός έργου ή µίας δραστηριότητας.  
 
Οι µελέτες αυτές αποτελούν ένα θεσµό κριτικής θεώρησης των υπό µελέτη έργων ή 
δραστηριοτήτων, εκπονούνται βασικά κατά τη φάση σχεδιασµού του έργου, αλλά και 
περιοδικά, κατά τη λειτουργία του, προκειµένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα των 
τεθέντων όρων για τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, σε σχέση και µε 
την εκάστοτε διαθέσιµη τεχνογνωσία για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, οι 
Μ.Π.Ε. συνιστούν ένα θεσµό συνεχούς παρακολούθησης των ανθρωπογενών 
επεµβάσεων στο περιβάλλον. 
 
Οι µεθοδολογίες, που έχουν αναπτυχθεί σε διεθνές επίπεδο για την εκπόνηση Μ.Π.Ε. 
έργων και δραστηριοτήτων, ποικίλουν όσον αφορά στον τρόπο προσέγγισης του 
θέµατος, αλλά κυρίως όσον αφορά στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Γενικά όµως, µπορεί κανείς να πει ότι η διαδικασία σύνταξης µιας 
περιβαλλοντικής µελέτης περνά από τέσσερις φάσεις. 
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Κατά την πρώτη φάση, πραγµατοποιείται η αρχική ανίχνευση των πιθανών 
επιπτώσεων ενός έργου και προσδιορίζονται οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις. Στη 
συνέχεια, συγκεντρώνονται όλα τα δεδοµένα που θα περιέχει η µελέτη και ελέγχεται 
η ακρίβειά τους. Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των πληροφοριών, συντάσσεται η 
µελέτη, υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία, και ζητείται η γνώµη όλων όσων 
επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου. Τέλος, 
εφόσον εγκριθεί και πραγµατοποιηθεί το έργο, γίνεται τακτικός έλεγχος της 
κατάστασης του περιβάλλοντος. 
 
Η εκτίµηση των επιπτώσεων είναι αρκετά δύσκολο έργο, ιδιαίτερα όταν δεν πρόκειται 
για αντικειµενικά µετρήσιµη ποσότητα. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει, σε καµία 
περίπτωση, να υποτιµηθούν, άλλά ούτε και να υπερτιµηθούν οι δυνατότητες του 
θεσµού στην προστασία και διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, και πάντοτε µε την προοπτική της βιώσιµης ανάπτυξης. Είναι 
γεγονός, ότι µε τον τρόπο αυτό συγκεντρώνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, 
για να ληφθεί µια εµπεριστατωµένη απόφαση, αλλά το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται 
πάντα από τους ανθρώπους που λαµβάνουν τις αποφάσεις, αφού, για παράδειγµα, 
συχνά καλούνται να αποφασίσουν αν το οικονοµικό ή το κοινωνικό όφελος είναι πολύ 
σηµαντικότερο από την περιβαλλοντική υποβάθµιση που θα προκληθεί.  
 
Τα τελευταία χρόνια, άρχισε να εφαρµόζεται και η στρατηγική εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Strategic Environmental Impact Assessment). Αυτή η 
διαδικασία είναι ανάλογη µε αυτή της απλής εκτίµησης, που όµως δεν εφαρµόζεται 
για µεµονωµένα έργα, αλλά για το µελλοντικό προγραµµατισµό των αναπτυξιακών 
έργων µιας περιοχής ή και ενός ολόκληρου κράτους. Με τον τρόπο αυτό, 
εξασφαλίζεται καλύτερα η βιώσιµη ανάπτυξη, αφού το περιβάλλον αντιµετωπίζεται 
ως µια ενότητα.  
 
2. Το θεσµικό πλαίσιο των Μ.Π.Ε. στην Ελλάδα 
 
Ο θεσµός της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έγινε υποχρεωτικός στα 
κράτη - µέλη της Ε.Ε. µε την οδηγία 85/337 και εφαρµόζεται πλέον στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια, σε ευρεία έκταση, και υποχρεωτικά µε την εκπόνηση µεγάλου 
αριθµού µελετών επιπτώσεων πριν από την αδειοδότηση κάθε είδους έργου. Οι 
κυριότερες οδηγίες και νόµοι, που διέπουν τον θεσµό των Μ.Π.Ε. στην Ελλάδα, 
παρουσιάζονται στην συνέχεια. 
 
2.1. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 175/85 
 
Η οδηγία αυτή δηµοσιεύτηκε σε Ελληνική µετάφραση, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 05/07/85, µε αριθµό 85/337/ΕΟΚ. Στην οδηγία αυτή 
βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό η µετέπειτα, σχετική µε το ζήτηµα, ελληνική νοµοθεσία. 
Με την οδηγία αυτή, η Ε.Ε. απευθύνεται στις χώρες µέλη της, και συνιστά την 
εκτίµηση των επιπτώσεων των σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο 
περιβάλλον.  
 
Κατά την έννοια της οδηγίας αυτής νοείται ως σχέδιο: 

 Η υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων ή έργων. 
 Κάθε άλλη επέµβαση στο φυσικό περιβάλλον ή το τοπίο, συµπεριλαµβανοµένων 
και των επεµβάσεων που αφορούν την εκµετάλλευση των πόρων του εδάφους. 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της οδηγίας, η εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
περιλαµβάνει τις έµµεσες ή άµεσες επιπτώσεις πάνω στους εξής παράγοντες: 

 Στον άνθρωπο, στην πανίδα και στη χλωρίδα. 
 Στο έδαφος, στα ύδατα, στον αέρα, στο κλίµα και στο τοπίο. 
 Στην αλληλεπίδραση των παραγόντων που αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη 
περίπτωση. 

 Στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονοµιά. 
 
Ιδιαίτερη σηµασία έχει το άρθρο 5, όπου τονίζεται ότι οι πληροφορίες που παρέχει ο 
κύριος του έργου, πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον: 

 Περιγραφή του σχεδίου ως προς τη θέση, το σχεδιασµό και το µέγεθός του.  
 Περιγραφή των µέτρων που µελετώνται, ώστε να αποφευχθούν, να µειωθούν και, 
αν είναι δυνατό, να αντιµετωπισθούν οι σηµαντικότερες δυσµενείς επιπτώσεις.  

 Τα απαραίτητα στοιχεία για την εξακρίβωση και την εκτίµηση των σηµαντικών 
επιπτώσεων, που το σχέδιο προβλέπεται ότι θα έχει στο περιβάλλον.  

 
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
σύµφωνα µε την κοινοτική οδηγία, δεν είναι κάτι που αφορά µόνο τους ειδικούς. 
Αντιθέτως, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, τα κράτη µέλη 
πρέπει να φροντίζουν ώστε: 

 Να τίθεται στη διάθεση του κοινού κάθε αίτηση αδείας, καθώς και οι πληροφορίες 
που συγκεντρώνονται. 

 Να δίνεται στο ενδιαφερόµενο κοινό η δυνατότητα να εκφράσει τη γνώµη του, 
πριν αρχίσει το σχέδιο. 

 
Επίσης, µε βάση το άρθρο 7, ορίζεται ότι οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί 
από τη Μ.Π.Ε. για ένα σχέδιο σε ένα Α κράτος µέλος, πρέπει να τίθενται και στη 
διάθεση ενός άλλου Β κράτους µέλους, το οποίο πιστεύει ότι το σχέδιο που θα 
εκτελεσθεί στο Α κράτος θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον του Β 
κράτους. Σήµερα είναι διεθνώς γνωστό, ότι πολλά από τα προβλήµατα της ρύπανσης 
δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν σε τοπικό επίπεδο και απαιτούν συνεργασία 
πολλών κρατών. 
 
Τέλος, σηµαντικό είναι και το άρθρο 13, που ορίζει ότι η οδηγία L 175/85 ∆ε θίγει την 
ευχέρεια που έχουν τα κράτη µέλη να ορίζουν αυστηρότερους κανόνες, όσον αφορά 
το πεδίο εφαρµογής και τη διαδικασία εκτίµησης των επιπτώσεων ενός σχεδίου στο 
περιβάλλον.  
 
Στα παραρτήµατα Ι και ΙΙ της κοινοτικής οδηγίας αναφέρονται δύο κατηγορίες έργων. 
Το παράρτηµα Ι περιλαµβάνει τα µεγάλα έργα, π.χ. διυλιστήρια αργού πετρελαίου, 
ολοκληρωµένες χηµικές εγκαταστάσεις κλπ. και το παράρτηµα ΙΙ τα µικρότερα, π.χ. 
σχέδια γεωργικής, υδραυλικής, βιοµηχανία τροφίµων, κλωστοϋφαντουργεία κλπ. 
Είναι σηµαντικό, ότι ο διαχωρισµός αυτός των έργων κρατήθηκε περίπου αυτούσιος 
και στην µετέπειτα Ελληνική Νοµοθεσία σχετικά µε τις Μ.Π.Ε.  
 
2.2. Ο Νόµος 1650 / 1986 
 
Στην Ελλάδα η δηµιουργία συγκροτηµένου περιβαλλοντικού πλαισίου στηρίζεται σε 
συνταγµατική επιταγή. Το σύνταγµα του 1975 περιλαµβάνει ρητή διάταξη, που 



 4

προβλέπει την ειδική υποχρέωση του κράτους, να προστατεύει το φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον (άρθρο 24, παρ. 1). 
 
Στα πλαίσια αυτής της συνταγµατικής επιταγής, έχει εκδοθεί ο Ν. 1650/1986, που 
δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 16/10/1986. Σκοπός της 
έκδοσης του νόµου αυτού ήταν η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση 
κριτηρίων και µηχανισµών, για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Κριτήρια κατάταξης έργων  
 
Ανάλογα µε τις επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον, αυτά χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες: 

 Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες που είναι 
πιθανό να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον. 

 Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που, χωρίς να 
προκαλούν σοβαρούς κινδύνους ή οχλήσεις, πρέπει να υποβάλλονται για την 
προστασία του περιβάλλοντος σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς, 
που προβλέπονται από κανονιστικές διατάξεις. 

 Η Τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει έργα ή δραστηριότητες που προκαλούν ιδιαίτερα 
µικρό κίνδυνο ή όχληση ή υποβάθµιση στο περιβάλλον.  

 
Ως κριτήρια για την κατάταξη των έργων λαµβάνονται: 

(α) Το είδος και το µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας. 
(β) Το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέµπονται. 
(γ) Η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων. 
(δ) Ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήµατος και η ανάγκη επιβολής περιορισµών. 
 
2.3. Η ΚΥΑ 69629/5387 
 
Η ΚΥΑ 69629/5387 ασχολείται µε την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες, µε τον καθορισµό του περιεχοµένου των Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ), µε τον καθορισµό του περιεχοµένου των Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και µε λοιπές συναφείς διατάξεις. ∆ηµοσιεύθηκε 
στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 25/10/1990. Αποτελεί το πιο σηµαντικό και 
απαραίτητο βοήθηµα για όποιον θέλει να καταρτίσει µια ΜΠΕ. 
 
2.3.1. Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
 
Με βάση την ΚΥΑ 69629/5387 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες σε δύο 
κατηγορίες. Η κατάταξη αυτή ακολουθεί την κοινοτική οδηγία L 175/85. Τα έργα που 
κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία υποδιαιρούνται σε οµάδες Ι και ΙΙ. 
Η οµάδα Ι περιλαµβάνει τα έργα εκείνα που από τη φύση και το µέγεθός τους είναι 
πιθανό να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον. Συγκεκριµένα 
περιλαµβάνει: 

 ∆ιυλιστήρια αργού πετρελαίου. 
 Θερµοηλεκτρικούς σταθµούς µεγάλης ισχύος. 
 Εγκαταστάσεις για αποθήκευση ραδιενεργών καταλοίπων. 
 Ολοκληρωµένες µεταλλουργικές βιοµηχανίες. 
 Εγκαταστάσεις εξόρυξης αµιάντου µε σηµαντική ετήσια παραγωγή. 
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 Ολοκληρωµένες χηµικές εγκαταστάσεις. 
 Αυτοκινητόδροµους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας. 
 Σιδηροδροµικές γραµµές µεγάλων αποστάσεων. 
 Μεγάλους αερολιµένες. 
 Μεγάλα λιµάνια. 

 
Η οµάδα ΙΙ περιλαµβάνει τα έργα εκείνα που, χωρίς να προκαλούν σοβαρούς 
κινδύνους ή οχλήσεις, πρέπει να υποβάλλονται, για την προστασία του 
περιβάλλοντος, σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς, που προβλέπονται 
από κανονιστικές διατάξεις. Αυτή η οµάδα περιλαµβάνει πάρα πολλά έργα, τα οποία 
έχουν σχέση µε: 

 Γεωργία  
 Εξορυκτικές βιοµηχανίες 
 Ενεργειακή βιοµηχανία 
 Μεταλλουργία 
 Υαλουργία 
 Χηµική βιοµηχανία 
 Βιοµηχανία τροφίµων 
 Κλωστοϋφαντουργία 
 Βιοµηχανία δέρµατος, ξύλου και χαρτιού 
 Βιοµηχανία Ελαστικού 
 Σχέδια έργων υποδοµής 
 Χωριά διακοπών, ξενοδοχειακά συγκροτήµατα 
 Σταθµούς καθαρισµού αποβλήτων, καθώς και εγκαταστάσεις για τη διάθεση των 
βιοµηχανικών και των οικιακών αποβλήτων 

 ∆ιαλυτήρια πλοίων 
 
Τέλος, η Β' κατηγορία περιλαµβάνει τα έργα εκείνα, τα οποία δεν περιλαµβάνονται 
στην πρώτη κατηγορία, εφόσον για τη λειτουργία τους απαιτείται, κατά την ισχύουσα 
νοµοθεσία, σχετική άδεια.  
 
2.4. Ο Νόµος 716/77 
 
Το αντικείµενο του νόµου αυτού είναι οι όροι και η διαδικασία της ανάθεσης σε 
ιδιώτες µελετητές και σε ιδιωτικά γραφεία µελετών, για λογαριασµό του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα.  
 
Για να αποκτήσει κανείς την ιδιότητα του µελετητή πρέπει να εγγραφεί στο µητρώο 
µελετητών. Την ιδιότητα του µελετητή δεν µπορούν να αποκτήσουν: 

(α) Οι µη συµπληρώσαντες τετραετία από την κτήση του διπλώµατος. 
(β) Οι τελούντες υπό υπαλληλική σχέση οιασδήποτε µορφής, µε την εξαίρεση 
των βοηθών ανωτάτων σχολών και των αποδεδειγµένων υπαλλήλων των γραφείων 
µελετών. 
(γ) Οι εν ενεργεία καθηγητές ανωτάτων και ανωτέρων σχολών. 
(δ) Οι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτου δηµοσίων έργων και οι παρέχοντες υπηρεσίες 
σε αυτούς 
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Το δυναµικό του κάθε µελετητή υπολογίζεται σε µονάδες, ως εξής: 

1) Μελετητής που έχει συµπληρώσει τετραετία από κτήσεως διπλώµατος, 
ανεξάρτητα εµπειρίας, έχει δυναµικό µιας µονάδας. 

2) ∆υναµικό δύο µονάδων έχει µελετητής που έχει συµπληρώσει οκταετία από 
κτήσεως διπλώµατος, και έχει αποδεδειγµένη ανάλογη ικανοποιητική εµπειρία . 

3) ∆υναµικό τριών µονάδων έχει µελετητής που έχει συµπληρώσει δωδεκαετία από 
κτήσεως διπλώµατος, και έχει αποδεδειγµένη ανάλογη ικανοποιητική εµπειρία. 

 
Οι τάξεις των µελετητικών πτυχίων καθορίζονται ως εξής: 

 Πτυχίο Α' τάξης. Χορηγείται σε µελετητή µε δυναµικό µιας µονάδας. 
 Πτυχίο Β' τάξης. Χορηγείται σε µελετητή µε δυναµικό δύο µονάδων. 
 Πτυχίο Γ' τάξης. Χορηγείται σε µελετητή µε δυναµικό τριών µονάδων.  
 Πτυχίο ∆' τάξης. Χορηγείται σε γραφείο µελετών µε δυναµικό τουλάχιστον επτά 

µονάδων, που διαθέτει απαραίτητα ένα µελετητή κάτοχο πτυχίου Γ' τάξης και ένα 
µελετητή κάτοχο πτυχίου Β' τάξης τουλάχιστο.  

 Πτυχίο ∆' τάξης. Χορηγείται σε γραφείο µελετών µε δυναµικό τουλάχιστον 
δώδεκα µονάδων που διαθέτει απαραίτητα δύο µελετητές κατόχους πτυχίου Γ' 
τάξης και ένα µελετητή κάτοχο πτυχίου Β' τάξης τουλάχιστο.  

 
Ο νόµος προβλέπει επίσης ότι σε ειδικής φύσης µελέτες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν ειδικοί σύµβουλοι εµπειρογνώµονες. Αυτοί µπορεί να είναι: 

 Καθηγητές, υφηγητές και επιµελητές ανωτάτων σχολών. 
 Επιστήµονες που κρίνονται κατάλληλοι από τον εργοδότη, λόγω της όλης 
σταδιοδροµίας και επιστηµονικής κατάρτισής τους.  

 
2.5. Το Π.∆. 541/78 
 
Με βάση το προεδρικό αυτό διάταγµα καθορίστηκαν οι κατηγορίες µελετών. Ο 
χωρισµός των κατηγοριών έγινε µε βάση τα δεδοµένα της δεκαετίας του '70 και 
οπωσδήποτε χρειάζεται συνεχείς ανανεώσεις. Συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 256/98 που 
εντάσσει στις κατηγορίες µελετών την κατηγορία "Περιβαλλοντικές Μελέτες".           
Σε αυτήν περιλαµβάνονται οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της                
ΚΥΑ 69269/5387/90, καθώς και µελέτες προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος 
και µελέτες αποκατάστασης περιβάλλοντος και µολυσµένων αποδεκτών.  
 
3. ∆ιαδικασία προέγκρισης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
 
3.1. ∆ιαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης 
 
Η Προέγκριση Χωροθέτησης αφορά στην πραγµατοποίηση νέων έργων ή 
δραστηριοτήτων, καθώς και τον εκσυγχρονισµό ή την επέκταση υφισταµένων, 
εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους 
στο περιβάλλον, και γίνεται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή του Γενικού 
Γραµµατέα, ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
Ουσιαστικά, είναι άδεια που επιτρέπει σε ένα συγκεκριµένο έργο ή δραστηριότητα να 
πραγµατοποιηθεί στο συγκεκριµένο χώρο. Αφορά µόνο στα έργα και στις 
δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας, και χωρίς αυτή δεν δίνεται άδεια για να 
πραγµατοποιηθεί ένα έργο.  
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Η αίτηση για λήψη Προέγκρισης Χωροθέτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα 
ακόλουθα, σε τρία αντίγραφα: 

 τοπογραφικό διάγραµµα της ευρύτερης περιοχής (κλίµακα 1:50.000 ως 
1:20.000), το οποίο να δείχνει την τοποθεσία του έργου ή της δραστηριότητας, 

 τοπογραφικό διάγραµµα του πεδίου (κλίµακα 1:1.000 ως 1:200), 
 φωτογραφίες που να δείχνουν την θέση του έργου, 
 το ερωτηµατολόγιο που απαιτείται αντί µελέτης για τα έργα Γ' κατηγορίας 

και υποβάλλεται στην αρµόδια κεντρική ή περιφερειακή υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
Τα δικαιολογητικά αυτά περιγράφονται στις εγκυκλίους 17/1994 και 9/1996 της 
∆ιεύθυνσης Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και το ερωτηµατολόγιο βρίσκεται στον 
Πίνακα 3 της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90. 
 
Αν πρόκειται για επέκταση ή εκσυγχρονισµό ήδη υφιστάµενης εγκατάστασης ή 
δραστηριότητας, τότε υποβάλλεται αίτηση συνοδευόµενη από τεχνική έκθεση στην 
αρµόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., η οποία οφείλει να διατυπώσει την άποψή της 
για το αν η συγκεκριµένη δραστηριότητα χρειάζεται Προέγκριση Χωροθέτησης. Αν η 
απόφαση είναι καταφατική, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται 
παρακάτω. Αν είναι αρνητική, ο υπεύθυνος απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
συµµετοχής στην διαδικασία Προέγκριση Χωροθέτησης. 
 
Αφού κατατεθεί η αίτηση στην αρµόδια αρχή και εξεταστεί, τότε ένα αντίγραφό της, 
µαζί µε όλες τις σχετικές πληροφορίες, προωθείται προς οποιοδήποτε άλλο 
Υπουργείο, Νοµαρχία ή ∆ήµο έχει άµεση σχέση µε την πραγµατοποίηση του 
συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας εντός 20 ηµερών, καθώς και στην κεντρική ή 
περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. προκειµένου να εκφράσει 
την άποψή της, σχετικά µε την κατηγορία στην οποία ανήκει το έργο. Οι υπεύθυνοι 
για την εξέταση των στοιχείων πρέπει να εκφράσουν την άποψή τους γραπτώς µέσα 
σε 20 ηµέρες.  
 
Στην περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση µέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο, 
θεωρείται πως δεν υπάρχει αντίρρηση για την Προέγκριση Χωροθέτησης από τις 
αρχές αυτές. Η τελική απάντηση για τη χορήγηση της Προέγκρισης πρέπει να δοθεί 
από τις αρµόδιες αρχές µέσα σε 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης. Οι αρµόδιοι φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία Προέγκρισης 
Χωροθέτησης καθορίζονται από το Π.∆. 28/1993 (Φ.Ε.Κ. 9Α / 5.2.93). 
 
3.2 .∆ιαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
 
Η διαδικασία έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων περιγράφεται, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, στην Κ.Υ.Α. 69269/5387/90. Αφορά τα έργα και τις δραστηριότητες των 
κατηγοριών Α' και Β', είτε πρόκειται για νέα έργα, είτε για επέκταση ή τροποποίηση 
παλιότερων, εφόσον οι αλλαγές αναµένεται να προκαλέσουν σηµαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον.  
 
Αφού δοθεί η Προέγκριση Χωροθέτησης, εφόσον απαιτείται, ξεκινάει η διαδικασία 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 
 

 Έργα ή δραστηριότητες Α' κατηγορίας. 
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Για τα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης κατηγορίας, κατατίθεται αίτηση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων η οποία συνοδεύεται από Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων σε 4 αντίγραφα, και την Προέγκριση Χωροθέτησης στην κεντρική ή 
περιφερειακή υπηρεσία περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Ένα από αυτά αποστέλλεται 
στο αρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο. Εφόσον το έργο ανήκει στην οµάδα Ι, οι 
προδιαγραφές της Μ.Π.Ε. ορίζονται στον πίνακα 1 του άρθρου 16 της Κ.Υ.Α. 
69269/5387/90, ενώ για τα έργα της οµάδας ΙΙ οι µελέτες θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές του πίνακα 3 του ίδιου άρθρου, ή του πίνακα 3, εφόσον κριθεί ότι 
αυτός αρκεί για το συγκεκριµένο έργο.  
 
Ενώ η αίτηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εξετάζεται από τις αρµόδιες αρχές, η 
µελέτη αποστέλλεται και στο τοπικό Νοµαρχιακό Συµβούλιο µέσα σε 15 µέρες από 
την υποβολή της αίτησης. Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο πρέπει να ανακοινώσει την 
ύπαρξη της µελέτης στις τοπικές εφηµερίδες και να καλέσει το κοινό και τα άµεσα 
ενδιαφερόµενα µέρη της περιοχής να εκφράσουν εγγράφως για αυτή µέσα σε        
15 ηµέρες. Οι έγγραφες απόψεις των πολιτών, που συγκεντρώνονται στο διάστηµα 
αυτό, συζητούνται στην επόµενη συνάντηση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, όπου 
µπορεί να συµµετάσχει όποιος θέλει. Αφού παρουσιαστούν όλες οι απόψεις (µαζί και 
αυτή του Γραφείου Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας) το Νοµαρχιακό Συµβούλιο 
ψηφίζει. Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί, ανάµεσα στην ηµεροµηνία παραλαβής 
της µελέτης από τη Νοµαρχία και την τελευταία προθεσµία παραλαβής των απόψεων 
του κοινού, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 30 ηµέρες. Στη συνέχεια όλα τα έγγραφα 
και οι πληροφορίες στέλνονται πίσω στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την έκδοση της τελικής 
απόφασης. Αυτή η απόφαση προωθείται ξανά στα κατά τόπους Νοµαρχιακά 
Συµβούλια, τα οποία έχουν την υποχρέωση να την αναρτήσουν στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Νοµαρχίας, και να την δηµοσιεύσουν στις τοπικές εφηµερίδες. 
Επιπλέον, αν η κατασκευή του συγκεκριµένου έργου επηρεάζει και κάποιο άλλο 
κράτος - µέλος της Ε.Ε., τότε πρέπει να λάβουν γνώση και οι αρχές αυτού του 
κράτους, και να εκφράσουν τις απόψεις τους. Επίσης, πρέπει να τους γνωστοποιηθεί 
και η τελική απόφαση.  
 
Ο Υπουργός πρέπει να δώσει απάντηση µέσα σε 60 ηµέρες από την υποβολή της 
αίτησης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τον ενδιαφερόµενο. Στην περίπτωση 
που το έργο είναι ιδιαίτερα σοβαρό, τότε µπορεί να δοθεί παράταση σε αυτή την 
προθεσµία, µε κοινή απόφαση των δύο Υπουργείων (δηλ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και του 
αρµόδιου κατά περίπτωση Υπουργείου). 
 
Στην περίπτωση που κατά τη λειτουργία ενός έργου η προστασία του περιβάλλοντος 
δεν αποδειχθεί επαρκής, είναι δυνατό να επιβληθούν επιπλέον όροι. Για παράδειγµα, 
αν η ατµοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τη λειτουργία ενός έργου είναι 
µεγαλύτερη από αυτή που προβλεπόταν από την περιβαλλοντική µελέτη, τότε µπορεί 
ο αρµόδιος φορέας να αλλάξει τους όρους της άδειας, ώστε να προστατευτεί 
επαρκώς το περιβάλλον. 
 
Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά επέκταση ή τροποποίηση έργου που ήδη 
υπάρχει, τότε επανεξετάζεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Αν η αρχική έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων καλύπτει και την επέκταση, τότε εκδίδεται η άδεια. Αλλιώς, 
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. 
 

 Έργα και δραστηριότητες Β' κατηγορίας. 
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Αν το έργο ανήκει στην δεύτερη κατηγορία, τότε η αίτηση που κατατίθεται στην 
αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία συνοδεύεται από την Προέγκριση Χωροθέτησης και τη 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εφόσον απαιτείται, ή το ερωτηµατολόγιο 
συµπληρωµένο, εφόσον οι επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον δεν προβλέπεται να 
είναι µεγάλες. Η αρµόδια υπηρεσία διαβιβάζει το φάκελο στις συναρµόδιες υπηρεσίες, 
προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. 
 
Η τελική έγκριση περιβαλλοντικών όρων πρέπει να δοθεί από το Νοµάρχη της 
περιοχής µέσα σε 40 ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Αν οι 
αρµόδιες αρχές δεν εκδώσουν απόφαση µέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο, τότε 
θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τα έργα της 
τρίτης κατηγορίας, µε τη διαφορά ότι αντί για περιβαλλοντική µελέτη, υποβάλλεται 
συµπληρωµένο το ερωτηµατολόγιο που ορίζεται από το νόµο.  
 

 Έργα και δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται σε προστατευόµενη περιοχή. 
 
Αν η περιοχή όπου θα λάβε χώρα το έργο ή η δραστηριότητα είναι προστατευόµενη, 
τότε ακολουθείται η εξής διαδικασία: ο φορέας του έργου δηµοσιεύει αγγελία σε δύο 
τουλάχιστον εφηµερίδες της Αθήνας, καθώς και σε µια τοπική, αναφέροντας ότι 
υπάρχει η ανάγκη εκπόνησης τέτοιας µελέτης, και καλεί τα ενδιαφερόµενα µέρη να 
δώσουν προσφορές για την εκπόνηση της µελέτης. Το άτοµο ή η εταιρεία που κάνει 
την καλύτερη προσφορά αναλαµβάνουν την εκπόνηση της µελέτης. Αν οι άλλοι 
διαγωνιζόµενοι κρίνουν πως η απόφαση δεν ήταν δίκαιη έχουν το δικαίωµα να 
ασκήσουν ένσταση µέσα σε δύο ηµέρες. Η ένσταση δίνεται στο φορέα του έργου, ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για την τελική απόφαση. Η ειδική µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που εκπονείται χρηµατοδοτείται από το φορέα του έργου. Αφού 
ολοκληρωθεί η µελέτη, αποστέλλεται στην αρµόδια επιτροπή του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 
εγκρίνεται από τον Υπουργό. 
 
Η µόνη να απορριφθεί µια αίτηση πραγµατοποίησης ενός έργου ή µιας 
δραστηριότητας είναι κατά το στάδιο της Προέγκρισης Χωροθέτησης, όταν η 
τοποθεσία κριθεί ακατάλληλη για την προτεινόµενη δραστηριότητα. Αν η αίτηση 
περάσει επιτυχώς το στάδιο αυτό και υποβληθεί η Μ.Π.Ε., αυτό που µπορεί να γίνει 
είναι: ο αρµόδιος φορέας που εξετάζει την αίτηση να θεωρήσει απλά ότι ο φάκελος 
δεν είναι πλήρης ή η ποιότητα της µελέτης είναι χαµηλή, και να ζητήσει περισσότερα 
στοιχεία. Αφού ολοκληρωθεί το έργο, η αρµόδια αρχή που εξέδωσε την έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων έχει το δικαίωµα να διεξάγει ελέγχους τήρησης 
περιβαλλοντικών όρων.  
 
Τελευταία έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται στη φάση υλοποίησής τους, διαδικασίες 
αποκέντρωσης, ώστε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, κυρίως για µικρού 
µεγέθους έργα και δραστηριότητες, να δίνεται από τις περιφερειακές υπηρεσίες 
περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Ήδη έχει γίνει αποκέντρωση στις τουριστικές 
εγκαταστάσεις, πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στους βιολογικούς 
καθαρισµούς και στα έργα οδοποιίας, ενώ επίκειται η δηµοσίευση Κ.Υ.Α. για λιµενικά 
έργα, και ετοιµάζονται οι σχετικές αποφάσεις για υδροηλεκτρικά και υδραυλικά έργα. 
Επίσης, µε την Κ.Υ.Α. 95209/94 έχουν αποκεντρωθεί αρµοδιότητες προς τις 
Νοµαρχιακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, σχετικά µε τη διαδικασία έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων, για ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες της κατηγορίας 
ΑΙΙ.  
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4. Κριτική Θεώρηση του Θεσµού των Μ.Π.Ε. στην Ελλάδα. 
 
Οι υφιστάµενες σήµερα προδιαγραφές των Μ.Π.Ε. για έργα και δραστηριότητες, 
όπως ήδη αναφέρθηκε, καθορίζονται λεπτοµερώς στην Κ.Υ.Α. 69269/5387/90. 
∆υστυχώς όµως, αυτές δεν είναι εξειδικευµένες, και ως εκ τούτου δεν 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του συνόλου των έργων και δραστηριοτήτων. 
Αποτελούν στην πραγµατικότητα αντιγραφή των προδιαγραφών για Μ.Π.Ε. των 
βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στο Π.∆. 1180/81 "περί ρυθµίσεως 
θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, 
πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, και της εκ τούτων 
διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει".  
 
Αυτή ακριβώς η έλλειψη εξειδικευµένων προδιαγραφών για κατηγορίες έργων και 
δραστηριοτήτων, οδήγησε τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. στην 
εκπόνηση µεµονωµένων προδιαγραφών Μ.Π.Ε. για ορισµένα έργα και 
δραστηριότητες, όπως είναι τα έργα οδοποιίας που υιοθετήθηκαν µε εγκύκλιο από 
την Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., και οι τουριστικές εγκαταστάσεις που 
θεσµοθετήθηκαν µέσω της Κ.Υ.Α. 1661/5.10.1994. Για τα υπόλοιπα έργα και 
δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90, οι 
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. καθορίζουν κατά περίπτωση πρόσθετα 
απαιτούµενα στοιχεία στις ήδη θεσµοθετηµένες προδιαγραφές Μ.Π.Ε., κατά τη 
διαδικασία της Προέγκρισης Χωροθέτησης των αντίστοιχων έργων ή 
δραστηριοτήτων.  
 
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, γίνεται φανερό ότι οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. µέχρι σήµερα δεν έχουν µια ενιαία και ολοκληρωµένη 
µεθοδολογική προσέγγιση στο θεσµό των Μ.Π.Ε. και ως εκ τούτου δρουν, σε γενικές 
γραµµές, αποτελεσµατικά. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην υποβάθµιση του 
θεσµού, και άρα, στον περιορισµό της αποτελεσµατικότητας του, ως εργαλείου για 
την πρόληψη της υποβάθµισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
Σηµειώνεται ότι, παρά τις προσπάθειες του στελεχικού δυναµικού των υπηρεσιών του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που αξιολογούν τις Μ.Π.Ε., αυτές παρουσιάζουν ποιότητα που 
διαφοροποιείται σηµαντικά από έργο σε έργο. Ειδικότερα δε, πρέπει να τονιστεί ότι 
για µικρής, γενικώς, κλίµακας έργα ή δραστηριότητες παρατηρείται σηµαντική 
ποιοτική υποβάθµιση των αντίστοιχων Μ.Π.Ε. Γενικότερα, αξιολογώντας το 
υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και λαµβάνονται υπόψη τη, µέχρι σήµερα, εµπειρία από 
την εφαρµογή του θεσµού των Μ.Π.Ε. στη χώρα, εντοπίζονται ορισµένα 
προβλήµατα: 
 
• Ανεπαρκής θεώρηση εναλλακτικών σεναρίων. 
 
Γίνεται σαφής υποβάθµιση των εναλλακτικών λύσεων, τόσο µε τη διαδικασία της 
Προέγκρισης Χωροθέτησης, όσο και µε άλλες διατάξεις της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90. 
Σηµειώνεται, ότι το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο δεν καθορίζει την υποχρέωση του 
µελετητή για ανάλυση του σεναρίου, κατά το οποίο το έργο δεν πραγµατοποιείται, 
(do nothing scenario), και των επιπτώσεων που η επιλογή αυτή θα είχε στη 
µελλοντική ποιότητα του περιβάλλοντος. 
 
• Καθυστέρηση στη διαδικασία. 
 
Αντιµετωπίζεται πρόβληµα καθυστέρησης στην έγκριση Μ.Π.Ε. από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., 
µε συνέπεια τον εξαναγκασµό του φορέα υλοποίησης του έργου στην πρόωρη 
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εκκίνησή του, προκειµένου να κρατηθούν οι προθεσµίες. Επίσης, παρατηρείται συχνά 
υπερβολική χρονική διαφορά µεταξύ της εκπόνησης Μ.Π.Ε. και της εκτέλεσης ενός 
έργου, λόγω κακού σχεδιασµού, ανεπαρκούς χρηµατοδότησης κλπ. Αυτό 
συνεπάγεται αλλαγή των πραγµατικών συνθηκών (περιβάλλον, τρόπος κατασκευής 
κλπ.) και συνεπώς των εκτιµηθέντων επιπτώσεων. Οι καθυστερήσεις αυτές 
οφείλονται στην έντονη και αντιπαραγωγική κυκλοφορία των φακέλων των Μ.Π.Ε. 
µεταξύ των διάφορων υπηρεσιών (παράδειγµα Θεσσαλονίκης: Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, Νοµαρχία Θεσσαλονίκης, Οργανισµός Θεσσαλονίκης, ενίοτε 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.). Επιπλέον, γίνεται αναγκαστική παραποµπή µεγάλου αριθµού θεµάτων 
από τις Περιφέρειες και Νοµαρχίες σε υπηρεσίες της Αθήνας, µε αποτέλεσµα 
µεγαλύτερη απώλεια χρόνου.  
 
• Έλλειψη αξιολογητών. 
 
Η στελέχωση των αντίστοιχων τµηµάτων αξιολόγησης των Μ.Π.Ε. δεν κρίνεται 
επαρκής. Η ανεπάρκεια οφείλεται κυρίως στην ανάγκή πλήρους ειδικών επιστηµόνων 
(αξιολογητών), σε συνδυασµό µε τον όγκο της δουλειάς, και όχι τόσο στο 
επιστηµονικό υπόβαθρο, την εξειδίκευση και την εµπειρία τους. Το πρόβληµα είναι 
εντονότερο σε περιφερειακό επίπεδο, όπου ο έλεγχος των Μ.Π.Ε. γίνεται πολλές 
φορές από έναν και µόνο επιστήµονα, ο οποίος είναι επιφορτισµένος µε όλα τα 
θέµατα περιβάλλοντος της περιφέρειάς του. Έτσι, ορισµένες φορές ζητούνται από 
τους µελετητές, εκ µέρους των αρµοδίων υπηρεσιών, πράγµατα που κατά βάση δεν 
απαιτούνται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
• Ανεπάρκεια προδιαγραφών. 
 
Υπάρχει σύγχυση σχετικά µε το επίπεδο προδιαγραφών για την κατασκευή του 
έργου, αναφορικά µε το θέµα της πορείας εκτέλεσης: "Προέγκριση Χωροθέτησης - 
υποβολή Μ.Π.Ε.". Από την άλλη µεριά, ενώ φαίνεται να υπάρχουν συγκεκριµένες 
προδιαγραφές, το σύστηµα ανάθεσης (µελέτη - κατασκευή) δεν υποστηρίζει την 
παρακολούθησή τους. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη επακριβούς προδιαγραφής για τη 
δοµή - περιεχόµενο των Μ.Π.Ε. ανά είδος έργου και δραστηριότητας.  
 
• Περιορισµοί στο χρόνο εκπόνησης και τον προϋπολογισµό. 
 
Αντιµετωπίζεται πολύ συχνά το πρόβληµα του περιορισµένου χρόνου εκπόνησης των 
Μ.Π.Ε. Ο διαθέσιµος χρόνος για την εκπόνησης µιας Μ.Π.Ε. πολλές φορές είναι σε 
τέτοιο βαθµό περιορισµένος, που οδηγεί αυτόµατα σε µια εξ ορισµού υποβάθµιση της 
ποιότητάς της. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά στοιχεία 
δεν επαρκούν, οπότε απαιτούνται µετρήσεις, το κόστος εκπόνησης των Μ.Π.Ε. 
αυξάνει κατακόρυφα. Επισηµαίνεται η ανάγκη διατήρησης του προϋπολογισµού της 
Μ.Π.Ε. σε χαµηλά επίπεδα, γεγονός που αφαιρεί από το µελετητή τη δυνατότητα 
διεξαγωγής εργαστηριακών αναλύσεων (παράδειγµα: βυθοκορήµατα λιµενικών 
έργων). Συνήθως, το πρόβληµα αντιµετωπίζεται από τα µελετητικά γραφεία εκ των 
ενόντων µε αποτέλεσµα να µην έχουν οι Μ.Π.Ε. το απαιτούµενο υψηλό επίπεδο.  
 
• Αδυναµία εκτίµησης εµµέσων και συνεργητικών επιπτώσεων. 
 
∆εν υπάρχει γνώση (λόγω έλλειψης στοιχείων, προδιαγραφών, εµπειρίας) των 
έµµεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου, καθώς και γενικά των 
µακροπρόθεσµων. ∆εν υπάρχει γνώση της συνέργειας των επιπτώσεων και γενικώς 
της συστηµατικότητας του περιβάλλοντος. Επίσης, παρατηρείται έλλειψη 
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διαθεσιµότητας χαρτών (γεωλογικών, δασικών κλπ.) σε πανελλήνια κλίµακα και σε 
εύκολο επεξεργάσιµη µορφή (γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών). 
 
• Υποτίµηση κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών επιπτώσεων. 
 
Υποτιµούνται οι κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές επιπτώσεις ενός έργου, που 
συνήθως είναι έµµεσες και µακροπρόθεσµες. Υποτιµάται επίσης η ενδεχόµενη 
"αλλαγή χαρακτήρα" µιας περιοχής, η οποία µπορεί να συνεπάγεται αλυσιδωτές 
επιπτώσεις, τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο φυσικό περιβάλλον.  
 
• Ανοµοιογένειες λόγω κατάτµησης και ελλιπούς στρατηγικής. 
 
Επιµέρους έργα που αποτελούν τµήµατα ενός ενιαίου έργου (π.χ. τµήµατα Εγνατίας 
Οδού), δεν προκηρύσσονται ταυτόχρονα (υπάρχει αντικειµενική δυσκολία). Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα την ύπαρξη ανοµοιογενειών στην ποιότητα και το περιεχόµενο των 
Μ.Π.Ε. Τονίζεται η έλλειψη υποχρέωσης παράδοσης της τελικής µελέτης εφαρµογής 
ενός έργου, αφού ολοκληρωθεί η αντίστοιχη Μ.Π.Ε. µε ρητή αναφορά σε αυτήν, και 
συνεκτίµησή της. Βέβαια, µε την έκδοση της Εγκυκλίου 37 της Γ.Γ.∆.Ε./ Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
όπου καθορίζονται οι απαιτούµενες µελέτς και η αλληλουχία τους, τίθενται οι βάσεις 
για την ορθολογική µελετητική αντιµετώπιση των δηµόσιων έργων. Παράλληλα, 
γίνεται εµφανής σε τέτοιες περιπτώσεις η έλλειψη Στρατηγικού Σχεδιασµού 
περιβάλλοντος και η εκπόνηση των αντίστοιχων µελετών. 
 
• Ανεπαρκής δηµοσιοποίηση. 
 
Από τη νοµοθεσία δεν εξασφαλίζεται ουσιαστικός τρόπος δηµοσιοποίησης, και 
ανάγεται απλώς σε µια τυπική διαδικασία. Εξάλλου, ο παρεχόµενος χρόνος για την 
υποβολή της γνωµοδότησης του κοινού (15 ηµέρες), είναι εξαιρετικά σύντοµος. 
Εξαιρετικά µικροί είναι και οι χρόνοι γνωµοδότησης των συναρµόδιων υπηρεσιών και 
άλλων φορέων. 
 
• Αµφισβητήσιµο τεκµήριο "σιωπηρής σύµφωνης γνώµης". 
 
Αρνητικά αξίζει να σχολιαστεί η ρύθµιση του άρθρου 8, παράγραφος 2.3 της      
Κ.Υ.Α. 69269/5387/90 που δηµιουργεί τεκµήριο σιωπηρής σύµφωνης γνώµης της 
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την Προέγκριση Χωροθέτησης των 
έργων της Οµάδας ΙΙ, η οποία προφανώς υπαγορεύεται από την ανάγκη να µην 
καθυστερούν µεγάλα έργα. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και ως προς τη ρύθµιση του 
άρθρου 4, παράγραφος 9, τελευταίο εδάφιο, της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90, σύµφωνα µε 
την οποία, αν οι αρµόδιοι φορείς για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων δεν 
απαντήσουν µέσα στις οριζόµενες προθεσµίες, θεωρείται ότι οι όροι που 
προβλέπονται από τη σχετική µελέτη ή τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν εγκριθεί. 
Σηµειώνεται όµως, ότι η έγκριση των όρων είναι  µια σηµαντική νοµική πράξη στη 
σύνθετη διοικητική ενέργεια της διαδικασίας εκτίµησης, που δεν µπορεί να 
υποκατασταθεί, πόσο µάλλον καθώς µε τον τρόπο αυτό γίνονται άκριτα δεκτά τα 
δικαιολογητικά ή η µελέτη που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι. Παρά το ότι µέχρι 
σήµερα η προαναφερόµενη διάταξη περί αυτόµατης έγκρισης της Μ.Π.Ε. δεν έχει 
εφαρµοστεί, η παρατήρηση αυτή θέτει επί τάπητος ένα σπουδαιότατο ζήτηµα στη 
διαδικασία εκτίµησης, αυτό της ποιότητας και αξιοπιστίας των Μ.Π.Ε. Βέβαια, πρέπει 
να τονιστεί η ανάγκη µείωσης των καθυστερήσεων στις εγκρίσεις περιβαλλοντικών 
όρων από τις Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ειδικότερα για τα µεγάλα αναπτυξιακά 
έργα.  
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• Ανακολουθίες σε σχέση µε τη διαδικασία Προέγκρισης Χωροθέτησης. 
 
Σηµαντικό ζήτηµα τίθεται από τη διαµόρφωση της διαδικασίας Προέγκρισης 
Χωροθέτησης: Ένα συγκεκριµένο έργο της οµάδας ΙΙ της Α' κατηγορίας ενδέχεται να 
θεωρηθεί ότι δεν προκαλεί σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον µετά την 
αξιολόγηση του πίνακα 3 που υποβάλλει ο ενδιαφερόµενος, για να λάβει την 
Προέγκριση. Στην περίπτωση αυτή, το ερωτηµατολόγιο αντικαθιστά την Μ.Π.Ε., και 
συνεπώς στα συγκεκριµένα έργα επιφυλάσσεται η µεταχείριση την οποία έχουν τα 
έργα της Β' κατηγορίας. Ιδιαίτερη µνεία, στο σηµείο αυτό, χρήζει η απόφαση 1520/93 
του Ε' τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία αποδίδει στη διαδικασία 
Προέγκρισης Χωροθέτησης τελεσίδικο, δεσµευτικό χαρακτήρα, και ζητεί την υποβολή 
πλήρους µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε αυτό το στάδιο. 
 
• Ανακολουθίες σε σχέση µε την υπαγωγή έργων σε κατηγορίες. 
 
Επισηµαίνεται η έλλειψη κατώτερων ορίων στο µέγεθος κάποιων έργων, προκειµένου 
να ενταχθούν στην κατηγορία ΑΙΙ. Έµµεσα, µπορεί να θεωρηθεί ότι τίθενται "κάτω 
όρια" µέσω της Κ.Υ.Α. 95209/1994 η οποία όµως δεν καλύπτει όλα τα είδη έργων και 
δραστηριοτήτων. 
 
Επίσης παρατηρείται, ότι ενώ η έγκριση περιβαλλοντικών όρων εφαρµόζεται όταν 
πρόκειται για έργα ή δραστηριότητες τόσο της Α' όσο και της Β' κατηγορίας, σε 
περίπτωση επέκτασης ή εκσυγχρονισµού ήδη υφιστάµενων εγκαταστάσεων, η 
διαδικασία αυτή ακολουθείται µόνον όταν πρόκειται για έργα ή δραστηριότητες της Β' 
κατηγορίας, ενώ για την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων έργων ή 
δραστηριοτήτων της Α' κατηγορίας, η διαδικασία ακολουθείται µόνον εφόσον 
επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον 
(άρθρο 9, παράγραφος 1 της Κ.Υ.Α.). Η ρύθµιση είναι οπωσδήποτε ανακόλουθη, 
δεδοµένου ότι τα έργα της Β' κατηγορίας προκαλούν εξ ορισµού µικρότερης 
εµβέλειας επιπτώσεις στο περιβάλλον από ότι τα έργα της Α' κατηγορίας.  
 
Μια άλλη παρατήρηση που αφορά και πάλι τη νοµική µεταχείριση των έργων της Α' 
και Β' κατηγορίας, προκύπτει από τη σύγκριση του περιεχοµένου των 
περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 9, παράγραφος 4 και 
10. [αρ'αγραφπς 2 της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90, για τα έργα της καθεµίας. Τα θέµατα 
που πρέπει να καλύπτουν οι περιβαλλοντικοί όροι είναι και στις δύο περιπτώσεις 
περίπου τα ίδια, ενώ για την πρώτη κατηγορία, οι απαιτήσεις θα έπρεπε να είναι 
µεγαλύτερες. Σύµφωνα εξάλλου µε το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Ν. 1650, το 
στοιχείο που διαφοροποιεί την Α' από την Β' κατηγορία είναι ότι στα έργα της πρώτης 
µπορούν να επιβάλλονται "πέρα από τους γενικούς όρους και τις προδιαγραφές, 
ειδικοί όροι και περιορισµοί για την προστασία του περιβάλλοντος". 
 
• Ελλιπής έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 
 
Σηµαντικό πρόβληµα εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας στην πράξη, αντιµετωπίζεται 
στην πρακτική παρακολούθηση της τήρησης των όρων. Το κενό αυτό, προσπαθεί να 
καλύψει ο πρόσφατος Ν. 2242/94, µε την σύσταση Ειδικού Σώµατος Ελεγκτών για 
την προστασία του περιβάλλοντος, έργο των οποίων, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 
2, θα είναι και ο έλεγχος της τήρησης των όρων αυτών. Σηµειώνεται όµως, ότι για το 
σκοπό αυτό, δηλαδή την εγκατάσταση µηχανισµού Inspectorate, έχει προβλεφθεί 
σχετική δράση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον" και εκπονείται η σχετική 
µελέτη. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν έχει θεσµοθετηθεί µια 
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διαδικασία σύγκρισης των υφιστάµενων πλαισίων περί των Μ.Π.Ε.  µεταξύ των 
κρατών - µελών της Ε.Ε., µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εξαχθεί ένα επαρκές 
µέτρο που θα συγκεράσει την περιβαλλοντική νοµοθεσία και το οικονοµικό πλαίσιο 
ισότιµου ανταγωνισµού (κατεύθυνση που δίδεται στο εισαγωγικό µέρος της 
85/337/Ε.Ο.Κ.). 
 
• Επεµβάσεις Συβµουλίου της Επικρατείας. 
 
Όλα τα προαναφερθέντα προβλήµατα, εκτός των άλλων, οδηγούν και σε αποφάσεις 
του Συµβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) που ακυρώνουν σχετικές πράξεις της 
διοίκησης για τα θέµατα αυτά, µε προφανή δυσµενή αποτελέσµατα, σχετικά µε τη 
δυνατότητα εκτέλεσης και αποπεράτωσης του έργου, µε ζηµιές οικονοµικής και 
κοινωνικής φύσης κλπ. Για παράδειγµα, µε δεδοµένη σχετική απόφαση του Σ.τ.Ε. οι 
Μ.Π.Ε. δηµοσιοποιούνται µετά τη βασική απόφαση για την Προέγκριση Χωροθέτησης 
του έργου. Έτσι, η συζήτηση µε το κοινό, σύµφωνα µε το Σ.τ.Ε., αρχίζει βάσει ενός 
τετελεσµένου γεγονότος, το οποίο αφαιρείται από τις συνοµιλίες, οι οποίες χάνουν 
συνεπώς µεγάλο µέρος της σηµασίας τους. 
 
5. Το Νέο Σχέδιο Νόµου 
 
Τις παραπάνω αδυναµίες του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου καλύπτει εν µέρει το 
υπό συζήτηση νέο σχέδιο νόµου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που αλλάζει τις διαδικασίες 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, προβλέπει µεταξύ άλλων: 

 Την κατάργηση της Προέγκρισης Χωροθέτησης, και την αντικατάστασή της µε 
την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση, ώστε να εξετάζεται 
η περιβαλλοντική διάσταση της κατασκευής ενός έργου, και όχι µόνο η 
χωροταξική.  

 Την διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του θεσµού περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, το οποίο θα συµπεριλαµβάνει και άλλα έργα για τα οποία πλέον 
απαιτείται Μ.Π.Ε. 

 Την δηµιουργία υποκατηγοριών έργων, ώστε να καταρτίζονται εξειδικευµένες ανά 
κατηγορία µελέτες.  

 Τον ρεαλιστικό χρόνο για την έγκριση της Μ.Π.Ε., την αύξηση του δηλαδή από 60 
ηµέρες που είναι σήµερα, στις 90. 

 Την αποκέντρωση της αρµοδιότητας για την προκαταρκτική περιβαλλοντική 
εκτίµηση και αξιολόγηση, που σήµερα γίνεται από διάφορες υπηρεσίες της 
δηµόσιας διοίκησης, και ανατίθεται στην Περιφέρεια και στις νοµαρχίες. 

 
Με όσα προβλέπει το νοµοσχέδιο επιδιώκεται να απεγκλωβιστούν διαδικασίες για την 
έγκριση ενός µεγάλου αριθµού περιπτώσεων ιδιωτικών επενδύσεων και 
παρεµβάσεων, ενώ θα µειωθούν και οι προβλεπόµενοι χρόνοι, που αγγίζουν τους 6,5 
µήνες (για τις περιπτώσεις προέγκρισης χωροθετήσεων). 
 
Οι σηµαντικότερες αλλαγές που επιφέρει το νοµοσχέδιο είναι οι εξής: 

 Καταργείται η Προέγκριση Χωροθέτησης, και αντικαθιστάται από την 
προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση. Σήµερα, οι ιδιώτες ή οι 
δηµόσιοι φορείς, όταν θέλουν να εκτελέσουν ένα έργο ή µια δραστηριότητα, 
οφείλουν να λάβουν πρώτα τη διοικητική άδεια της Προέγκρισης Χωροθέτησης 
και ακολούθως τη διοικητική άδεια - έγκριση της Μ.Π.Ε. Η Προέγκριση 
Χωροθέτησης δινόταν κυρίως µε χωροταξικά κριτήρια, και κατά το στάδιο αυτό 
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δεν εξεταζόταν στον επιβαλλόµενο βαθµό η περιβαλλοντική διάσταση της 
κατασκευής του έργου ή της δραστηριότητας. Επίσης, η αρµοδιότητα για την 
Προέγκριση Χωροθέτησης ανήκει σε διαφορετικά όργανα της διοίκησης, από ότι η 
αρµοδιότητα για την έγκριση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συνέπεια 
αυτής της ανακολουθίας ήταν, σε πολλές περιπτώσεις, η αντιφατικότητα στις 
ενέργειες της διοίκησης, η ταλαιπωρία των επενδυτών και η δηµιουργία κλίµατος 
ανασφάλειας στις επενδύσεις. 

 Το πεδίο εφαρµογής του θεσµού Περιβαλλοντικής αδειοδότησης διευρύνεται και 
θα συµπεριλάβει και άλλα έργα ή δραστηριότητες, για τα οποία θα απαιτούνται 
πλέον Μ.Π.Ε. και όχι απλός η συµπλήρωση ερωτηµατολογίων. 

 Τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες και σε 
υποκατηγορίες και οµάδες, ώστε οι µελέτες που απαιτούνται να µπορούν να 
εξειδικευθούν ανά οµοειδείς ενότητες έργων ή δραστηριοτήτων, να γίνεται 
ευκολότερα ο έλεγχός τους από τις αρµόδιες υπηρεσίες και να διευκολυνθεί η 
αποκέντρωση της αρµοδιότητας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

 Η πρώτη φάση της ενιαίας διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δηλαδή η 
φάση της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, προβλέπεται να 
δηµοσιοποιείται, µε στόχο τη µεγαλύτερη διαφάνεια στις αποφάσεις της 
διοίκησης. 

 Για την έγκριση της Μ.Π.Ε. προβλέπονται 90 ηµέρες, έναντι 60 ηµερών που 
προβλέπονται σήµερα.  

 Με το άρθρο 1 ορίζεται ότι µε απόφαση του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., που εκδίδεται 
µέσα σε έναν χρόνο από τη δηµοσίευση του νόµου, "τα δηµόσια ή ιδιωτικά έργα 
και οι δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, και κάθε κατηγορία 
µπορεί να κατατάσσεται σε υποκατηγορίες, καθώς και σε οµάδες κοινές για όλες 
τις κατηγορίες, ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Ως κριτήρια για 
την κατάταξη αυτή, λαµβάνονται: 
(α) το είδος και το µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας 
(β) το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέµπονται, καθώς και κάθε άλλη 
επίδραση στο περιβάλλον 
(γ) η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρµοζόµενη 
παραγωγική διαδικασία και 
(δ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήµατος και η ανάγκη επιβολής περιορισµών για την 
προστασία του περιβάλλοντος.  
 Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες, που λόγω 
της φύσης τους, του µεγέθους ή της έκτασής τους, είναι πιθανό να προκαλέσουν 
σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στα έργα και στις δραστηριότητες της 
κατηγορίας αυτής επιβάλλονται κατά περίπτωση, µε την έγκριση περιβαλλοντικών 
όρων του επόµενου άρθρου, εκτός από τους γενικούς όρους και τις 
προδιαγραφές, ειδικοί όροι και περιορισµοί για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χωρίς 
να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται για την προστασία 
του περιβάλλοντος σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που 
προβλέπονται από κανονιστικές διατάξεις. 
 Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που προκαλούν 
µικρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.  
 Με απόφαση των υπουργών ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και Ανάπτυξης, µπορεί να 
καθορίζεται αντιστοιχία της κατάταξης σε κατηγορίες και υποκατηγορίες των 
βιοµηχανικών έργων και δραστηριοτήτων για την διάκριση που αναφέρεται στις 
πολεοδοµικές διατάξεις σε έργα ή δραστηριότητες υψηλής, µέσης και χαµηλής 
όχλησης. Με την ίδια απόφαση, µπορεί να εξειδικεύεται, για την εφαρµογή της 
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πολεοδοµικής νοµοθεσίας, η κατάταξη των παραπάνω δραστηριοτήτων και 
έργων, σε υψηλής, µέσης και χαµηλής όχλησης".  

 Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι "για την πραγµατοποίηση νέων έργων ή 
δραστηριοτήτων, ή την µετεγκατάσταση υφισταµένων, τα οποία έχουν καταταγεί 
στις κατηγορίες του προηγούµενου άρθρου, απαιτείται η έγκριση όρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Όπως και για την επέκταση, την τροποποίηση ή 
και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων έργων ή δραστηριοτήτων, που έχουν 
καταταγεί στις κατηγορίες του προηγούµενου άρθρου, εφόσον επέρχονται 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.  
 Για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες 
της πρώτης (Α') κατηγορίας απαιτείται υποβολή Μ.Π.Ε. 
 Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων χορηγείται µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και του συναρµόδιου υπουργού. Είναι δυνατόν η έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης (Α') 
κατηγορίας να ανατίθεται στο γενικό γραµµατέα Περιφέρειας.  
 Για τα έργα και τις δραστηριότητες της δεύτερης (Β') κατηγορίας, 
απαιτείται η υποβολή, είτε Περιβαλλοντικής Έκθεσης, µε την οποία τεκµηριώνεται 
η συµµόρφωση µε τις διατάξεις ου αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, 
είτε προκαταρτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση. 
 Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες 
της κατηγορίας αυτής χορηγείται µε απόφαση του νοµάρχη. 
 Για τα έργα και τις δραστηριότητες της τρίτης (Γ') κατηγορίας απαιτείται η 
υποβολή δικαιολογητικών που τεκµηριώνουν τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις 
που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών 
αυτών και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του οικείου 
δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας.   
 Για νέα έργα και δραστηριότητες ή τη µετεγκατάσταση, τον 
εκσυγχρονισµό, επέκταση ή τροποποίηση των υφισταµένων, της πρώτης (Α') 
κατηγορίας, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, απαιτείται µαζί µε την αίτηση και η υποβολή 
Προµελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίµηση και αξιολόγηση δεν απαιτείται στις 
θεσµοθετηµένες βιοµηχανικές περιοχές, στις βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα και 
στις ναυπηγο-επσκευαστικές περιοχές, σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική 
νοµοθεσία.  

 Με το άρθρο 4 καθορίζεται ότι "σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν 
οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος, ή παραβαίνουν τις 
διατάξεις του νόµου αυτού, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, 
επιβάλλεται, ως διοικητική κύρωση, πρόστιµο από πενήντα (50) ως πεντακόσιες 
χιλιάδες (500.000) ευρώ, ύστερα από εισήγηση, είτε των υπηρεσιών, είτε των 
κλιµακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της 
παράβασης".  

 
6. Συµπεράσµατα 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο θεσµός των Μ.Π.Ε. δηµιουργεί έναν 
περιβαλλοντικό χάρτη της περιοχής στην οποία θα γίνει ένα έργο. Με τη σύνταξη 
πολλών επί µέρους µελετών, για διάφορες περιοχές της χώρας, µπορεί να 
δηµιουργειθεί µε το χρόνο µια ολοκληρωµένη περιβαλλοντική απεικόνιση της χώρας. 
Η συγκέντρωση και ταξινόµηση όλων αυτών των πληροφοριών θα αποτελέσει 
σηµαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
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Η πιο σηµαντική όµως ωφέλεια, που αναµένεται να προκύψει από την κατάρτιση και 
διάδοση των Μ.Π.Ε., είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η διαδικασία της έγκρισης µιας µελέτης προκαλεί 
δηµοσίευση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, και συζήτηση γύρω από αυτά. Η 
ενασχόληση µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα επιµορφώνει µια κατηγορία 
συνειδητοποιηµένων πολιτών και, σε τελική ανάλυση, συντελεί στη βελτίωση των 
Μ.Π.Ε. γιατί οι συντάκτες των θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια ενός 
πληροφορηµένου κοινού.  
 
Έχει σηµασία όµως, να τονισθεί ότι, ενώ η σωστή χρήση του θεσµού των Μ.Π.Ε. 
µόνο ωφέλειες µπορεί να έχει για τον τόπο, η κακή χρήση µπορεί να δηµιουργήσει 
ποικίλα προβλήµατα. Για παράδειγµα, σηµαντικός είναι ο κίνδυνος να αποτελέσουν οι 
Μ.Π.Ε. ένα ανούσιο κοµµάτι µιας γραφειοκρατικής διαδικασίας. Ακόµα, υπάρχει ο 
κίνδυνος να χρησιµοποιηθούν οι Μ.Π.Ε. από συµφέροντα που θέλουν να µαταιώσουν 
κάποιο αναπτυξιακό έργο. Από την ως τώρα λειτουργία του θεσµού έχουν 
καταγραφεί αρκετές αδυναµίες, τις οποίες εν µέρει θα εξαλείψει το νέο νοµοσχέδιο 
που θα διέπει τις περιβαλλοντικές µελέτες και του οποίου τα κύρια σηµεία 
παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η πράξη θα δείξει αν η εφαρµογή του νέου νοµοσχεδίου 
θα έχει σαν αποτέλεσµα την βελτίωση όλου του υφιστάµενου πλαισίου της 
αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων στην Ελλάδα.  
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Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης 
Περιβαλλοντικών (Μ.Π.Ε.), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών 
µελετών (Ε.Μ.Π.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν. 1650/1986. 

 
4. Κ.Υ.Α. 75308/5512/90 (Φ.Ε.Κ. 681Β/80) 

Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους 
για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και 
∆ραστηριοτήτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 άρθρου 5 του Ν. 1650/86. 
 

5. Υ.Α. 71961/3670/91 (Φ.Ε.Κ. 541Β/91) 
Καθορισµός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων των 
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 21 του Ν. 1650/86. 
 

6. Κ.Υ.Α. 11105/93 (Φ.Ε.Κ. 390Β/93) 
Μεταβίβαση αρµοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή 
δραστηριότητες της Πρώτης (Α) Κατηγορίας έργων ή δραστηριοτήτων του 
άρθρου 3 του Ν. 1650/86 στους Νοµάρχες (καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε µε 
την Κ.Υ.Α.95209/94). 
 

7. Κ.Υ.Α. 10537Ι93 (Φ.Ε.Κ. 1388/93) 
Καθορισµός αντιστοιχίας της κατάταξης των βιοµηχανικών - βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων της Κ.Υ.Α. 69269/90 µε την αναφερόµενη στις πολεοδοµικές ή 
και σε άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαµηλή , µέση και υψηλή 
όχληση. 
 

8. Υ.Α. 77119/93 (Φ.Ε.Κ. 532Β/83) 
Τροποποίηση και συµπλήρωση της 18187/272/1988 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης - Καθορισµός µέτρων και περιορισµών για την αντιµετώπιση κινδύνων 
από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης, που περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές 
δραστηριότητες (Β 126).  
 

9. Κ.Υ.Α. 1661/94 (Φ.Ε.Κ. 786Β/94) 
Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων της υπ 'αριθµ.69269/5387 Κοινής 
Απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και 
Τουρισµού (Τουριστικές Εγκαταστάσεις). 
 

10. Κ.Υ.Α. 95209/94 (Φ.Ε.Κ. 871Β/94) 
Μεταβίβαση αρµοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένες 
δραστηριότητες και έργα της πρώτης (Α) κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων 
του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους Νοµάρχες.  
 

11. Κ.Υ.Α. 377/96/95 (Φ.Ε.Κ. 681Β/80) 
Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων 
από πρόστιµα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9 του 
άρθρου 3 του Ν2242/94 (Λογ/σµός Πράσινο Ταµείο). 
 

12. Κ.Υ.Α. 21631/95 (Φ.Ε.Κ. 541Β/95) 
Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες 
της (α') κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραµµατείς 
των Περιφερειών της Χώρας, εξαιρουµένης της Περιφέρειας Αττικής (Πτηνο-
κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις).  
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13. Κ.Υ.Α. 24635/95 (Φ.Ε.Κ. 7558/95) 

Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένες δραστηριότητες της (α) 
κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραµµατείς των 
Περιφερειών της Χώρας, εξαιρουµένης της Περιφέρειας Αττικής (Τουριστικές 
Εγκαταστάσεις).  
 

14. Κ.Υ.Α. 82743/95 (Φ.Ε.Κ. 811Β/95) 
Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένες δραστηριότητες της (α) 
κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραµµατείς των 
Περιφερειών της Χώρας, εξαιρουµένης της Περιφέρειας Αττικής (Οδικά Έργα). 
 

15. Κ.Υ.Α. 82742/95 (Φ.Ε.Κ. 821Β/95) 
Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένες δραστηριότητες της (α) 
κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραµµατείς των 
Περιφερειών της Χώρας (Βιολογικοί Καθαρισµοί). 
 
 
 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 
1. Εγκύκλιος 80972/3362/21.11.86 

Νόµος 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος". 
 
2. Εγκύκλιος 24/76268/3964/6.7.93 

∆ιευκρινήσεις για την υπ' αριθµ. 69269/5387/24.10.90 Κ.Υ.Α. και το υπ' αριθµ. 
28/28.1.93 Π.∆/γµα (καταργήθηκε µε την Εγκύκλιο 35/95). 

 
3. Εγκύκλιος 17/59862/1687/21.4.94 

Οδηγίες για την εφαρµογή διατάξεων της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90. 
 

4. Εγκύκλιος 31/68241/2655/22.6.94 
Οδηγίες για την εφαρµογή διατάξεων της Κ.Υ.Α. 69269/5387/90. 
 

5. Εγκύκλιος 17/57963/1664/7.4.95 
Προέγκριση Χωροθέτησης σε γήπεδα που υφίστανται ήδη κατασκευασµένα µη 
νόµιµα κτήρια. 
 

6. Εγκύκλιος 35/68523/3299/10.7.95 
∆ιευκρινήσεις για την Κ.Υ.Α. 69269/5387/90 και το Π.∆. 28/93. 


