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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 964

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

19 Απριλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ
Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κρι−
τηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων
και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του
Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των
ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχε−
τικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
KAI ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 13, 3, 4, 5, 6, 7, 9
και 11 του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος» (Α΄ 209), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 13
του ιδίου νόμου, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε
με το άρθρο 55 παρ. 2 του Ν. 4024/2012 (Α΄ 24) και το
άρθρο 35 παρ. 1 του Ν. 4062/2012 (Α΄ 70).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως τροποποι−
ήθηκε με το π.δ. 24/2010 (Α΄ 56).
5. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ46/6−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄ 2101).
7. Την υπ’ αριθμ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κα−
τάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτή−
των σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)»
(ΦΕΚ Β΄ 21/13.01.2012).
8. Την υπ’ αριθμ. 20741/2012 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

«Τροποποίηση της 1958/2012 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Κα−
τάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτή−
των σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)”»
(ΦΕΚ Β΄ 1565/08.05.2012).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουν:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εξειδί−
κευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστη−
ριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος
13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασι−
ών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες
αυτές θέματος.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται:
α) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων
και δραστηριοτήτων ή τη μετεγκατάσταση υφισταμέ−
νων που εντάσσονται στις υποκατηγορίες 1 και 2 της
Α΄ κατηγορίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1958/2012
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκα−
τηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)» (ΦΕΚ Β΄ 21/13.01.2012), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 20741/2012 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής «Τροποποίηση της 1958/2012 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011
(ΦΕΚ Α΄ 209)”» (ΦΕΚ Β΄ 1565/08.05.2012),
β) για την ανανέωση ή την παράταση ισχύος εγκε−
κριμένων αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ) που αφορούν έργα και δραστηριότητες της πιο
πάνω κατηγορίας,
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γ) για τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τρο−
ποποίηση περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων και
δραστηριοτήτων της ιδίας ως άνω κατηγορίας, και
δ) για την υποβολή Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού
Σχεδιασμού και Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης έρ−
γων ή δραστηριοτήτων της ιδίας ως άνω κατηγορίας.
2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε έργα
και δραστηριότητες της πιο πάνω κατηγορίας που: α)
εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, β) απαιτούνται
για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή
γ) υπάγονται σε ειδικές διαδικασίες περιβαλλοντικής
αδειοδότησης σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύου−
σες διατάξεις. Τα έργα ανάκτησης ή διάθεσης αποβλή−
των της πιο πάνω κατηγορίας μπορεί να εξαιρούνται
από τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης που
ορίζονται στην παρούσα απόφαση, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2β του
άρθρου 1 του Ν. 4014/2011, όπως αυτή προστέθηκε με
το άρθρο 47 του Ν. 4042/2012 (Α΄ 24).
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι όροι
που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις της έχουν την
ακόλουθη έννοια :
α. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ):
η διοικητική πράξη με την οποία εγκρίνονται οι περι−
βαλλοντικοί όροι για τα έργα και δραστηριότητες που
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.
β. Απόφαση απόρριψης: η διοικητική πράξη με την
οποία απορρίπτεται το αίτημα έγκρισης περιβαλλοντι−
κών όρων έργου ή δραστηριότητας.
γ. Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή: η διοικητική αρχή η
οποία είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότη−
ση των έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
δ. Τυπική πληρότητα φακέλου: Η συμφωνία του υπο−
βαλλόμενου φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), Μελέτης Περι−
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Ανανέωσης ΑΕΠΟ και
Τροποποίησης ΑΕΠΟ προς τα οριζόμενα αντιστοίχως
στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 11 του άρθρου 11 του
Ν. 4014/2011, με τις κατά περίπτωση απαιτούμενες τεκ−
μηριώσεις.
Άρθρο 4
Διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ για έργα
και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1
Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων και
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 1 της Α΄ κατηγο−
ρίας, ή τη μετεγκατάσταση υφισταμένων, τηρείται η
ακόλουθη διαδικασία:
Α. Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών
Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ):
1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται
να ζητήσει γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντι−
κής αρχής του ΥΠΕΚΑ με την υποβολή φακέλου Προκα−
ταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων
(ΠΠΠΑ). Για το σκοπό αυτό, ο φορέας του έργου ή της
δραστηριότητας υποβάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή του ΥΠΕΚΑ το έντυπο υπό στοιχείο Υ, συνοδευό−
μενο από φάκελο ΠΠΠΑ, όπως αυτός καθορίζεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011, με τις απα−

ραίτητες τεκμηριώσεις. Ο πιο πάνω φάκελος υποβάλλεται
σε ένα μόνο αντίγραφο και, εφόσον αυτός κριθεί πλήρης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη περίπτωση 2,
υποβάλλονται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας και τα υπόλοιπα απαιτούμενα αντίγραφα,
συνοδευόμενα από το έντυπο υπό στοιχείο Υ.
2. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του ΥΠΕΚΑ ορίζει
υπάλληλο υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διαχείριση
όλης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης
του έργου ή της δραστηριότητας εντός των προβλε−
πομένων από το ν.4014/2011 προθεσμιών και, εντός δέκα
(10) εργασίμων ημερών, ελέγχει την τυπική πληρότητα
του φακέλου ΠΠΠΑ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου κα−
ταχωρίζονται στο έντυπο υπό στοιχείο Δ1, στο οποίο
αποτυπώνονται και οι τυχόν ελλείψεις του φακέλου και
τα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση.
3. Εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, η αρμόδια πε−
ριβαλλοντική αρχή, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών
από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, ζητεί
από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας να
καταθέσει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα αντίγραφα
του φακέλου, τα οποία και διαβιβάζει για γνωμοδότηση
στους αρμόδιους κατά τις παραγράφους 4, 5 και 12
του άρθρου 2, την παράγραφο 3 του άρθρου 3 και το
άρθρο 19 του Ν. 4014/2011 φορείς και υπηρεσίες της
Διοίκησης. Αν ο φάκελος κριθεί ελλιπής, η αρμόδια πε−
ριβαλλοντική αρχή, με το έντυπο υπό στοιχείο Δ1 στο
οποίο καταγράφονται οι διαπιστωθείσες ελλείψεις και
τα απαιτούμενα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση,
ενημερώνει σχετικά τον φορέα του έργου ή της δρα−
στηριότητας, διακόπτει τη διαδικασία ΠΠΠΑ και θέτει
το φάκελο στο αρχείο.
4. Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπη−
ρεσιών οφείλουν να περιέλθουν στην αρμόδια περι−
βαλλοντική αρχή μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα
(30) εργασίμων ημερών από την αποστολή του φακέ−
λου ΠΠΠΑ. Αν οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες δεν
γνωμοδοτήσουν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, δεν
εμποδίζεται η πρόοδος της διοικητικής διαδικασίας.
Οι γνωμοδοτήσεις που περιέρχονται στην αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή, καταχωρίζονται συνοπτικά στο
έντυπο υπό στοιχείο Δ2.
5. Εφόσον υπάρχουν αρνητικές ή αμφίσημες γνωμο−
δοτήσεις, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την πά−
ροδο της προθεσμίας της προηγούμενης περιπτώσεως,
η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ενημερώνει εγγράφως
τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας για τη
δυνατότητά του να λάβει γνώση των γνωμοδοτήσεων
των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών που έχουν περι−
έλθει σε αυτήν και να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις
επ’ αυτών σε χρόνο που ορίζει η υπηρεσία. Το δικαί−
ωμα γνώσεως ασκείται με μελέτη των εγγράφων στο
κατάστημα της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή και
με τη χορήγηση σχετικών αντιγράφων, η δαπάνη ανα−
παραγωγής των οποίων βαρύνει το φορέα του έργου
ή της δραστηριότητας.
6. Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπηρε−
σιών, καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις του φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών, αξιολογούνται
και σταθμίζονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή
εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Εντός της ίδιας ως
άνω προθεσμίας αξιολογούνται και σταθμίζονται από
την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και τα πορίσματα του
δημοσίου διαλόγου που έχει τυχόν διενεργήσει, με δική
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του πρωτοβουλία, ο φορέας του έργου ή της δραστη−
ριότητας αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
έργου ή της δραστηριότητας και τις ενδεχόμενες κύ−
ριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών, εφόσον έχουν
περιέλθει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή πριν από
την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης.
7. Η διαδικασία ΠΠΠΑ ολοκληρώνεται: α) με τη σύ−
νταξη, από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή σχεδί−
ου θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή σχεδίου αρνητικής
απόφασης εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υφισταμέ−
νων γνωμοδοτήσεων και απόψεων ανεξαρτήτως του
αν έχουν εκφράσει γνώμη οι συναρμόδιοι φορείς και
β) με την υπογραφή της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ
ή της αρνητικής απόφασης από τον Γενικό Διευθυντή
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
8. Η γνωμοδότηση κατά το στάδιο της ΠΠΠΑ δίδει
κατευθύνσεις για τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το
περιεχόμενο της ΜΠΕ:
α. τις δέσμες των εξεταστέων εναλλακτικών λύσεων,
β. τις ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης που
κρίνεται αναγκαίο να εκπονηθούν και τις κατευθύνσεις
σχετικά με τη μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά των
μελετών,
γ. τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα κατά την εξέταση των επιπτώσεων,
δ. τον κατάλογο των φορέων των οποίων θα ζητηθεί
η γνώμη και οι προτάσεις για τη διαβούλευση,
ε. τις ενδεχόμενες ειδικότερες κατευθύνσεις σχετι−
κά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ και τα απαιτούμενα
στοιχεία,
στ. παράρτημα με όλες τις διατυπωθείσες γνώμες
κατά τη διαδικασία ΠΠΠΑ.
Β. Υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων:
1. Εφόσον δεν επιλέγεται από τον φορέα του έργου ή
της δραστηριότητας η διαδικασία του Προκαταρκτικού
Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ή εκδίδε−
ται θετική γνωμοδότηση μετά από τήρηση διαδικασί−
ας Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών
Απαιτήσεων, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότη−
τας υποβάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του
ΥΠΕΚΑ το έντυπο υπό στοιχείο Υ, συνοδευόμενο από
φάκελο ΜΠΕ, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο
4 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011. Ο πιο πάνω φάκελος
υποβάλλεται σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός
κριθεί πλήρης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη
περίπτωση 2, υποβάλλονται από τον υπόχρεο φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας και τα υπόλοιπα απαι−
τούμενα αντίγραφα, συνοδευόμενα από το έντυπο υπό
στοιχείο Υ. Η οικεία ΜΠΕ οφείλει να εμπεριέχει κατ’ ελά−
χιστον τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ του Ν. 4014/2011,
με τις απαραίτητες τεκμηριώσεις, και να συνοδεύεται
από τις άδειες και τα στοιχεία εκείνα που απαιτούνται
κατά τις κείμενες διατάξεις να υπάρχουν κατά το στά−
διο αυτό (π.χ. άδεια παραγωγής για έργα ΑΠΕ, στοιχεία
για έργα και δραστηριότητες που πραγματοποιούνται
σε δάση και δασικές εκτάσεις κ.λπ.).
2. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ορίζει υπάλληλο
υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διαχείριση όλης
της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του
έργου ή της δραστηριότητας εντός των προβλεπομένων
από το ν.4014/2011 προθεσμιών και, εντός δεκαπέντε
(15) εργασίμων ημερών από την υποβολή του φακέλου,
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ελέγχει την τυπική πληρότητα αυτού και ιδίως αν η
υποβληθείσα ΜΠΕ εμπεριέχει τουλάχιστον τα οριζό−
μενα στο Παράρτημα ΙΙ του Ν. 4014/2011 στοιχεία, με
τις απαραίτητες τεκμηριώσεις. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου καταχωρίζονται στο έντυπο υπό στοιχείο Δ3,
στο οποίο αποτυπώνονται και οι τυχόν ελλείψεις του
φακέλου και τα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση.
3. Εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, η αρμόδια πε−
ριβαλλοντική αρχή, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών
από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, ζητεί
από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας να
καταθέσει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα αντίγραφα
του φακέλου, τα οποία και διαβιβάζει για γνωμοδότηση
στους αρμόδιους κατά τις παραγράφους 4, 5 και 12
του άρθρου 2, την παράγραφο 3 του άρθρου 3 και το
άρθρο 19 του Ν. 4014/2011 φορείς και υπηρεσίες της
Διοίκησης, ενώ, παράλληλα, δημοσιοποιεί τη σχετική
ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης. Σε
αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν ο φάκελος κριθεί ελλι−
πής, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, με το έντυπο υπό
στοιχείο Δ3 στο οποίο καταγράφονται οι διαπιστωθεί−
σες ελλείψεις και τα απαιτούμενα πεδία και στοιχεία
προς συμπλήρωση, ενημερώνει σχετικά τον φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας, διακόπτει τη διαδικασία
αξιολόγησης της ΜΠΕ και θέτει το φάκελο στο αρχείο.
4. Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπη−
ρεσιών καθώς και οι απόψεις του κοινού οφείλουν να
περιέλθουν στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή το αρ−
γότερο μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45)
εργασίμων ημερών από τη διαβίβαση και δημοσιοποίηση
της ΜΠΕ αντιστοίχως. Αν οι αρμόδιοι φορείς και υπη−
ρεσίες ή το κοινό, δεν αποστείλουν τις γνωμοδοτήσεις
και απόψεις τους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, δεν
εμποδίζεται η πρόοδος της διοικητικής διαδικασίας. Οι
γνωμοδοτήσεις και απόψεις που περιέρχονται στην αρ−
μόδια περιβαλλοντική αρχή, καταχωρίζονται συνοπτικά
στο έντυπο υπό στοιχείο Δ4.
5. Εφόσον υπάρχουν αρνητικές ή αμφίσημες γνωμο−
δοτήσεις, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την πά−
ροδο της προθεσμίας της προηγούμενης περιπτώσεως,
η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ενημερώνει εγγράφως
τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας για τη
δυνατότητά του να λάβει γνώση των γνωμοδοτήσεων
των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών και των απόψεων
του κοινού που έχουν περιέλθει σε αυτήν και να δια−
τυπώσει τυχόν παρατηρήσεις επ’ αυτών σε χρόνο που
ορίζει η υπηρεσία. Το δικαίωμα γνώσεως ασκείται με
μελέτη των εγγράφων στο κατάστημα της αρμόδιας
περιβαλλοντικής αρχής ή και με τη χορήγηση σχετι−
κών αντιγράφων, η δαπάνη αναπαραγωγής των οποίων
βαρύνει τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
6. Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπη−
ρεσιών και οι απόψεις του κοινού, καθώς και οι τυχόν
παρατηρήσεις του φορέα του έργου ή της δραστηριό−
τητας επ’ αυτών, αξιολογούνται και σταθμίζονται από
την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός είκοσι (20) ερ−
γασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
που προβλέπεται στις περιπτώσεις 4 ή 5 της παρούσας
παραγράφου.
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου
9 του ν.4014/2011, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή συ−
ντάσσει σχέδιο ΑΕΠΟ ή σχέδιο απορριπτικής απόφα−
σης, εντός είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών από
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υφισταμένων
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γνωμοδοτήσεων και απόψεων ανεξαρτήτως του αν
έχουν εκφράσει γνώμη οι συναρμόδιοι φορείς ή, εφό−
σον ζητηθεί η γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, εντός είκοσι πέντε (25)
εργασίμων ημερών από την παραλαβή της γνωμοδότη−
σης του ως άνω Συμβουλίου.
8. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά
την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, δύνα−
νται, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά από εισήγηση της
αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, να ζητήσουν τη γνω−
μοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
13 του Ν. 4014/2011, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών
ημερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωμο−
δοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο
εκτιμάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισμό
των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και
λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας
αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις
προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτε−
ρης τεκμηρίωσης είτε γ) για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα
σχετικό με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου ή
της δραστηριότητας που ανακύπτει μετά το πέρας των
διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης.
9. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής. Με όμοια απόφαση μπορεί
να απορρίπτεται η αίτηση έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων, εφόσον κριθεί αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή
της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη
και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών,
καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους.
Γ. Παράταση – σύντμηση προθεσμιών:
1. Για ιδιαιτέρως σύνθετα έργα, οι χρόνοι οι οποίοι
προβλέπονται στην παράγραφο Α, στις περιπτώσεις 1
έως 4, 6 και 7 της παραγράφου Β, μπορεί να παρατείνο−
νται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί−
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της υπηρεσίας, το
πολύ μέχρι το διπλάσιο των αρχικά προβλεπόμενων
προθεσμιών.
2. Για έργα και δραστηριότητες της περιπτώσεως
δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Ν. 4062/2012
(Α΄ 70), οι χρόνοι οι οποίοι προβλέπονται στην παράγρα−
φο Α, στις περιπτώσεις 1 έως 4, 6 και 7 της παραγράφου
Β, συντέμνονται κατά το ήμισυ. Οι πιο πάνω χρόνοι συ−
ντέμνονται επίσης και για κάθε άλλη περίπτωση έργου
ή δραστηριότητας για την οποία υπάρχει ειδική, ρητή,
πρόβλεψη για σύντμηση σε ισχύουσες νομοθετικές ή
κανονιστικές διατάξεις.
Άρθρο 5
Διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ για έργα
και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2
Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων και
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 2 της Α΄ κατηγο−
ρίας, ή τη μετεγκατάσταση υφισταμένων, τηρείται η
ακόλουθη διαδικασία:
Α. Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών
Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ):

1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται
να ζητήσει γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής
αρχής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή όποιας
άλλης δημόσιας αρχής προβλέπεται ρητά η σχετική αρ−
μοδιότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την
υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περι−
βαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ). Για τον σκοπό αυτό, ο
φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποβάλλει στην
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή το έντυπο υπό στοιχείο Υ,
συνοδευόμενο από φάκελο ΠΠΠΑ, όπως αυτός καθορί−
ζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011,
με τις απαραίτητες τεκμηριώσεις. Ο πιο πάνω φάκελος
υποβάλλεται σε ένα μόνο αντίγραφο και, εφόσον αυτός
κριθεί πλήρης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη πε−
ρίπτωση 2, υποβάλλονται από τον υπόχρεο φορέα του έρ−
γου ή της δραστηριότητας και τα υπόλοιπα απαιτούμενα
αντίγραφα, συνοδευόμενα από το έντυπο υπό στοιχείο Υ.
2. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ορίζει υπάλληλο
υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διαχείριση όλης της
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ή
της δραστηριότητας εντός των προβλεπομένων από το
ν.4014/2011 προθεσμιών και, εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών, ελέγχει την τυπική πληρότητα του φακέλου
ΠΠΠΑ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταχωρίζονται
στο έντυπο υπό στοιχείο Δ1, στο οποίο αποτυπώνονται
και οι τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τα απαιτούμενα
πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση.
3. Εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, η αρμόδια πε−
ριβαλλοντική αρχή, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών
από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, ζητεί
από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας να
καταθέσει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα αντίγραφα
του φακέλου, τα οποία και διαβιβάζει για γνωμοδότηση
στους αρμόδιους κατά τις παραγράφους 4, 5 και 12
του άρθρου 2, την παράγραφο 3 του άρθρου 3 και το
άρθρο 19 του Ν. 4014/2011 φορείς και υπηρεσίες της
Διοίκησης. Αν ο φάκελος κριθεί ελλιπής, η αρμόδια πε−
ριβαλλοντική αρχή, με το έντυπο υπό στοιχείο Δ1 στο
οποίο καταγράφονται οι διαπιστωθείσες ελλείψεις και
τα απαιτούμενα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση,
ενημερώνει σχετικά τον φορέα του έργου ή της δρα−
στηριότητας, διακόπτει τη διαδικασία ΠΠΠΑ και θέτει
το φάκελο στο αρχείο.
4. Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπη−
ρεσιών οφείλουν να περιέλθουν στην αρμόδια περι−
βαλλοντική αρχή μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι
πέντε (25) εργασίμων ημερών από την αποστολή του
φακέλου ΠΠΠΑ. Αν οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες
δεν γνωμοδοτήσουν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία,
δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διοικητικής διαδικασί−
ας. Οι γνωμοδοτήσεις που περιέρχονται στην αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή, καταχωρίζονται συνοπτικά στο
έντυπο υπό στοιχείο Δ2.
5. Εφόσον υπάρχουν αρνητικές ή αμφίσημες γνωμο−
δοτήσεις, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την πά−
ροδο της προθεσμίας της προηγούμενης περιπτώσεως,
η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ενημερώνει εγγράφως
τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας για τη
δυνατότητά του να λάβει γνώση των γνωμοδοτήσεων
των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών που έχουν περι−
έλθει σε αυτήν και να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις
επ’ αυτών σε χρόνο που ορίζει η υπηρεσία. Το δικαί−
ωμα γνώσεως ασκείται με μελέτη των εγγράφων στο
κατάστημα της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή και
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με τη χορήγηση σχετικών αντιγράφων, η δαπάνη ανα−
παραγωγής των οποίων βαρύνει το φορέα του έργου
ή της δραστηριότητας.
6. Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπη−
ρεσιών, καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις του φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών, αξιολογού−
νται και σταθμίζονται από την αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών. Εντός
της ίδιας ως άνω προθεσμίας αξιολογούνται και σταθ−
μίζονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και τα
πορίσματα του δημοσίου διαλόγου που έχει τυχόν διε−
νεργήσει, με δική του πρωτοβουλία, ο φορέας του έργου
ή της δραστηριότητας αναφορικά με τα τεχνικά χαρα−
κτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τις
ενδεχόμενες κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτών,
εφόσον έχουν περιέλθει στην αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης.
7. Η διαδικασία ΠΠΠΑ ολοκληρώνεται: α) με τη σύ−
νταξη, από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή σχεδίου
θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή σχεδίου αρνητικής από−
φασης εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των γνωμοδοτήσεων και
απόψεων ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώμη οι
συναρμόδιοι φορείς και β) με την υπογραφή της θετικής
γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή της αρνητικής απόφασης από
τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
8. Η γνωμοδότηση κατά το στάδιο της ΠΠΠΑ δίδει
κατευθύνσεις για τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το
περιεχόμενο της ΜΠΕ:
α. τις δέσμες των εξεταστέων εναλλακτικών λύσεων,
β. τις ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης που
κρίνεται αναγκαίο να εκπονηθούν και τις κατευθύνσεις
σχετικά με τη μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά των
μελετών,
γ. τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα κατά την εξέταση των επιπτώσεων,
δ. τον κατάλογο των φορέων των οποίων θα ζητηθεί
η γνώμη και οι προτάσεις για τη διαβούλευση,
ε. τις ενδεχόμενες ειδικότερες κατευθύνσεις σχετικά με
το περιεχόμενο της ΜΠΕ και τα απαιτούμενα στοιχεία,
στ. παράρτημα με όλες τις διατυπωθείσες γνώμες
κατά τη διαδικασία ΠΠΠΑ.
Β. Υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων:
1. Εφόσον δεν επιλέγεται από τον φορέα του έργου ή
της δραστηριότητας η διαδικασία του Προκαταρκτικού
Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ή εκδίδε−
ται θετική γνωμοδότηση μετά από τήρηση διαδικασίας
Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαι−
τήσεων, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υπο−
βάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή σε όποια άλλη δημόσια
αρχή προβλέπεται ρητά η σχετική αρμοδιότητα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, το έντυπο υπό στοιχείο Υ,
συνοδευόμενο από φάκελο ΜΠΕ, όπως αυτός καθορίζεται
στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011. Ο
πιο πάνω φάκελος υποβάλλεται σε ένα μόνο αντίγραφο
και εφόσον αυτός κριθεί πλήρης σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στην επόμενη περίπτωση 2, υποβάλλονται από
τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας
και τα υπόλοιπα απαιτούμενα αντίγραφα, συνοδευόμενα
από το έντυπο υπό στοιχείο Υ. Η οικεία ΜΠΕ οφείλει να
εμπεριέχει κατ’ ελάχιστον τα οριζόμενα στο Παράρτημα
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ΙΙ του Ν. 4014/2011, με τις απαραίτητες τεκμηριώσεις, και
να συνοδεύεται από τις άδειες και τα στοιχεία εκείνα
που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις να υπάρ−
χουν κατά το στάδιο αυτό (π.χ. άδεια παραγωγής για
έργα ΑΠΕ, στοιχεία για έργα και δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται σε δάση και δασικές εκτάσεις κ.λπ.).
2. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, ορίζει υπάλληλο
υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διαχείριση όλης της
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου ή
της δραστηριότητας εντός των προβλεπομένων από το
ν.4014/2011 προθεσμιών και, εντός δέκα (10) εργασίμων
ημερών από την υποβολή του φακέλου, ελέγχει την τυ−
πική πληρότητα αυτού και ιδίως αν η υποβληθείσα ΜΠΕ
εμπεριέχει τουλάχιστον τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ
του Ν. 4014/2011 στοιχεία με τις απαραίτητες τεκμηρι−
ώσεις. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταχωρίζονται
στο έντυπο υπό στοιχείο Δ3, στο οποίο αποτυπώνονται
και οι τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τα πεδία και
στοιχεία προς συμπλήρωση.
3. Εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, η αρμόδια περι−
βαλλοντική αρχή, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από
την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, ζητεί από τον
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας να καταθέσει τα
κατά περίπτωση απαιτούμενα αντίγραφα του φακέλου,
τα οποία και διαβιβάζει για γνωμοδότηση στους αρμό−
διους κατά τις παραγράφους 4, 5 και 12 του άρθρου 2,
την παράγραφο 3 του άρθρου 3 και το άρθρο 19 του
Ν. 4014/2011 φορείς και υπηρεσίες της Διοίκησης, ενώ,
παράλληλα, δημοσιοποιεί τη σχετική ΜΠΕ για την έναρ−
ξη της διαδικασίας διαβούλευσης. Αν ο φάκελος κριθεί
ελλιπής, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, με το έντυπο
υπό στοιχείο Δ3 στο οποίο καταγράφονται οι διαπιστω−
θείσες ελλείψεις και τα απαιτούμενα πεδία και στοιχεία
προς συμπλήρωση, ενημερώνει σχετικά τον φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας, διακόπτει τη διαδικασία
αξιολόγησης της ΜΠΕ και θέτει το φάκελο στο αρχείο.
4. Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπη−
ρεσιών καθώς και οι απόψεις του κοινού οφείλουν να
περιέλθουν στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή το αρ−
γότερο μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα πέντε (35)
εργασίμων ημερών από τη διαβίβαση και δημοσιοποίηση
της ΜΠΕ αντιστοίχως. Αν οι αρμόδιοι φορείς και υπη−
ρεσίες ή το κοινό, δεν αποστείλουν τις γνωμοδοτήσεις
και απόψεις τους μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, δεν
εμποδίζεται η πρόοδος της διοικητικής διαδικασίας. Οι
γνωμοδοτήσεις και απόψεις που περιέρχονται στην αρ−
μόδια περιβαλλοντική αρχή, καταχωρίζονται συνοπτικά
στο έντυπο υπό στοιχείο Δ4.
5. Εφόσον υπάρχουν αρνητικές ή αμφίσημες γνωμο−
δοτήσεις, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την πά−
ροδο της προθεσμίας της προηγούμενης περιπτώσεως,
η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ενημερώνει εγγράφως
τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας για τη
δυνατότητά του να λάβει γνώση των γνωμοδοτήσεων
των αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών και των απόψεων
του κοινού που έχουν περιέλθει σε αυτήν και να δια−
τυπώσει τυχόν παρατηρήσεις επ’ αυτών σε χρόνο που
ορίζει η υπηρεσία. Το δικαίωμα γνώσεως ασκείται με
μελέτη των εγγράφων στο κατάστημα της αρμόδιας
περιβαλλοντικής αρχής ή και με τη χορήγηση σχετι−
κών αντιγράφων, η δαπάνη αναπαραγωγής των οποίων
βαρύνει τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
6. Οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων φορέων και υπη−
ρεσιών και οι απόψεις του κοινού, καθώς και οι τυχόν
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παρατηρήσεις του φορέα του έργου ή της δραστηριό−
τητας επ’ αυτών, αξιολογούνται και σταθμίζονται από
την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός είκοσι (20) ερ−
γασίμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας
που προβλέπεται στις περιπτώσεις 4 ή 5 της παρούσας
παραγράφου.
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου
9 του ν.4014/2011, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή συ−
ντάσσει σχέδιο ΑΕΠΟ ή σχέδιο απορριπτικής απόφα−
σης, εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υφισταμένων γνω−
μοδοτήσεων και απόψεων ανεξαρτήτως του αν έχουν
εκφράσει γνώμη οι συναρμόδιοι φορείς ή, εφόσον ζη−
τηθεί η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, εντός δέκα πέντε (15)
εργασίμων ημερών από την παραλαβή της γνωμοδό−
τησης του ως άνω Συμβουλίου.
8. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης
διαδικασίας, δύναται, είτε αυτεπαγγέλτως είτε μετά
από εισήγηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής,
να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμ−
βουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του άρθρου
13 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, εντός δέκα πέντε (15)
εργασίμων ημερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβι−
βασθεί γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το
περιεχόμενο εκτιμάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο
καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την
κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή
δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες
γνωμοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που
χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης είτε γ) για οποιοδήπο−
τε άλλο ζήτημα σχετικό με τις περιβαλλοντικές επιπτώ−
σεις του έργου ή της δραστηριότητας που ανακύπτει
μετά το πέρας των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και
δημόσιας διαβούλευσης.
9. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης. Με όμοια απόφαση μπορεί να απορρίπτεται η
αίτηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφόσον κριθεί
αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώ−
σεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας
είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρό−
βλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά
την αντιστάθμισή τους.
Άρθρο 6
Διαδικασία ανανέωσης ΑΕΠΟ για έργα
και δραστηριότητες των υποκατηγοριών Α1 και Α2
1. Για την ανανέωση ΑΕΠΟ έργων και δραστηριοτήτων
των υποκατηγοριών 1 και 2 της κατηγορίας Α΄, ο φορέ−
ας του έργου ή της δραστηριότητας υποβάλλει στην
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή το έντυπο υπό στοιχείο
Υ συνοδευόμενο κατά περίπτωση από φάκελο ανανέ−
ωσης ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγρα−
φο 5 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011, με τις αναγκαίες
τεκμηριώσεις.
2. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, εντός πέντε (5) ερ−
γασίμων ημερών από την υποβολή του φακέλου, ελέγχει
την τυπική πληρότητα αυτού και ιδίως αν η υποβληθείσα
μελέτη ανανέωσης ΑΕΠΟ εμπεριέχει τουλάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του
Ν. 4014/2011 στοιχεία, με τις απαραίτητες τεκμηριώ−
σεις. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταχωρίζονται

στο έντυπο υπό στοιχείο Δ5 όπου αποτυπώνονται κατά
περίπτωση και οι τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τα
πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση.
3. Εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, η αρμόδια πε−
ριβαλλοντική αρχή ζητεί από τον φορέα του έργου ή
της δραστηριότητας να καταθέσει τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα αντίγραφα του φακέλου, συνοδευόμενα
από το έντυπο υπό στοιχείο Υ. Η αρμόδια περιβαλλο−
ντική αρχή, με το έντυπο υπό στοιχείο Δ6, διαβιβάζει
ένα αντίγραφο του φακέλου στο οικείο Περιφερειακό
Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενη−
μέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία
διαβούλευσης. Αν ο φάκελος κριθεί ελλιπής, η αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή, με το έντυπο υπό στοιχείο Δ5 στο
οποίο καταγράφονται κατά περίπτωση οι διαπιστωθεί−
σες ελλείψεις και τα απαιτούμενα πεδία και στοιχεία
προς συμπλήρωση, ενημερώνει σχετικά τον φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας, διακόπτει τη διαδικασία
ανανέωσης και θέτει τον φάκελο στο αρχείο.
4. Εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3, η αρμόδια περιβαλλο−
ντική αρχή, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι πέντε
(25) εργασίμων ημερών από την υποβολή του φακέλου,
αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και είτε, εφό−
σον διαπιστώσει ότι επέρχονται ουσιαστικές διαφορο−
ποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ζητεί
με το έντυπο υπό στοιχείο Δ7, την υποβολή νέας ΜΠΕ
ως προς το σύνολο ή μέρος του έργου ή της δραστη−
ριότητας, προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία των
άρθρων 4 ή 5 της παρούσας, είτε ανανεώνει την ΑΕΠΟ
με τις αναγκαίες συμπληρώσεις, λαμβάνοντας υπόψη
τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορι−
σμούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, είτε,
τέλος, παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ ως έχει.
5. Στις περιπτώσεις ανανέωσης ή παράτασης ισχύ−
ος ΑΕΠΟ όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, η
απόφαση ανανέωσης ή παράτασης ισχύος εκδίδεται
από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας περιβαλλοντι−
κής αρχής ή, εν απουσία αυτού, από τον ιεραρχικώς
προϊστάμενό του.
Άρθρο 7
Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ για έργα
και δραστηριότητες των υποκατηγοριών Α1 και Α2
1. Για τον εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τρο−
ποποίηση έργων και δραστηριοτήτων των υποκατηγο−
ριών 1 και 2 της κατηγορίας Α΄, τα οποία διαθέτουν, σε
ισχύ, εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, ο φορέας
του έργου ή της δραστηριότητας υποβάλλει στην αρ−
μόδια περιβαλλοντική αρχή το έντυπο υπό στοιχείο Υ
συνοδευόμενο κατά περίπτωση από Φάκελο Τροποποί−
ησης ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο
6 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011, με τις απαραίτητες
τεκμηριώσεις.
2. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, εντός πέντε (5) ερ−
γασίμων ημερών από την υποβολή του φακέλου, ελέγχει
την τυπική πληρότητα αυτού και ιδίως αν η υποβληθείσα
μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ εμπεριέχει τουλάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του
Ν. 4014/2011 στοιχεία, με τις απαραίτητες τεκμηριώσεις.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταχωρίζονται στο
έντυπο υπό στοιχείο Δ5, στο οποίο αποτυπώνονται και
οι τυχόν ελλείψεις του φακέλου και τα πεδία και στοι−
χεία προς συμπλήρωση.
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3. Εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, η αρμόδια πε−
ριβαλλοντική αρχή ζητεί από το φορέα του έργου ή
της δραστηριότητας να καταθέσει τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα αντίγραφα του φακέλου, συνοδευόμενα
από το έντυπο υπό στοιχείο Υ. Η αρμόδια περιβαλλο−
ντική αρχή, με το έντυπο υπό στοιχείο Δ6, διαβιβάζει
ένα αντίγραφο του φακέλου στο οικείο Περιφερειακό
Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενη−
μέρωσης του κοινού, χωρίς να απαιτείται διαδικασία
διαβούλευσης. Αν ο φάκελος κριθεί ελλιπής, η αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή, με το έντυπο υπό στοιχείο Δ5 στο
οποίο καταγράφονται οι διαπιστωθείσες ελλείψεις και
τα απαιτούμενα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση,
ενημερώνει σχετικά το φορέα του έργου ή της δρα−
στηριότητας, διακόπτει τη διαδικασία τροποποίησης
και θέτει το φάκελο στο αρχείο.
4. Εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3, η αρμόδια περιβαλλοντι−
κή αρχή, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι πέντε (25)
εργασίμων ημερών από την υποβολή του φακέλου, αξι−
ολογεί τα υποβληθέντα στοιχεία και, εφόσον εκτιμήσει
ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλο−
ντικών επιπτώσεων, εκδίδει νέα τροποποιημένη ΑΕΠΟ
ή απόφαση περί μη τροποποίησης ΑΕΠΟ, λαμβάνοντας
υπόψη τα στοιχεία εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίω−
σης ή τροποποίησης του έργου ή της δραστηριότητας
και τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και πε−
ριορισμούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, η νέα ΑΕΠΟ ή η απόφαση περί
μη τροποποίησης ισχύουσας ΑΕΠΟ εκδίδεται από το Γε−
νικό Διευθυντή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, ή,
εν απουσία αυτού, από τον ιεραρχικώς προϊστάμενό του.
Εφόσον η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διαπιστώσει
ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιαστική
μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη
λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, ζητεί, σύμ−
φωνα με το υπόδειγμα που αποτυπώνεται στο έντυπο
υπό στοιχείο Δ7 την υποβολή νέας ΜΠΕ, προκειμένου να
τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 4 ή 5 της παρούσας.
5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2
του ν.4014/2011 η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή επιβάλ−
λει με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της πρόσθετους
περιβαλλοντικούς όρους ή τροποποιεί τους αρχικούς
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του φορέα του έργου ή
της δραστηριότητας. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή
δύναται επίσης να ζητήσει την εκπόνηση ειδικής με−
λέτης ή νέας ΜΠΕ για την αντιμετώπιση των προβλη−
μάτων που έχουν διαπιστωθεί από τις επιθεωρήσεις.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διαδικασία των
παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.
6. Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και
δραστηριοτήτων του Παραρτήματος Β.Ι. της Υπουργικής
απόφασης οικ. 48963/5.10.2012 (Β΄ 2703) επανεξετάζονται
από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή λαμβάνοντας
υπόψη τις εκθέσεις συμμόρφωσης και τυχόν άλλα διαθέ−
σιμα στοιχεία και, όπου απαιτείται, αναπροσαρμόζονται
στις ακόλουθες περιπτώσεις σύμφωνα με τις οποίες:
α) η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε
να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιμές
εκπομπών της άδειας ή να περιληφθούν σε αυτήν νέες
οριακές τιμές εκπομπών ή
β) η ασφάλεια εκμετάλλευσης απαιτεί την εφαρμογή
άλλων τεχνικών ή
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γ) απαιτείται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με
νέο ή αναθεωρημένο ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος
Για τις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται η διαδικασία
του παρόντος άρθρου κατόπιν σχετικής ενημέρωσης
του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
Άρθρο 8
Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού
1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται,
πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλει στην
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Συμμόρφωσης
Τελικού Σχεδιασμού, όπως αυτός καθορίζεται στην πα−
ράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 4014/2011. Η υποβολή
λαμβάνει χώρα με το έντυπο υπό στοιχείο Υ.
2. Με τον πιο πάνω φάκελο τεκμηριώνεται η συμμόρ−
φωση της τεχνικής μελέτης του έργου ή της δραστη−
ριότητας προς την ισχύουσα ΑΕΠΟ.
3. Ο πιο πάνω φάκελος αποτελεί στοιχείο για την
ενημέρωση του φακέλου της οικείας ΑΕΠΟ και δεν αξι−
ολογείται, ούτε εγκρίνεται, από την αρμόδια περιβαλ−
λοντική αρχή. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή του δεν
απαλλάσσει τον φορέα του έργου ή της δραστηριότη−
τας από την υποχρέωση να ζητήσει την τροποποίηση
της οικείας ΑΕΠΟ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 9
Διαδικασία αξιολόγησης Τεχνικής Περιβαλλοντικής
Μελέτης – Άλλα Θέματα
1. α. Για εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν
από τον τεχνικό σχεδιασμό έργων ή δραστηριοτήτων σε
στάδιο που έπεται της οικείας ΑΕΠΟ, όπως είναι ιδίως
οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις, οι αποθεσιοθάλαμοι, οι
σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, τα κέντρα εξυ−
πηρέτησης και συντήρησης έργων ή δραστηριοτήτων,
οι σταθμοί διοδίων, τα έργα αντιθορυβικής προστασί−
ας καθώς και κάθε άλλη εξειδίκευση τεχνικών μέτρων
και όρων της ΑΕΠΟ του έργου, ο φορέας του έργου ή
της δραστηριότητας υποχρεούται να υποβάλει προς
έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Τεχνική
Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ). Η υποβολή λαμβάνει
χώρα με το έντυπο υπό στοιχείο Υ.
β. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή και
έγκριση της ΤΕΠΕΜ είναι: αα) η γενική εκτίμηση των
επιπτώσεων και η πρόβλεψη γενικών ή και ειδικών όρων
και περιορισμών για τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις και
εργασίες στη σχετική ΑΕΠΟ και ββ) η ρητή πρόβλεψη
στην πιο πάνω ΑΕΠΟ της δυνατότητας υποβολής και
έγκρισης ΤΕΠΕΜ.
γ. Η ΤΕΠΕΜ πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον τα
οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 11 του
Ν. 4014/2011, με τις απαραίτητες τεκμηριώσεις, και να
συνοδεύεται από τις αναγκαίες γνωμοδοτήσεις των
αρμοδίων υπηρεσιών (π.χ. Δασών, Πολιτισμού). Αν οι πιο
πάνω γνωμοδοτήσεις δεν προσκομιστούν με επιμέλεια
του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, αυτές
αναζητούνται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ΤΕΠΕΜ.
δ. Η έγκριση της ΤΕΠΕΜ γίνεται με απόφαση του αρ−
μόδιου Γενικού Διευθυντή της οικείας περιβαλλοντικής
αρχής.
2. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δανειοθαλά−
μων που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ή δρα−
στηριοτήτων τηρείται η διαδικασία που καθορίζεται
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στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης. Εφόσον δεν
απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ σύμφωνα με τα προβλε−
πόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης ή εφόσον
η περιοχή ενεργοποίησης του δανειοθαλάμου προβλέ−
πεται στη ΜΠΕ και έχει γίνει σχετική γενική εκτίμηση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τότε η τροποποιημένη
ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας
περιβαλλοντικής αρχής ή, εν απουσία αυτού, από τον
ιεραρχικώς προϊστάμενό του.
3. Επιτρέπεται για έργα ή δραστηριότητες η χρήση
ως αποθεσιοθαλάμου ήδη εξορυχθείσας και ανενεργού
περιοχής σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, με αποκλει−
στικό σκοπό την αποκατάστασή της και την ένταξή της
στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για τον σκοπό
αυτόν, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υπο−
χρεούται να υποβάλει στην αρμόδια δασική υπηρεσία
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μελέτη περιβαλ−
λοντικής αποκατάστασης. Η πιο πάνω μελέτη εγκρίνεται
από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη.
Άρθρο 10
Διακοπή διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης
1. Ο φορέας έργου ή δραστηριότητας για την οποία έχει
ξεκινήσει, χωρίς να περαιωθεί, μία εκ των διαδικασιών
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των άρθρων 4, 5, 6, 7 και
9 της παρούσας απόφασης, δύναται, με απλή αίτησή του
προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, να ζητήσει τη
διακοπή της σχετικής διαδικασίας, ανεξαρτήτως του στα−
δίου στο οποίο βρίσκεται, και την απόσυρση του σχετικού
φακέλου. Μετά την απόσυρση του φακέλου, η διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης διακόπτεται και κάθε σχε−
τικό με αυτήν διοικητικό έγγραφο τίθεται στο αρχείο.
2. Οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης των
άρθρων 4 και 5 της παρούσας απόφασης δύνανται να
διακόπτονται και με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση
της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, μετά τη διεξαγω−
γή της κατά περίπτωση προβλεπόμενης στα πιο πάνω

άρθρα διαδικασίας διαβούλευσης με τις αρχές ή και το
κοινό, εφόσον, από τις γνώμες, παρατηρήσεις και από−
ψεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαβούλευσης,
διαπιστώνονται ουσιώδεις ελλείψεις στην οικεία ΜΠΕ οι
οποίες καθιστούν επιβεβλημένη την αναθεώρηση ή μεί−
ζονα τροποποίησή της. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή επιστρέφει τον φάκελο της ΜΠΕ
στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας με έγγρα−
φη αιτιολόγηση, στην οποία καταγράφονται και τεκμη−
ριώνονται οι ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί. Μετά την
επιστροφή του φακέλου στον φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας, η σχετική διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης διακόπτεται και κάθε σχετικό με αυτήν
διοικητικό έγγραφο τίθεται στο αρχείο.
3. Στις περιπτώσεις 1 και 2 ως άνω, η αρμόδια περιβαλ−
λοντική αρχή διατηρεί ένα (1) αντίγραφο του φακέλου
στο αρχείο της.
Άρθρο 11
Έγκριση τυποποιημένων εντύπων για τις διαδικασίες
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των άρθρων 3, 4, 5, 6
και 7 του Ν. 4014/2011
1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης το παράρτημα και τα ηλε−
κτρονικά ή μη έντυπα υπό στοιχεία Τ, Υ, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4,
Δ5, Δ6 και Δ7 που ακολουθούν και με τα οποία τυπο−
ποιούνται οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης
των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011.
2. Τα έντυπα αναρτώνται σε επεξεργάσιμη μορφή στο
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής (www.ypeka.gr), στη θεματική
ενότητα περιβάλλον.
3. Το σύνολο των εντύπων συνοδεύεται από το ηλε−
κτρονικό έντυπο Τ στο οποίο καταχωρίζονται τα κύρια
στοιχεία του έργου ή της δραστηριότητας.
4. Η χρήση των πιο πάνω εντύπων στις εκκρεμείς, κατά
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, διαδικα−
σίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, είναι προαιρετική.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3, 4, 5, 6
ΚΑΙ 7 ΤΟΥ Ν. 4014/2011
Κατάλογος τυποποιημένων, ηλεκτρονικών ή μη, εντύπων για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης
των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΕΝΤΥΠΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

T

Στοιχεία ταυτότητας έργου ή δραστηριότητας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτή−
των κατηγορίας Α

Y

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων

Δ1

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΠΠΑ

Δ2

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
για τη διαδικασία ΠΠΠΑ

Δ3

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΜΠΕ

Δ4

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ για τη διαδι−
κασία ΑΕΠΟ

Δ5

ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ

Δ6

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕΠΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Δ7

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΠΕ
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Print Form

Στοιχεία Ταυτότητας Έργου ή Δραστηριότητας

Τ

για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων κατηγορίας Α

Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή

* Συμπληρώνεται απο την Υπηρεσία

Ημερομηνία:
Αρ. πρωτοκόλλου :
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) Έργου ή
Δραστηριότητας :

Ταχ. Δ/νση:
T ηλ:
FAX
Email
1. Τίτλος Έργου ή Δραστηριότητας

2. Φορέας Εργου ή Δραστηριότητας
Επωνυμία:
Διέυθυνση:
Περιοχή:
Τηλέφωνο:

fax

email:

Ʃƾǂ:

email:

Τηλέφωνο:

fax:

email:

Υπεύθυνος
Επικοινωνίας::

Ʃƾǂ:

email:

Υπεύθυνος
Επικοινωνίας::
Θέση:
3. Περιβαλλοντικός Mελετητής Έργου ή Δραστηριότητας
Επωνυμία:
Διέυθυνση:
Περιοχή:

Θέση:
4. Κατάταξη Έργου ή Δραστηριότητας σύμφωνα με ΥΑ 1958/2012, όπως ισχύει
(Ως κριτήριο χρησμοποιείται το έργο - δραστηριότητα υψηλότερης υποκατηγορίας, άρθρο 1 παρ. 5 του Ν.4014/2011)

Υποκατηγορία:
Ομάδα:
Α/Α (1-226)
5. Θέση και Διοικητική Υπαγωγή Έργου η Δραστηριότητας
Συντεταγμένες του Έργου*(Για σημειακό ή εκτατικό έργο-δραστηριότητα οι συντεταγμένες δίδονται κεντροβαρικά, ενώ για γραμμικό έργο δίδονται οι συντεταγμένες
της αρχής, της μέσης και του τέλους )
(x,y) στο Εθνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87

(φ,λ) στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS84

X

Y

ǌ

ǂ

X

Y

ǌ

ǂ

X

Y

ǌ

ǂ

Περιφέρεια/ες:
Περιφέρειακή Ενότητα/ες:
Δήμος/οι:
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Y

ƪƱƷƸƴƳ ƸƴƳƨƳƯƬƶ ƶƷƳƭƹƪƭƻƱ
īǈĮ Ĳǆǌ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ ĮįİǈǎįǗĲǆıǆ ƿǏǄǔǌ ǉĮǈ įǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ
ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ Ƨ


1.ȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁɃɌȰȾȵȿɃɉɉɅɃȲɃȿȸɇ
1.A.ɉɅɃȲɃȿȸɌȰȾȵȿɃɉȳȻȰȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰɅɆɃȾȰɈȰɆȾɈȻȾɃɉɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɉɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁȰɅȰȻɈȸɇȵɏɁͲɅɅɅȰͲ(ɅȰɆ.2ȰɈɃɉ
ȰɆ.3ɈɃɉɁ.4014/2011,ɃɅɏɇȻɇɍɉȵȻ)ɁȵɃɉȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)
1.Ȱ.1.___________ɉɅɃȲɃȿȸɌȰȾȵȿɃɉɅɅɅȰ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏʉʆʃɲʏɳʄʄɻʄʉɲʌɿɽʅʊ(ʋ.ʖ.1ɶɿɲʋʌʙʏɻʐʋʉɴʉʄɼ,2
ɶɿɲɷɸʑʏɸʌɻʃ.ʉ.ʃ.)
1.Ȱ.2.ɉɅɃȲɃȿȸȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɌȰȾȵȿɃɉɅɅɅȰ(ɀȵɈȰȰɅɃȵȿȵȳɍɃ
ɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇ)
1.Ȱ.3.ɉɅɃȲɃȿȸɅɆɃɇȺȵɈɏɁȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɌȰȾȵȿɃɉɅɅɅȰ
1.Ȱ.4.ɉɅɃȲɃȿȸȰɅɃɎȵɏɁͲɇɉɀɅȿȸɆɏɀȰɈȻȾɏɁɇɈɃȻɍȵȻɏɁȵɅȻɈɏɁ
ȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȵɏɁɈɏɁɉɅȸɆȵɇȻɏɁȾȰȻɈɏɁɌɃɆȵɏɁɈȸɇȴȻɃȻȾȸɇȸɇ
1.Ȱ.5.ȰȿȿɃ
ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ:








1.B.ɉɅɃȲɃȿȸɀɅȵȳȻȰȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰȵȾȴɃɇȸɇȰɅɃɌȰɇȸɇȵȳȾɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁͲȰȵɅɃͲ(ɅȰɆ.2ȲɈɃɉȰɆ.3ɈɃɉɁ.
4014/2011,ɃɅɏɇȻɇɍɉȵȻ)ɁȵɃɉȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)
1.Ȳ.1.___________ɉɅɃȲɃȿȸɌȰȾȵȿɃɉɀɅȵ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏʉʆʃɲʏɳʄʄɻʄʉɲʌɿɽʅʊ(ʋ.ʖ.1ɶɿɲʋʌʙʏɻʐʋʉɴʉʄɼ,2
ɶɿɲɷɸʑʏɸʌɻʃ.ʉ.ʃ.)
1.Ȳ.2.ɉɅɃȲɃȿȸȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɀɅȵ(ɀȵɈȰȰɅɃȵȿȵȳɍɃɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇ)
1.Ȳ.3.ɉɅɃȲɃȿȸɅɆɃɇȺȵɈɏɁȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɀɅȵ





1.Ȳ.4.ɉɅɃȲɃȿȸȰɅɃɎȵɏɁͲɇɉɀɅȿȸɆɏɀȰɈȻȾɏɁɇɈɃȻɍȵȻɏɁȵɅȻɈɏɁ
ȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȵɏɁɈɏɁɉɅȸɆȵɇȻɏɁȾȰȻɈɏɁɌɃɆȵɏɁɈȸɇȴȻɃȻȾȸɇȸɇ
ȾȰȺɏɇȾȰȻɈɏɁȰɅɃɎȵɏɁɈɃɉȾɃȻɁɃɉȾȰȻȰȿȿɏɁɌɃɆȵɏɁ(ȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰ
ȴȻȰȲɃɉȿȵɉɇȸɇ)



1.Ȳ.5.ȰȿȿɃ



ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ:
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ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ Ƨ

1.ȳ.ɉɅɃȲɃȿȸɌȰȾȵȿɃɉȳȻȰȴȻȰȴȻȾȰɇȻAȰɁȰɁȵɏɇȸɇȰɅɃɌȰɇȸɇȵȳȾɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁͲȰȵɅɃͲ(ȰɆ.5ɈɃɉɁ.4014/2011,
ɃɅɏɇȻɇɍɉȵȻ)

______/______/_____
ȰɆȻȺɀɃɇɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ/ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȰ.ȵ.Ʌ.Ƀ.:

ȰɆȻȺɀɃɇȴȻȰȴȻȾɈɉȰȾȸɇȰɁȰɆɈȸɇȸɇ(Ȱ.ȴ.Ȱ.):1

2
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸɈȰɉɈɃɈȸɈȰ(ɅȵɈ)ȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ: 

(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)
1.ȳ.1.___________ɉɅɃȲɃȿȸɌȰȾȵȿɃɉȰɁȰɁȵɏɇȸɇȰȵɅɃ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏʉʆʃɲʏɳʄʄɻʄʉɲʌɿɽʅʊ(ʋ.ʖ.1ɶɿɲʋʌʙʏɻʐʋʉɴʉʄɼ,2
ɶɿɲɷɸʑʏɸʌɻʃ.ʉ.ʃ.)
1.ȳ.2.ɉɅɃȲɃȿȸȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɌȰȾȵȿɃɉȰɁȰɁȵɏɇȸɇȰȵɅɃ(ɀȵɈȰȰɅɃ
ȵȿȵȳɍɃɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇ)
1.ȳ.3.ɉɅɃȲɃȿȸɅɆɃɇȺȵɈɏɁȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɌȰȾȵȿɃɉȰɁȰɁȵɏɇȸɇȰȵɅɃ
1.ȳ.4.ȰȿȿɃ
ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ:








1.ȴ.ɉɅɃȲɃȿȸɀɅȵȳȻȰȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰȰɁȰɁȵɏɇȸɇȰɅɃɌȰɇȸɇȵȳȾɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁͲȰȵɅɃͲ(ɅȰɆ.2ȲɈɃɉȰɆ.3&ȰɆ.5
ɈɃɉɁ.4014/2011,ɃɅɏɇȻɇɍɉȵȻ)

______/______/_____
ȰɆȻȺɀɃɇɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ/ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȰ.ȵ.Ʌ.Ƀ.:

ȰɆȻȺɀɃɇȴȻȰȴȻȾɈɉȰȾȸɇȰɁȰɆɈȸɇȸɇ(Ȱ.ȴ.Ȱ.):1

ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸɈȰɉɈɃɈȸɈȰ(ɅȵɈ)ȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ:2

(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)
1.ȴ.1.___________ɉɅɃȲɃȿȸɀɅȵ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ, ʍɻʅɸɿʙʍʏɸ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɲʌɿɽʅʊ (ʋ.ʖ. 1 ɶɿɲ ʋʌʙʏɻ ʐʋʉɴʉʄɼ, 2
ɶɿɲɷɸʑʏɸʌɻʃ.ʉ.ʃ.)
1.ȴ.2.ɉɅɃȲɃȿȸȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɀɅȵ(ɀȵɈȰȰɅɃȵȿȵȳɍɃɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇ)
1.ȴ.3.ɉɅɃȲɃȿȸɅɆɃɇȺȵɈɏɁȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɀɅȵ





1.ȴ.4.ɉɅɃȲɃȿȸȰɅɃɎȵɏɁͲɇɉɀɅȿȸɆɏɀȰɈȻȾɏɁɇɈɃȻɍȵȻɏɁȵɅȻɈɏɁ
ȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȵɏɁɈɏɁɉɅȸɆȵɇȻɏɁȾȰȻɈɏɁɌɃɆȵɏɁɈȸɇȴȻɃȻȾȸɇȸɇ
ȾȰȺɏɇȾȰȻɈɏɁȰɅɃɎȵɏɁɈɃɉȾɃȻɁɃɉȾȰȻȰȿȿɏɁɌɃɆȵɏɁ(ȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰ
ȴȻȰȲɃɉȿȵɉɇȸɇ)



1.ȴ.5.ȰȿȿɃ



ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ:


1

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆʔʉʌɹɲʏʉʐɹʌɶʉʐɼʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɸʔʊʍʉʆɹʖɸɿʄɳɴɸɿɲʌɿɽʅʊɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎɲʆɳʌʏɻʍɻʎ(Ȱ.ȴ.Ȱ.)
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆʔʉʌɹɲʏʉʐɹʌɶʉʐɼʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɸʔʊʍʉʆɹʖɸɿʄɳɴɸɿɅȵɈʍɸʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʍʏɳɷɿʉʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ
ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ.
2
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ƪƱƷƸƴƳ ƸƴƳƨƳƯƬƶ ƶƷƳƭƹƪƭƻƱ

Y

īǈĮ Ĳǆǌ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ ĮįİǈǎįǗĲǆıǆ ƿǏǄǔǌ ǉĮǈ įǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ
ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ Ƨ

1.ȵ.ɉɅɃȲɃȿȸɌȰȾȵȿɃɉȳȻȰȴȻȰȴȻȾȰɇȻAɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇȰɅɃɌȰɇȸɇȵȳȾɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁͲȰȵɅɃͲ(ȰɆ.6ɈɃɉɁ.
4014/2011,ɃɅɏɇȻɇɍɉȵȻ)

______/______/_____
ȰɆȻȺɀɃɇɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ/ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȰ.ȵ.Ʌ.Ƀ.:

ȰɆȻȺɀɃɇȴȻȰȴȻȾɈɉȰȾȸɇȰɁȰɆɈȸɇȸɇ(Ȱ.ȴ.Ȱ.):1

ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸɈȰɉɈɃɈȸɈȰ(ɅȵɈ)ȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ:2

(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)
1.ȵ.1.___________ɉɅɃȲɃȿȸɌȰȾȵȿɃɉɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇȰȵɅɃ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏʉʆʃɲʏɳʄʄɻʄʉɲʌɿɽʅʊ(ʋ.ʖ.1ɶɿɲʋʌʙʏɻʐʋʉɴʉʄɼ,2
ɶɿɲɷɸʑʏɸʌɻʃ.ʉ.ʃ.)
1.ȵ.2.ɉɅɃȲɃȿȸȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɌȰȾȵȿɃɉɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇȰȵɅɃ(ɀȵɈȰȰɅɃ
ȵȿȵȳɍɃɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇ)
1.ȵ.3.ɉɅɃȲɃȿȸɅɆɃɇȺȵɈɏɁȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɌȰȾȵȿɃɉɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇȰȵɅɃ
1.ȵ.4.ȰȿȿɃ
ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ:







1.ɇɈ.ɉɅɃȲɃȿȸɀɅȵȳȻȰȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇȰɅɃɌȰɇȸɇȵȳȾɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁͲȰȵɅɃͲ(ɅȰɆ.2ȲɈɃɉȰɆ.3&ȰɆ.
6ɈɃɉɁ.4014/2011,ɃɅɏɇȻɇɍɉȵȻ)

______/______/_____
ȰɆȻȺɀɃɇɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ/ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȰ.ȵ.Ʌ.Ƀ.:

1
ȰɆȻȺɀɃɇȴȻȰȴȻȾɈɉȰȾȸɇȰɁȰɆɈȸɇȸɇ(Ȱ.ȴ.Ȱ.): 

ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸɈȰɉɈɃɈȸɈȰ(ɅȵɈ)ȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ:2

(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)
1.ɇɈ.1.___________ɉɅɃȲɃȿȸɀɅȵ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏʉʆʃɲʏɳʄʄɻʄʉɲʌɿɽʅʊ(ʋ.ʖ.1ɶɿɲʋʌʙʏɻʐʋʉɴʉʄɼ,2
ɶɿɲɷɸʑʏɸʌɻʃ.ʉ.ʃ.)
1.ɇɈ.2.ɉɅɃȲɃȿȸȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɀɅȵ(ɀȵɈȰȰɅɃȵȿȵȳɍɃɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇ)
1.ɇɈ.3.ɉɅɃȲɃȿȸɅɆɃɇȺȵɈɏɁȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɀɅȵ
1.ɇɈ.4.ɉɅɃȲɃȿȸȰɅɃɎȵɏɁͲɇɉɀɅȿȸɆɏɀȰɈȻȾɏɁɇɈɃȻɍȵȻɏɁȵɅȻɈɏɁ
ȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȵɏɁɈɏɁɉɅȸɆȵɇȻɏɁȾȰȻɈɏɁɌɃɆȵɏɁɈȸɇȴȻɃȻȾȸɇȸɇ
ȾȰȺɏɇȾȰȻɈɏɁȰɅɃɎȵɏɁɈɃɉȾɃȻɁɃɉȾȰȻȰȿȿɏɁɌɃɆȵɏɁ(ȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰ
ȴȻȰȲɃɉȿȵɉɇȸɇ)
1.ɇɈ.5.ȰȿȿɃ
ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ:

1









ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆʔʉʌɹɲʏʉʐɹʌɶʉʐɼʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɸʔʊʍʉʆɹʖɸɿʄɳɴɸɿɲʌɿɽʅʊɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎɲʆɳʌʏɻʍɻʎ(Ȱ.ȴ.Ȱ.)
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆʔʉʌɹɲʏʉʐɹʌɶʉʐɼʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɸʔʊʍʉʆɹʖɸɿʄɳɴɸɿɅȵɈʍɸʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʍʏɳɷɿʉʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ
ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ.
2



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Y
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ƪƱƷƸƴƳ ƸƴƳƨƳƯƬƶ ƶƷƳƭƹƪƭƻƱ
īǈĮ Ĳǆǌ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ ĮįİǈǎįǗĲǆıǆ ƿǏǄǔǌ ǉĮǈ įǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ
ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ Ƨ

1.ȷ.ɉɅɃȲɃȿȸɌȰȾȵȿɃɉɇɉɀɀɃɆɌɏɇȸɇɈȵȿȻȾɃɉɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉ

ȰɆȻȺɀɃɇɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ/ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȰ.ȵ.Ʌ.Ƀ.:

1
ȰɆȻȺɀɃɇȴȻȰȴȻȾɈɉȰȾȸɇȰɁȰɆɈȸɇȸɇ(Ȱ.ȴ.Ȱ.): 

2
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸɈȰɉɈɃɈȸɈȰ(ɅȵɈ)ȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ: 

(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)
1.ȷ.1.ɉɅɃȲɃȿȸɌȰȾȵȿɃɉɇɉɀɀɃɆɌɏɇȸɇɈȵȿȻȾɃɉɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉ
1.ȷ.2.ȰȿȿɃ
ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ:

______/______/_____





1.ȸ.ɉɅɃȲɃȿȸɈȵɍɁȻȾȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸɇɀȵȿȵɈȸɇ(ɅȰɆ.2ɈɃɉȰɆ.7ɈɃɉɁ.4014/2011,ɃɅɏɇȻɇɍɉȵȻ)

______/______/_____
ȰɆȻȺɀɃɇɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ/ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȰ.ȵ.Ʌ.Ƀ.:

ȰɆȻȺɀɃɇȴȻȰȴȻȾɈɉȰȾȸɇȰɁȰɆɈȸɇȸɇ(Ȱ.ȴ.Ȱ.):1

ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸɈȰɉɈɃɈȸɈȰ(ɅȵɈ)ȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ:2

(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)
1.ȸ.1.___________ɉɅɃȲɃȿȸɈȵɍɁȻȾȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸɇɀȵȿȵɈȸɇ
(ɈȵɅȵɀ)
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏʉʆʃɲʏɳʄʄɻʄʉɲʌɿɽʅʊ(ʋ.ʖ.1ɶɿɲʋʌʙʏɻʐʋʉɴʉʄɼ,2
ɶɿɲɷɸʑʏɸʌɻʃ.ʉ.ʃ.)
1.ȸ.2.ȰȿȿɃ
ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ:






2.ȰɆȻȺɀɃɇȰɁɈȻȳɆȰɌɏɁɅɃɉɉɅɃȲȰȿȿɃɁɈȰȻ
2.1.ɇȵȵɁɈɉɅȸɀɃɆɌȸ
2.2.ɇȵɎȸɌȻȰȾȸɀɃɆɌȸ











1

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆʔʉʌɹɲʏʉʐɹʌɶʉʐɼʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɸʔʊʍʉʆɹʖɸɿʄɳɴɸɿɲʌɿɽʅʊɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎɲʆɳʌʏɻʍɻʎ(Ȱ.ȴ.Ȱ.)
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɼ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɸʔʊʍʉʆ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɅȵɈ ʍɸ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ʍʏɳɷɿʉ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ
ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ.

2
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƪƱƷƸƴƳ ƸƴƳƨƳƯƬƶ ƶƷƳƭƹƪƭƻƱ

Y

īǈĮ Ĳǆǌ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ ĮįİǈǎįǗĲǆıǆ ƿǏǄǔǌ ǉĮǈ įǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ
ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ Ƨ


3.ɇɉɁȸɀɀȵɁȰȵȳȳɆȰɌȰ(ȲȵȲȰȻɏɇȵȻɇ,ȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȵȻɇȾ.ȿɅ.)ȵɌɃɇɃɁȴȵɁɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɁɈȰȻɇȵȵȻȴȻȾɃ
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰɈɃɉɌȰȾȵȿɃɉ






3.1
3.2
3.3
3.4










ɉʋʉɶʌɲʔɼ
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Ʃ1

ƪƱƷƸƴƳ ƪƯƪīƹƳƸ ƴƯƬƵƳƷƬƷƧƶ
ĭƧƮƪƯƳƸ ƴƴƴƧ



1.ȾɆȻɈȸɆȻȰȵȿȵȳɍɃɉɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇɌȰȾȵȿɃɉɅɅɅȰ
Ʌ.Ʌ.:ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻ,ɅȿȸɆȸɇ
Ʌ.ȵ.:ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻ,ȵȿȿȻɅȸɇ
ȴ.Ʌ.:ȴȵɁɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻ
ȴ.Ȱ.:ȴȵɁȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻȲȰɇȵȻɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸɇɇɈɃɌȰȾȵȿȿɃɅɅɅȰ



(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)

1.Ȱ.ɅȵɆȻȳɆȰɌȸȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ(ɇɈɃȵɆɆȳɃ
ȵɁɈȰɇɇɃɁɈȰȻȾȰȻɃȿȰɈȰɈɉɍɃɁɇɉɁɃȴȰȵɆȳȰ)

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



1.Ȳ.ɈɃɅɃȳɆȰɌȻȾɃȴȻȰȳɆȰɀɀȰ

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



1.ȳ.ɉɌȻɇɈȰɀȵɁȵɇɍɆȸɇȵȻɇȳȸɇ(ɍɏɆɃɈȰɂȻȾɃͲɅɃȿȵɃȴɃɀȻȾɃ
ɅȿȰȻɇȻɃ)

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



1.ȴ.ɅȵɆȻɃɍȵɇɅɃɉȵɀɅȻɅɈɃɉɁɇɈȻɇȴȻȰɈȰɂȵȻɇɈɃɉɁ.
3937/2011,ɃɅɏɇȻɇɍɉȵȻ(ɅɆɃɇɈȰɇȻȰȲȻɃɅɃȻȾȻȿɃɈȸɈȰɇȾȰȻ
ȰȿȿȵɇȴȻȰɈȰɂȵȻɇ)

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



1.ȵ.ɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɇȾɆȻɇȻɀɏɁɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁȺȵɀȰɈɏɁ

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



1.ɇɈ.ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵȺɃȴɃȿɃȳȻȰɇ/ɏɁȵȾɈȻɀȸɇȸɇȾȰȻ
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁȵɆȳɃɉȸ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



1.ȷ.ȵȾɈȻɀȸɇȸȰɁȰȳȾȰȻɃɈȸɈȰɇȵȾɅɃɁȸɇȸɇȵɂȵȻȴȻȾȵɉɀȵɁɏɁ
ɀȵȿȵɈɏɁȾȰɈȰɈȸɀɅȵ

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.





ȴ.Ȱ.

ȴ.Ȱ.
ȴ.Ȱ.

ȴ.Ȱ.
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ƪƱƷƸƴƳ ƪƯƪīƹƳƸ ƴƯƬƵƳƷƬƷƧƶ
ĭƧƮƪƯƳƸ ƴƴƴƧ

Ʃ1


2.ɃɌȰȾȵȿɃɇɅɆɃȾȰɈȰɆȾɈȻȾɃɉɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɉɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁȰɅȰȻɈȸɇȵɏɁȵȻɁȰȻɅȿȸɆȸɇɏɇɈȵɁȰɅɆɃɏȺȸȺȵȻȳȻȰ
ȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȵȻɇ;
(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)

2.1.ɁȰȻ

2.2.ɃɍȻ



ȰɆȻȺɀɃɇȰɁɈȻɈɉɅɏɁɅɃɉ
ȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻɁȰ
ɉɅɃȲȿȸȺɃɉɁ





2.1.1.ɇȵȵɁɈɉɅȸɀɃɆɌȸ



2.1.2.ɇȵɎȸɌȻȰȾȸɀɃɆɌȸ





3.ȰɁɃɍȻ,ȰȻɈȻɃȿɃȳȸɇɈȵȾȰɈȰȳɆȰɌɃɁɈȰɇɈȰȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰɅɆɃɇɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸɅȵȴȻȰȾȰȻɇɈɃȻɍȵȻȰ



































ɉʋʉɶʌɲʔɼ
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ƪƱƷƸƴƳ ƪƴƳƴƷƪƭƧƶ īƱƻưƳƩƳƷƬƶƪƻƱ ĭƳƵƪƻƱ

Ʃ2

ǄǈĮ Ĳǆ įǈĮįǈǉĮıǁĮ ƴƴƴƧ



ȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȵȻɇͲȰɅɃɎȵȻɇ(ȵȻɇȵɆɍɃɀȵɁȰ)
Ȱ/Ȱ

ɉɅȸɆȵɇȻȰ/ɌɃɆȵȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ/ȰȿȿɃȻ
ɌɃɆȵȻɇ

ȰɆ.ɅɆɏɈ.ȵȳȳɆȰɌɃɉ

ȸɀ.ȵȳȳɆȰɌɃɉ

ɇɍɃȿȻȰ

1









2









3









4









5









6









7



















ɉʋʉɶʌɲʔɼ
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ƪƱƷƸƴƳ ƪƯƪīƹƳƸ ƴƯƬƵƳƷƬƷƧƶ
ưƴƪ

Ʃ3

1.ȾɆȻɈȸɆȻȰȵȿȵȳɍɃɉɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇɀɅȵ
Ʌ.Ʌ.:ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻ,ɅȿȸɆȸɇ
Ʌ.ȵ.:ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻ,ȵȿȿȻɅȸɇ
ȴ.Ʌ.:ȴȵɁɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻ

ȴ.Ȱ.:ȴȵɁȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻȲȰɇȵȻɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸɇɇɈȸɀɅȵ
(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)
1.Ȱ.ɅȵɆȻȳɆȰɌȸȵɆȳɃɉȹȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ(ɇɈɃȵɆȳɃȵɁɈȰɇɇɃɁɈȰȻȾȰȻɃȿȰɈȰɈɉɍɃɁɇɉɁɃȴȰȵɆȳȰ)

Ʌ.Ʌ.
1.Ȱ1.ɍɏɆɃȺȵɈȸɇȸȵɆȳɃɉȹ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.

1.Ȱ4.ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉ
ȾȰɈȰɇȾȵɉȸɇȾȰȻȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ
ȵɆȳɃɉȹȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
(ȵɁȵɆȳȵȻȰ,ɁȵɆɃ,ɉȿȻȾȰ–
ɅɃɇɃɈȸɈȵɇ)

Ʌ.Ʌ.
Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.
Ʌ.Ʌ.

1.Ȱ7.ȰɁȰȿɉɇȸȵɆȳɃɉȹ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇɏɇɅɆɃɇ
ɈȸɁɅɆɃȾȿȸɇȸɃɍȿȸɇȵɏɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.














Ʌ.Ʌ.
1.Ȱ2.ȵɅȻɈɆȵɅɃɀȵɁȵɇ
ɍɆȸɇȵȻɇɇɈȸɁɅȵɆȻɃɍȸɈɃɉ
ȵɆȳɃɉȹȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.
Ʌ.Ʌ.

1.Ȱ5.ȰɁȰȿɉɇȸȵɆȳɃɉȹ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇɏɇɅɆɃɇ
ɈȸɍɆȸɇȸɌɉɇȻȾɏɁɅɃɆɏɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.
Ʌ.Ʌ.

1.Ȱ8.ȰɁȰȿɉɇȸȵɆȳɃɉȹ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇɏɇɅɆɃɇ
ɈȸȴȻȰȺȵɇȸȰɅɃȲȿȸɈɏɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.














Ʌ.Ʌ.
1.Ȱ3.ɈȵɍɁȻȾȰ
ɍȰɆȰȾɈȸɆȻɇɈȻȾȰȵɆȳɃɉ
ȹȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ


Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.
Ʌ.Ʌ.

1.Ȱ6.ȰɁȰȿɉɇȸȵɆȳɃɉȹ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇɏɇ
ɅɆɃɇɈȸɁȵȾɅɃɀɅȸ
ɆɉɅȰɁɈɏɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.

1.Ȱ9.ɇɉɇɍȵɈȻɇȸȵɆȳɃɉȹ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇɀȵ
ɍɏɆɃɈȰɂȻȾɃͲ
ɅɃȿȵɃȴɃɀȻȾɃ
ɇɍȵȴȻȰɇɀɃ

Ʌ.Ʌ.
Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.















1.B.ɅȵɆȻȳɆAɌȸȵɁȰȿȿȰȾɈȻȾɏɁȿɉɇȵɏɁȵɆȳɃɉȹȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇɅɃɉȵɂȵɈȰɇȺȸȾȰɁ

Ʌ.Ʌ.
1.Ȳ1.ɏɇɅɆɃɇȺȵɇȸ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.
Ʌ.Ʌ.

1.Ȳ4.ɀȸȴȵɁȻȾȸȿɉɇȸ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.
















Ʌ.Ʌ.
1.Ȳ2.ɏɇɅɆɃɇɀȵȳȵȺɃɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.
Ʌ.Ʌ.

1.Ȳ5ɏɇɅɆɃɇȰȿȿȰ
ȵɅȻɀȵɆɃɉɇȺȵɀȰɈȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.










Ʌ.Ʌ.
1.Ȳ3.ɏɇɅɆɃɇ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.A.
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ƪƱƷƸƴƳ ƪƯƪīƹƳƸ ƴƯƬƵƳƷƬƷƧƶ
ưƴƪ

Ʃ3


1.ȳ.ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɇɈɃȻɍȵȻɏɁɌɉɇȻȾɃɉȾȰȻȰɁȺɆɏɅɃȳȵɁɃɉɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇɅɃɉȵɁȴȵɍȵɈȰȻɁȰȺȻȳɃɉɁɇȸɀȰɁɈȻȾȰȰɅɃɈɃɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɃ
ȵɆȳɃȹȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰ

Ʌ.Ʌ.
1.ȳ1.ȾȿȻɀȰɈȻȾɃȻ
ɅȰɆȰȳɃɁɈȵɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȳ4.ɉȴȰɈȻȾɃȻɅɃɆɃȻ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȳ7.ɅȰɁȻȴȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȳ10.ȾɃȻɁɏɁȻȾɃͲ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȳ13.ɅɃȿȻɈȻɇɈȻȾȸ
ȾȿȸɆɃɁɃɀȻȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ..






















Ʌ.Ʌ.
1.ȳ2.ȵȴȰɌɃɇͲȳȵɏȿɃȳȻȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȳ5.ɃȻȾɃɈɃɅɃȻ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȳ8.ɅɆɃɇɈȰɈȵɉɃɀȵɁȵɇ
ɅȵɆȻɃɍȵɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȳ11.ɅȿȸȺɉɇɀɃɇͲ
ȴȸɀɃȳɆȰɌȻȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȳ14.ȰȾɃɉɇɈȻȾɃ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.






















Ʌ.Ʌ.
1.ȳ3.ɈɃɅȻɃ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȳ6.ɍȿɏɆȻȴȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȳ9.ɍɆȸɇȵȻɇȳȸɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȳ12.ɈȵɍɁȻȾȵɇ
ɉɅɃȴɃɀȵɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȳ15.ȰɈɀɃɇɌȰȻɆȻȾɃ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.























1.ȴ.ȵȾɈȻɀȸɇȸȾȰȻȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɈɏɁɅȻȺȰɁɏɁɇȸɀȰɁɈȻȾɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁȵɆȳɃɉ‘ȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇɅɃɉȵɁȴȵɍȵɈȰȻɁȰɅɆɃȾȿȸȺɃɉɁ

Ʌ.Ʌ.
1.ȴ1.ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵȺɃȴɏɁ
ȵȾɈȻɀȸɇȸɇȾȰȻȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
ȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȴ4.ɈɃɅȻɃ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.













Ʌ.Ʌ.
1.ȴ2.ȾȿȻɀȰɈȻȾɃȻ
ɅȰɆȰȳɃɁɈȵɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȴ5.ɉȴȰɈȻȾɃȻɅɃɆɃȻ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.










Ʌ.Ʌ.
1.ȴ3.ȵȴȰɌɃɇͲȳȵɏȿɃȳȻȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȴ6.ɃȻȾɃɈɃɅɃȻ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.










15044

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƪƱƷƸƴƳ ƪƯƪīƹƳƸ ƴƯƬƵƳƷƬƷƧƶ
ưƴƪ

Ʃ3

1.ȴ.ȵȾɈȻɀȸɇȸȾȰȻȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɈɏɁɅȻȺȰɁɏɁɇȸɀȰɁɈȻȾɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁȵɆȳɃɉ‘ȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇɅɃɉȵȲȴȵɍȵɈȰȻɁȰɅɆɃȾȿȸȺɃɉɁ
(ɇɉɁȵɍȵȻȰ)

Ʌ.Ʌ.
1.ȴ7.ɍȿɏɆȻȴȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȴ10.ɍɆȸɇȵȻɇȳȸɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȴ13.ɈȵɍɁȻȾȵɇ
ɉɅɃȴɃɀȵɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȴ16.ȰɈɀɃɇɌȰȻɆȻȾɃ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.


















Ʌ.Ʌ.
1.ȴ8.ɅȰɁȻȴȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȴ11.ȾɃȻɁɏɁȻȾɃͲ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.ȵ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȴ14.ɅɃȿȻɈȻɇɈȻȾȸ
ȾȿȸɆɃɁɃɀȻȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȴ17.ɉȳȵȻȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.


















Ʌ.Ʌ.
1.ȴ9.ɅɆɃɇɈȰɈȵɉɃɀȵɁȵɇ
ɅȵɆȻɃɍȵɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȴ12.ɅȿȸȺɉɇɀɃɇͲ
ȴȸɀɃȳɆȰɌȻȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȴ15.ȰȾɃɉɇɈȻȾɃ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȴ18.ɇɏɆȵɉɈȻȾȵɇͲ
ɇɉɁȵɆȳȻɇɈȻȾȵɇ
ȵɅȻɅɈɏɇȵȻɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.



















1.ȵ.ȰɁȰȿɉɈȻȾȸɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɏɁȰɅɃɌɉȳȸɇ,ɀȵȻɏɇȸɇ,ȰɅɃȾȰɈȰɇɈȰɇȸɇȾȰȻȰɁɈȻɇɈȰȺɀȻɇȸɇɇȸɀȰɁɈȻȾɏɁȴɉɇɀȵɁɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁ
ȵɆȳɃɉ‘ȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

Ʌ.Ʌ.
1.ȵ1.ȾȿȻɀȰɈȻȾɃȻ
ɅȰɆȰȳɃɁɈȵɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȵ4.ɉȴȰɈȻȾɃȻɅɃɆɃȻ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȵ7.ɅȰɁȻȴȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
















Ʌ.Ʌ.
1.ȵ2.ȵȴȰɌɃɇͲȳȵɏȿɃȳȻȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȵ5.ɃȻȾɃɈɃɅɃȻ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȵ8.ɅɆɃɇɈȰɈȵɉɃɀȵɁȵɇ
ɅȵɆȻɃɍȵɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.














Ʌ.Ʌ.
1.ȵ3.ɈɃɅȻɃ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȵ6.ɍȿɏɆȻȴȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȵ9.ɍɆȸɇȵȻɇȳȸɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
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ƪƱƷƸƴƳ ƪƯƪīƹƳƸ ƴƯƬƵƳƷƬƷƧƶ
ưƴƪ

Ʃ3

1.ȵ.ȰɁȰȿɉɈȻȾȸɅȵɆȻȳɆȰɌȸɀȵɈɆɏɁȰɅɃɌɉȳȸɇ,ɀȵȻɏɇȸɇ,ȰɅɃȾȰɈȰɇɈȰɇȸɇȾȰȻȰɁɈȻɇɈȰȺɀȻɇȸɇɇȸɀȰɁɈȻȾɏɁȴɉɇɀȵɁɏɁ
ȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁȵɆȳɃɉ‘ȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ(ɇɉɁȵɍȵȻȰ)

Ʌ.Ʌ.
1.ȵ10.ȾɃȻɁɏɁȻȾɃͲ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȵ13.ɅɃȿȻɈȻɇɈȻȾȸ
ȾȿȸɆɃɁɃɀȻȰ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.



















Ʌ.Ʌ.
Ʌ.ȵ.

1.ȵ11.ɅȿȸȺɉɇɀɃɇͲ
ȴȸɀɃȳɆȰɌȻȰ

ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.
Ʌ.ȵ.

1.ȵ14.ȰȾɃɉɇɈȻȾɃ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ

ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.


1.ɇɈ.ɇɍȵȴȻɃɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸɇȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇȾȰȻȵɌȰɆɀɃȳȸɇɈɏɁɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɏɁɀȵɈɆɏɁ

Ʌ.Ʌ.
1.ȵ12.ɈȵɍɁȻȾȵɇ
ɉɅɃȴɃɀȵɇ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.
Ʌ.Ʌ.

1.ȵ15.ȰɈɀɃɇɌȰȻɆȻȾɃ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.ȵ.













1.ɇɈ1.ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɃȻɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɃȻɃɆɃȻ

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



1.ɇɈ2.ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇɅȰɆȰȾɃȿɃɉȺȸɇȸɇ

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



















……………………………………………………………………………………………………

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



……………………………………………………………………………………………………

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



……………………………………………………………………………………………………

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



……………………………………………………………………………………………………

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.




1.ȷ.ɀȸͲɈȵɍɁȻȾȸɅȵɆȻȿȸɎȸ


1.ȸ.ɌɏɈɃȳɆȰɌȻȾȸɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸ


1.ȺɍȰɆɈȵɇȾȰȻɇɍȵȴȻȰ


1.Ȼ.ȵȻȴȻȾȸɀȵȿȵɈȸɃȻȾɃȿɃȳȻȾȸɇȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ(ȵɌɃɇɃɁɈɃ
ȵɆȳɃɍɏɆɃȺȵɈȵȻɈȰȻɇȵɅȵɆȻɃɍȸɅɃɉȵɍȵȻȵɁɈȰɍȺȵȻɇɈɃȴȻȾɈɉɃ
NATURA2000)
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ƪƱƷƸƴƳ ƪƯƪīƹƳƸ ƴƯƬƵƳƷƬƷƧƶ
ưƴƪ

Ʃ3

1.ȻȰ.ɇɉɁɃȴȵɉɈȻȾȵɇɀȵȿȵɈȵɇ(ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁɏɁɃɇɏɁɅɆɃȵȾɉɎȰɁȰɅɃɈɃɇɈȰȴȻɃɈȸɇȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰɇɅɅɅȰȵɌɃɇɃɁȰȾɃȿɃɉȺȸȺȸȾȵ)
……………………………………………………………………………………………………

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



……………………………………………………………………………………………………

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



……………………………………………………………………………………………………

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



……………………………………………………………………………………………………

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



……………………………………………………………………………………………………

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.




2.ȸɀȵȿȵɈȸɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁȾɆȻɁȵɈȰȻɅȿȸɆȸɇɏɇɈȵɁȰɅɆɃɏȺȸȺȵȻȳȻȰȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȵȻɇȾȰȻȴȸɀɃɇȻȰ
ȴȻȰȲɃɉȿȵɉɇȸ?
(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)

2.1.ɁȰȻ

2.2ɃɍȻ



ȰɆȻȺɀɃɇȰɁɈȻɈɉɅɏɁɅɃɉ
ȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻɁȰ
ɉɅɃȲȿȸȺɃɉɁ





2.1.1.ɇȵȵɁɈɉɅȸɀɃɆɌȸ



2.1.2.ɇȵɎȸɌȻȰȾȸɀɃɆɌȸ






3.ȰɁɃɍȻ,ȰȻɈȻɃȿɃȳȸɇɈȵȾȰɈȰȳɆȰɌɃɁɈȰɇɈȰȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰɅɆɃɇɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸɅȵȴȻȰȾȰȻɇɈɃȻɍȵȻȰ



















ɉʋʉɶʌɲʔɼ
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ƪƱƷƸƴƳ ƪƴƳƴƷƪƭƧƶ īƱƻưƳƩƳƷƬƶƪƻƱ ĭƳƵƪƻƱ ƮƧƭ
ƩƭƧƩƭƮƧƶƭƧƶ ƩƬưƳƶƭƧƶ ƩƭƧƨƳƸƯƪƸƶƬƶ

Ʃ4

ǄǈĮ Ĳǆ įǈĮįǈǉĮıǁĮ ƧƪƴƳ



ȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȵȻɇͲȰɅɃɎȵȻɇ(ȵȻɇȵɆɍɃɀȵɁȰ)
Ȱ/Ȱ

ɉɅȸɆȵɇȻȰ/ɌɃɆȵȰɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ/ȰȿȿɃȻ
ɌɃɆȵȻɇ

ȰɆ.ɅɆɏɈ.ȵȳȳɆȰɌɃɉ

ȸɀ.ȵȳȳɆȰɌɃɉ

ɇɍɃȿȻȰ

1









2









3









4









5









6









7



















ɉʋʉɶʌɲʔɼ
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Ʃ5

ƪƱƷƸƴƳ ƪƯƪīƹƳƸ ƴƯƬƵƳƷƬƷƧƶ
ĭƧƮƪƯƳƸ ƧƱƧƱƪƻƶƬƶ/ƷƵƳƴƳƴƳƭƬƶƬƶ
ƧƪƴƳ


1.ȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰ
(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)

1.1.ȰɁȰɁȵɏɇȸȰɅɃɌȰɇȸɇȵȳȾɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁ



1.2.ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸȰɅɃɌȰɇȸɇȵȳȾɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁ




2.ȾɆȻɈȸɆȻȰȵȿȵȳɍɃɉɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇɌȰȾȵȿɃɉȰɁȰɁȵɏɇȸɇȰȵɅɃ
Ʌ.Ʌ.:ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻ,ɅȿȸɆȸɇ
Ʌ.ȵ.:ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻ,ȵȿȿȻɅȸɇ
ȴ.Ʌ.:ȴȵɁɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻ
ȴ.Ȱ.:ȴȵɁȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻȲȰɇȵȻɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸɇɇɈɃɌȰȾȵȿɃ




(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



2.Ȳ.ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɈɏɁɇɈɃȻɍȵȻɏɁɌɉɇȻȾɃɉȾȰȻȰɁȺɆɏɅɃȳȵɁɃɉɇ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇɅɃɉȵɍɃɉɁɀȵɈȰȲȿȸȺȵȻȾȰɈȰɈȸȴȻȰɆȾȵȻȰ
ȻɇɍɉɃɇɈȸɇȰȵɅɃ

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



2.ȳ.ɇɉɁɃɅɈȻȾȸɅȵɆȻȳɆȰɌȸɈɏɁɇɈɃȻɍȵȻɏɁɅɃɉȵɍɃɉɁ
ɅɆɃȾɉɎȵȻȰɅɃɈȸɁȵɌȰɆɀɃȳȸɈɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ
ɅȰɆȰȾɃȿɃɉȺȸɇȸɇȾȰȻȵȿȵȳɍɏɁ

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



2.ȴ.ɅɆɃɈȰɇȵȻɇȳȻȰɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɃɆɏɁȾȰȻɅȵɆȻɃɆȻɇɀɏɁ
ȿɃȳɏȰȿȿAȳɏɁɇɈȻɇɁɃɀɃȺȵɈȻȾȵɇɆɉȺɀȻɇȵȻɇ

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



2.ȵ.ɅɆɃɈȰɇȵȻɇȳȻȰɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɃɆɏɁȾȰȻɅȵɆȻɃɆȻɇɀɏɁ
ȲȰɇȵȻɈɏɁȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈɏɁɈɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ
ɅȰɆȰȾɃȿɃɉȺȸɇȸɇȾȰȻȵȿȵȳɍɏɁ

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



2.Ȱ.ɈȵɍɁȻȾȸɅȵɆȻȳɆȰɌȸȵɆȳɃɉȹȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ



15049

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƪƱƷƸƴƳ ƪƯƪīƹƳƸ ƴƯƬƵƳƷƬƷƧƶ
ĭƧƮƪƯƳƸ ƧƱƧƱƪƻƶƬƶ/ƷƵƳƴƳƴƳƭƬƶƬƶ
ƧƪƴƳ

Ʃ5


3.ȾɆȻɈȸɆȻȰȵȿȵȳɍɃɉɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇɌȰȾȵȿɃɉɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇȰȵɅɃ
Ʌ.Ʌ.:ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻ,ɅȿȸɆȸɇ
Ʌ.ȵ.:ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻ,ȵȿȿȻɅȸɇ
ȴ.Ʌ.:ȴȵɁɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁȵɈȰȻ
ȴ.Ȱ.:ȴȵɁȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻȲȰɇȵȻɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸɇɇɈɃɌȰȾȵȿɃ



(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)






Ʌ.Ʌ.
3.Ȱ1.ɈȵɍɁȻȾȸ
ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ
ȰȴȵȻɃȴɃɈȸɀȵɁɃɉ
ȵɆȳɃɉȹ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ



Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.





3.Ȱ.ɈȵɍɁȻȾȸɅȵɆȻȳɆȰɌȸȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
3.Ȱ2.ɇȾɃɅɃɇȾȰȻ
ɈȵɍɁȻȾȸɅȵɆȻȳɆȰɌȸ
ɈȸɇɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇ
ɈɃɉ
ȰȴȵȻɃȴɃɈȸɀȵɁɃɉ
ȵɆȳɃɉȹ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ



Ʌ.Ʌ.
Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.
ȴ.Ȱ.













Ʌ.Ʌ.

3.Ȱ3.ɈɃɅɃȳɆȰɌȻȾȰ
ȴȻȰȳɆȰɀɀȰɈȰɀȵ
ɇȰɌȸȵɁȴȵȻɂȸɈɏɁ
ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɏɁ
ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȵɏɁ

Ʌ.ȵ.
ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.

Ʌ.Ʌ.

3.ȳ.ɇɉɁɃɅɈȻȾȸɅȵɆȻȳɆȰɌȸɈɏɁɇɈɃȻɍȵȻɏɁɅɃɉȵɍɃɉɁ
ɅɆɃȾɉɎȵȻȰɅɃɈȸɁȵɌȰɆɀɃȳȸɈɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ
ɅȰɆȰȾɃȿɃɉȺȸɇȸɇȾȰȻȵȿȵȳɍɏɁ



Ʌ.ȵ.

Ʌ.Ʌ.



3.ȴ.ȵȾɈȻɀȸɇȸȾȰȻȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸȵɁȴȵɍɃɀȵɁɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁ
ȿɃȳɏɈȸɇȰȻɈɃɉɀȵɁȸɇɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇ

Ʌ.Ʌ.

3.ȵ.ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɅɆɃɈȰɇȵɏɁ,ɃɆɏɁȾȰȻɀȵɈɆɏɁȰɅɃɌɉȳȸɇ
ȾȰȻȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸɇȸɈɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁɈȸɇȰȻɈɃɉɀȵɁȸɇ
ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇ

Ʌ.Ʌ.



ȴ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.





Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.





Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



ȴ.Ȱ.



ȴ.Ȱ.




ȴ.Ȱ.

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.



3.ȸ.ɍȰɆɈȵɇȾȰȻɇɍȵȴȻȰ

Ʌ.Ʌ.



Ʌ.ȵ.



ȴ.Ʌ.




ȴ.Ȱ.


4.ɃɌȰȾȵȿɃɇȾɆȻɁȵɈȰȻɅȿȸɆȸɇɏɇɈȵɁȰɅɆɃɏȺȸȺȵȻȳȻȰȾɃȻɁɃɅɃȻȸɇȸɇɈɃɉɇȰɆɀɃȴȻɃɉɇɌɃɆȵȻɇ;
(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)

4.2.ɃɍȻ






ȴ.Ȱ.

3.ɇɈ.ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɃɇɍȵȴȻɃɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸɇȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇ
ȾȰȻȵɌȰɆɀɃȳȸɇɈɏɁɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɏɁɀȵɈɆɏɁȰɅɃɌɉȳȸɇ
ȾȰȻȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸɇɈɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁɈȸɇȰȻɈɃɉɀȵɁȸɇ
ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇ

4.1.ɁȰȻ



ȴ.Ȱ.

3.Ȳ.ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɇɈɃȻɍȵȻɏɁɌɉɇȻȾɃɉȾȰȻȰɁȺɆɏɅɃȳȵɁɃɉɇ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇɅɃɉɇɍȵɈȻȷɃɁɈȰȻɀȵɅȻȺȰɁȵɇȵɅȻɅɈɏɇȵȻɇ
ɈȸɇȰȻɈɃɉɀȵɁȸɇɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇ







ȰɆȻȺɀɃɇȰɁɈȻɈɉɅɏɁɅɃɉ
ȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻɁȰ
ɉɅɃȲȿȸȺɃɉɁ





4.1.1.ɇȵȵɁɈɉɅȸɀɃɆɌȸ



4.1.2.ɇȵɎȸɌȻȰȾȸɀɃɆɌȸ
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ƪƱƷƸƴƳ ƪƯƪīƹƳƸ ƴƯƬƵƳƷƬƷƧƶ
ĭƧƮƪƯƳƸ ƧƱƧƱƪƻƶƬƶ/ƷƵƳƴƳƴƳƭƬƶƬƶ
ƧƪƴƳ

Ʃ5

5.ȰɁɃɍȻ,ȰȻɈȻɃȿɃȳȸɇɈȵȾȰɈȰȳɆȰɌɃɁɈȰɇɈȰȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰɅɆɃɇɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸɅȵȴȻȰȾȰȻɇɈɃȻɍȵȻȰ




















ɉʋʉɶʌɲʔɼ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ʃ6

15051

ƪƱƷƸƴƳ ƩƭƧƨƭƨƧƶƬƶ ĭƧƮƪƯƳƸ
ƧƱƧƱƪƻƶƬƶ/ƷƵƳƴƳƴƳƭƬƶƬƶ ƧƪƴƳ īƭƧ ƪƱƬưƪƵƻƶƬ
ƮƳƭƱƳƸ



ȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰ
1.ȰɁȰɁȵɏɇȸȰɅɃɌȰɇȸɇȵȳȾɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁ



2.ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸȰɅɃɌȰɇȸɇȵȳȾɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁ





ɇɲʎɲʋʉʍʏɹʄʄʉʐʅɸʏʉɌɳʃɸʄʉʏʉʐɹʌɶʉʐɼʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐʍɻʅɸʀʉʐ1ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʃɲɿʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸ
ɶɿɲʏɻɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻɲʐʏʉʑ,ʅʊʆʉɶɿɲɸʆɻʅɹʌʘʍɻʏʉʐʃʉɿʆʉʑʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɲɳʌɽʌɲ5ʃɲɿ6
ʏʉʐɁ.4014/2011(ɌȵȾ209Ȳ/21.09.2011),ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ.


Ɉʉʋɲʌʊʆʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍʏʉʆʔʉʌɹɲʏʉʐɹʌɶʉʐ.



ɉʋʉɶʌɲʔɼ
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Ʃ7

ƪƱƷƸƴƳ ƧƱƧīƮƧƭƳƷƬƷƧƶ ƸƴƳƨƳƯƬƶ
ƱƪƧƶ ưƴƪ



1.ȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰ
(Ʌɲʌɲʃɲʄʙ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʏʉʃɲʏɳʄʄɻʄʉʏɸʏʌɳɶʘʆʉ)

1.1.ȰɁȰɁȵɏɇȸȰɅɃɌȰɇȸɇȵȳȾɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁ



1.2.ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸȰɅɃɌȰɇȸɇȵȳȾɆȻɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁ




2.ȰȻɈȻɃȿɃȳȸɇȸ




ɀɸʏɳɲʋʊʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏʉʐɌɲʃɹʄʉʐȰʆɲʆɹʘʍɻʎ/ɈʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎȰȵɅɃʏʉʐɹʌɶʉʐɼʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐ
ʍɻʅɸʀʉʐ1ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʋʌʉʃʑʋʏɸɿʊʏɿɸʋɹʌʖɸʏɲɿʉʐʍɿɲʍʏɿʃɼʅɸʏɲɴʉʄɼʏʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆɲʋʊ
ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɼ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ʆɹɲʎ ɀɅȵ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɲɳʌɽʌɲ5ʃɲɿ6ʏʉʐɁ.4014/2011(ɌȵȾ209Ȳ/21.09.2011),ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ.





ɉʋʉɶʌɲʔɼ
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Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής
διατάξεις.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τρεις μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
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