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ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 122859-Αθήνα, 2 .2. 2004   

Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 

11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/2003). 

Σχετ: α. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 

(ΦΕΚ 91/Α/2002) περί <Εναρμόνισης του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 91/11/ΕΚ και 

96/61/ΕΚ....>. 

β. Η ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002) περί <Κατάταξης δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων ....>, καθώς και η Διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ 

1117/Β/2002). 

γ. Η ΚΥΑ 25535/3281/2002 (ΦΕΚ 1463/Β/2002) περί <Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

από το Γενικό Γραμματέα...... 

δ. Η ΚΥΑ Η.. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003) περί <Διαδικασίας Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης...>. 

Μέχρι την έκδοση της Απόφασης της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986 όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παρ. 10β) του Ν. 3010/2003 όπου θα καθορίζεται το 

περιεχόμενο του φακέλου που υποβάλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή του 

άρθρου 13 της δ΄σχετικης ΚΥΑ, ο σχετικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 

Α. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί αν από τον εκσυγχρονισμό , επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση 

υφιστάμενου έργου ή δραστηριότητας επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με 

τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος να αποφανθεί αν 

απαιτείται ή όχι η υποβολή ΠΠΕ ή ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής Έκθεσης, υποβάλλεται φάκελος 

που περιέχει τα ακόλουθα:  

 

1. Εισαγωγή  

 Γενικά στοιχεία (είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, υπεύθυνος του 

έργου, στοιχεία μελετητή). 

 Προηγούμενες περιβαλλοντικές άδειες/ Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

(ΑΕΠΟ) - αριθμός πρωτοκόλλου - ημερομηνία - εκδουσα αρχή - λήξη ισχύος. 

 

2. Περιγραφή του υφιστάμενου έργου ή δραστηριότητας 

 Γεωγραφική θέση, διοικητική υπαγωγή του έργου ή της δραστηριότητας. 

 Συνοπτική περιγραφή του υφιστάμενου έργου με την παράθεση των βασικών τεχνικών, 

γεωμετρικών και λειτουργικών του χαρακτηριστικών . 
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3. Περιγραφή του προτεινομένου έργου ή της δραστηριότητας. 

 Περιγραφή του προτεινομένου έργου ή δραστηριότητας με την παράθεση των βασικών 

τεχνικών , γεωμετρικών και λειτουργικών του χαρακτηριστικών. 

 Απλή αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης του προτεινομένου έργου. 

 

4.Υφισταμενη κατάσταση περιβάλλοντος 

 Συνοπτική περιγραφή του φυσικού και ανθρωπογενους περιβάλλοντος της περιοχής με 

ειδική αναφορά σε περιοχές που διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας στην 

άμεση γειτονία του έργου ή της δραστηριότητας (π.χ. περιοχές NATURA 2000, Ramsar, 

Εθνικοί δρυμοί, αρχαιολογικοί χώροι). 

 Συμβατότητα του έργου ή της δραστηριότητας με τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές 

παραμέτρους και κατευθύνσεις της περιοχής. 

 

5. Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

Συνοπτική περιγραφή των σημαντικότερων επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον από την προτεινόμενη τροποποίηση του υφιστάμενου έργου ή της 

δραστηριότητας. 

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων δίδονται συνοπτικά ποσοτικά στοιχεία εκπομπών ή 

γίνεται ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων (κατά το δυνατόν), καθώς και προτάσεις μέτρων, 

όρων ή περιορισμών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

 

6.Φωτογραφικη τεκμηρίωση 

Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας με 

κατάλληλη σημείωση των θέσεων λήψης των φωτογραφιών σε χάρτη κατάλληλη κλίμακας. 

Δεν απαιτείται φωτογραφική τεκμηρίωση στις περιπτώσεις που υπάγονται στην 

υποκατηγορία 4 των δραστηριοτήτων της Ομάδας 9 της ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 

1022/Β/2002). 

 

7. Χάρτες - Σχέδια 

 Χάρτης προσανατολισμού. 

 Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, κλίμακας 1:5.000 ή άλλης κατάλληλης, με 

σημειωμένο το έργο ή την δραστηριότητα και απεικόνιση των υφισταμένων χρήσεων γης 

στην περιοχή σε ακτίνα 1 χιλιομέτρου από το έργο. 
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 Οι δυο ανωτέρω χάρτες, όταν η εγκατάσταση ευρίσκεται εντός σχεδίου, αντικαθίστανται 

με αντίγραφο του Σχεδίου Πόλεως και σημειωμένη την θέση της εγκατάστασης. 

 Σχέδια σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το είδός και το μέγεθος του έργου ή της 

δραστηριότητας. Στους προαναφερόμενους χάρες και σχέδια παρουσιάζεται η υφισταμένη 

κατάσταση με μαύρο χρώμα, με έγχρωμα στοιχεία εμφανίζονται οι προτεινόμενες 

επεκτάσεις , βελτιώσεις ή τροποποιήσεις και με διακεκομμένη γραμμή τα καταργούμενα 

τμήματα. 

 Προκειμένου περί κτιριακών εγκαταστάσεων απαιτείται διάγραμμα κάλυψης με 

ξεχωριστή επισήμανση των νέων εγκαταστάσεων. 

 

8. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

 Αντίγραφο της προηγούμενης ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και των 

τυχόν συνοδών έργων αυτού/ αυτής. 

 Αντίγραφο των τυχόν άλλων μετέπειτα περιβαλλοντικών εγκρίσεων που αφορούν σε 

εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, 

καθώς και των τυχόν συνοδών έργων αυτού / αυτής. 

 Αντίγραφο της εγκεκριμένης Μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή της 

Περιβαλλοντικής Έκθεσης εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την καθ΄ ύλην αρμόδια 

Υπηρεσία που αποφαίνεται επί του αιτήματος. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και του συντάξαντος τον 

σχετικό φάκελο εφόσον είναι τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ότι δεν έχουν επέλθει, μετά 

την έκδοση του Ν. 3212/31.12.03 (ΦΕΚ 308/Α), αλλαγές ή τροποποιήσεις μέσω 

κανονιστικών διατάξεων στις θεσμοθετημένης χρήσεις γης της περιοχής του έργου ή της 

δραστηριότητας. 

 Aδεια λειτουργίας ή εκμετάλλευσης όπου η έκδοση της προβλέπεται από τις κείμενες 

διατάξεις. 

 

- Αν η αρμόδια Υπηρεσία αποφανθεί ότι από την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας 

επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και 

απαιτείται ΠΠΕ και ΜΠΕ ή μόνο ΜΕΠ ή Περιβαλλοντική Έκθεση τότε ακολουθείται η 

προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδοτησης. 

Εφόσον το έργο ή δραστηριότητα με τον προτεινόμενο εκσυγχρονισμό επέκταση, βελτίωση ή 

τροποποίηση κατατάσσεται σε άλλη υποκατηγορία έργων ή δραστηριοτήτων ακολουθούνται 

οι αντίστοιχες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδοτησης. 

 

- Αν η αρμόδια Υπηρεσία αποφανθεί ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως 

προς τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον και δεν απαιτείται ούτε ΠΠΕ ούτε ΜΠΕ ή 

Περιβαλλοντική Έκθεση τότε: 
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(α) είτε ο αιτούμενος εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση απαλλάσσεται 

από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδοτησης από την αρμόδια Υπηρεσία, 

(β) είτε τροποποιείται η ισχύουσα ΑΕΠΟ σύμφωνα με τα αιτηθέντα. 

 

Β. ΑΝΑΝΕΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Προκειμένου η αρμόδια Κεντρική, Περιφερειακή ή Νομαρχιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

ανάλογα με την υποκατηγορία στην οποία εντάσσεται το έργο ή η δραστηριότητα, να 

αποφανθεί αν απαιτείται ή όχι η υποβολή νέας ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής Έκθεσης, 

υποβάλλεται στην παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία φάκελος που περιέχει τουλάχιστον τα 

ακόλουθα στοιχεία : 

 είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, 

 στοιχεία υπεύθυνου του έργου ή της δραστηριότητας (όνομα, διεύθυνση , τηλέφωνο, fax) 

 στοιχεία - περιγραφή της μέχρι σήμερα εξέλιξης και λειτουργία του έργου ή της 

δραστηριότητας, με επικαιροποιημενα στοιχεία λειτουργίας αυτού/ αυτής, καθώς και 

αναφορά στην αποτελεσματικότητα των μέτρων αντιρρυπανσης ή αποκατάστασης του 

περιβάλλοντος που εφαρμόστηκαν, με ειδικότερη αναφορά στις απαιτήσεις της προς 

ανανέωση περιβαλλοντικής αδειοδοτησης. 

 συνοπτική αναφορά σε τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον της περιοχής του έργου ή της δραστηριότητας , στο καθεστώς προστασίας 

(π.χ. ένταξη του έργου σε περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας π.χ. δίκτυο Natura 

2000, αρχαιολογικοί χώροι), καθώς και στις χωροταξικές κατευθύνσεις, στο διάστημα που 

έχει παρέλθει από την έκδοση της ΑΕΠΟ. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τέτοιες 

αλλαγές μπορεί να προτείνονται και πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι για την 

αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος με βάση τα νέα δεδομένα και η αρμόδια 

Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης π.χ. χάρτες, νομοθετικές 

ρυθμίσεις κ.λπ. 

 

Ο φάκελος θα περιέχει επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Αντίγραφο της προς ανανέωση ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και των 

τυχόν συνοδών έργων αυτού /αυτής. 

 Αντίγραφο των τυχόν άλλων μετέπειτα περιβαλλοντικών εγκρίσεων που αφορούν σε 

εκσυγχρονισμό, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, 

καθώς και των τυχόν συνοδών έργων αυτού / αυτής. 

 Αντίγραφο της εγκεκριμένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή της 

Περιβαλλοντικής Έκθεσης εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την καθ΄ ύλην αρμόδια 

Υπηρεσία που αποφαίνεται επί του αιτήματος. 



 
5 

ΥΠΕΧΩΔΕ οικ. 122859-Αθήνα, 2 .2. 2004 

 

 Aδεια λειτουργίας ή εκμετάλλευσης όπου η έκδοση της προβλέπεται από τις κείμενες 

διατάξεις. 

 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και του συντάξαντος τον 

σχετικό φάκελο εφόσον είναι τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ότι δεν έχουν επέλθει, μετά 

την έκδοση του Ν. 3212/31.12.03 (Φεκ 308/Α), αλλαγές ή τροποποιήσεις μέσω 

κανονιστικών διατάξεων στις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής του έργου ή της 

δραστηριότητας. 

 

- Εάν από το παραπάνω προκύπτει ότι έχουν επέλθει ουσιώδεις αλλαγές, τότε απαιτείται η 

υποβολή νέας ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής Έκθεσης όποτε ακολουθείται η προβλεπόμενη από 

τις κείμενες διατάξεις περιβαλλοντική αδειοδοτηση. 

- Αν προκύπτει ότι δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις αλλαγές, τότε δεν απαιτείται η υποβολή νέας 

ΜΠΕ ή Περιβαλλοντικής Έκθεσης και η αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στην ανανέωση της 

ΑΕΠΟ. 

 

Ειδικά για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 3: 

α. που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί ως έργα ή δραστηριότητες της υποκατηγορίας αυτής, η 

υποβολή αιτήματος ανανέωσης ΑΕΠΟ γίνεται στην αρμόδια κατά τόπο και καθ΄ύλην 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που εξέδωσε 

την προηγούμενη περιβαλλοντική άδεια, 

β. που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με τις προηγούμενες του Ν. 3010/02 διατάξεις, 

τότε με βάση τα στοιχεία του φακέλου της παρούσας εγκυκλίου, η αρμόδια Περιφερειακή 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος αποφαίνεται, σύμφωνα με την παραγρ. 2 του άρθρου 9 της δ΄ 

σχετικής ΚΥΑ, ποια είναι η αρμόδια για την ανανέωση της ΑΕΠΟ Υπηρεσία (περιφερειακή 

ή νομαρχιακή).  

 


