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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ µε τον αρ. απόφασης 74 στις 7.3.2006 
ανέθεσε σε οµάδα επιστηµόνων τη µελέτη  του θέµατος «Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των ΓΠΣ». 
 
Η οµάδα µελέτης αποτελείται από τους παρακάτω: 
 
Έππας ∆ηµοσθένης, Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
Παρθενοπούλου Σοφία, , Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας   
Πούλιος Κωνσταντίνος, Μηχ. Περιβάλλοντος, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης  
 
Ειδικότερα η Οµάδα Μελέτης είχε ως στόχο την:  

1. διερεύνηση και τεκµηρίωση του περιεχοµένου των µελετών των ΓΠΣ 
της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και των προδιαγραφών 
τους, όσον αφορά θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, σε 
συσχετισµό και µε το νοµοθετικό πλαίσιο για το περιβάλλον. 

2. Υποβολή πορίσµατος για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση 
(Strategic environmental assessment) στα πλαίσια της βιώσιµής 
ανάπτυξης µέσω των µελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ. 

 
Μετά την ενσωµάτωση της οδηγίας 2001/4/ΕΚ 2001 στο εθνικό δίκαιο µε 
την ΚΥΑ 107017/28-8-2006 «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων», η οµάδα µελέτης είχε πλέον να 
µελετήσει και να σχολιάσει, στο µέτρο που δύναται, την ΚΥΑ, καθώς και 
την εφαρµογή της στα πλαίσια των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια εισάγονται µε τον 1337/83 «Επέκταση των 
πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις» και 
αποτελούν το βασικό εργαλείο του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Με τον Ν 
2508/97 «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της 
χώρας» τα ΓΠΣ εκπονούνται για το σύνολο του Καποδιστριακού ∆ήµου και 
αποκτούν και αναπτυξιακή διάσταση. Ένα ακόµα εργαλείο, που εισάγεται 
µε τον Ν.2508/97 για τον µη αστικό χώρο είναι τα Σχέδια Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Εκτός από την 
αναπτυξιακή διάσταση τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ περιλαµβάνουν και µια σαφή 
περιβαλλοντική διάσταση.  
 
Ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός επηρεάζει άµεσα την 
πλειονότητα των περιβαλλοντικών παραµέτρων. Τα περιβαλλοντικά 
προβλήµατα τα οποία κινούνται γύρω από κοινούς άξονες για τις 
περισσότερες πόλεις είναι σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσµα λανθασµένων 
σχεδιαστικών επιλογών ή και αδυναµίας εφαρµογής του σχεδιασµού.  Κατά 
συνέπεια, η εκτίµηση των επιπτώσεων του πολεοδοµικού σχεδιασµού 
καθώς και η ενσωµάτωση περιβαλλοντικών στόχων και η συνεκτίµηση τους 
µαζί µε τους αναπτυξιακούς στη διαδικασία λήψης απόφασης κρίνεται 
απαραίτητη µέσα σε ένα πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασµού. 
 
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ), ή στρατηγική εκτίµηση 
επιπτώσεων (Strategic Environmental Assessment – SEA) αναπτύχθηκε για 
να συνεισφέρει στην εκτίµηση των επιπτώσεων των πολιτικών, 
προγραµµάτων και του σχεδιασµού (Plans, Policies and Programs – PPPs).  
 
Εν µέρει η ΣΠΕ, αναπτύχθηκε για να καλύψει τις αδυναµίες της εκτίµησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αυτή γίνεται µε το ισχύον νοµοθετικό 
πλαίσιο για τις µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι αδυναµίες αυτές 
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η εκτίµηση γίνεται σε τελικό 
στάδιο στο οποίο οι κυριότερες παράµετροι του έργου (όπως η τοποθεσία) 
έχουν αποφασιστεί  και δεν είναι δυνατό να αλλάξουν, και η αδυναµία να 
εξετάσει εναλλακτικές λύσεις.  
 
Ως στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση νοείται η εκπόνηση 
περιβαλλοντικής έκθεσης, η διεξαγωγή διαβουλεύσεων (µε τις αρχές και το 
κοινό) και η συνεκτίµησή των κατά τη λήψη αποφάσεων.  
 
Η πρόσφατη Κοινή Υπουργική απόφαση 107017/28-8-2006 (ΦΕΚ1225Β/5-
9-2006) επιβάλλει την πραγµατοποίηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίµησης (ΣΠΕ) σε κατηγορία σχεδίων και προγραµµάτων.  Η απόφαση 
στοχεύει σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά 
µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 
προγραµµάτων”.  
 
Σκοπός της ΚΥΑ είναι να ενσωµατώνεται η περιβαλλοντική διάσταση πριν 
την υιοθέτηση σχεδίων και προγραµµάτων, µε την θέσπιση των αναγκαίων 
µέτρων, όρων και διαδικασιών προκειµένου να αξιολογηθούν και να 
εκτιµηθούν οι  επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον 
ορισµένα  Σχέδια και Προγράµµατα και να προωθηθεί  η αειφόρος 
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ανάπτυξη και µία υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος. 
Καθορίζεται η διαδικασία ΣΠΕ µε την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τις διαδικασίες διαβούλευσης µε το κοινό και 
τους αρµόδιους φορείς. 
 
Στις διατάξεις της ΚΥΑ περιλαµβάνονται και τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
 
Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις της παρούσας µελέτης κατευθύνονται 
στους εξής άξονες: 
 
• Την εφαρµογή της ΚΥΑ 107017/2006 και την χρονική αλληλουχία µε 

τις µελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.  
• Τις τυχόν ελλείψεις και τις αδυναµίες που θα συναντήσει η διαδικασία 

ΣΠΕ. 
• Προτάσεις που αφορούν τα περιεχόµενα και  τις προδιαγραφές της 

ΣΜΠΕ.  
 
Σε ό,τι αφορά την διαδικασία ΣΠΕ, προτείνεται οι δυο µελέτες να 
προκηρύσσονται και να ανατίθενται ταυτόχρονα. Επίσης η εκπόνηση των 
δυο µελετών µπορεί να προχωράει σε µεγάλο βαθµό παράλληλα, µε την 
ταυτόχρονη ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, την 
αλληλοτροφοδότηση των υπόλοιπων σταδίων και τη ταυτόχρονη 
διεξαγωγή διαβουλεύσεων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
αλληλεπικαλύψεις, παραλήψεις και καθυστερήσεις.    
 
Όσον αφορά την παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ στα πλαίσια της 
αντίστοιχης ΣΜΠΕ, η οµάδα εργασίας θεωρεί χρήσιµο να συνδυαστεί µε την 
σύσταση ΝΠ∆∆ ή επιτροπής, για την παρακολούθηση εφαρµογής των ΓΠΣ-
ΣΧΟΟΑΠ, όπως αναφέρει ο Ν.2508/97 «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των 
πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις» (άρθρο 6) και δεν 
έχει µέχρι σήµερα εφαρµοστεί. 
 
Οι ελλείψεις και οι αδυναµίες που µπορούν να εµφανιστούν έχουν να 
κάνουν µε την έλλειψη σχετικής εµπειρίας σε διαδικασίες διαβούλευσης, τις 
καθυστερήσεις των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ,  στην παρακολούθηση από τις δηµόσιες 
αρχές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην ποσοτικοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασµού και την 
αδυναµία των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ να επιβάλλουν περιβαλλοντικούς όρους για το 
δοµηµένο περιβάλλον. 
  
Οι προδιαγραφές  των ΣΜΠΕ προτείνεται να προβλέπουν την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικών στόχων, δεικτών και κριτηρίων, τον υπολογισµό της 
φέρουσας ικανότητας. Ανοικτό ερώτηµα παραµένει το επίπεδο της 
λεπτοµέρειας που πρέπει να έχει η ανάλυση.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι αστικές περιοχές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των στόχων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιώσιµη ανάπτυξη. Κυρίαρχα τις πόλεις οι 
περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές παράµετροι αλληλεπιδρούν 
πιο έντονα. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα εµφανίζονται πιο έντονα στις 
πόλεις, από την άλλη µεριά όµως οι πόλεις αποτελούν σηµαντικούς πόλους 
της ανάπτυξης. Καθώς ένα µεγάλο ποσοστό των κατοίκων ζει και εργάζεται 
σε αστικές περιοχές, η ποιότητα ζωής του επηρεάζεται και καθορίζεται από 
την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. 
 
Ο χωροταξικός-πολεοδοµικός σχεδιασµός επηρεάζει άµεσα την πλειονότητα 
των περιβαλλοντικών παραµέτρων. Κατά συνέπεια, η εκτίµηση των 
επιπτώσεων του πολεοδοµικού σχεδιασµού καθώς και η ενσωµάτωση 
περιβαλλοντικών στόχων και η συνεκτίµηση τους µαζί µε τους 
αναπτυξιακούς στη διαδικασία λήψης απόφασης κρίνεται απαραίτητη.  
 
Οι  στόχοι της µελέτης είναι η συσχέτιση των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ µε την 
διαδικασία της  Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ). Συγκεκριµένα 
οι αλληλεπικαλύψεις ως προς τα περιεχόµενα του  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ µε τη 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), οι διαδικασίες 
διαβουλεύσεων της ΣΠΕ και των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ.   
 
Τέλος η µελέτη παραθέτει συµπεράσµατα και προτάσεις για τυχόν για την 
διαδικασία εφαρµογής της ΚΥΑ, ενδεχόµενες δυσκολίες και αδυναµίες της 
ΚΥΑ αλλά και εγγενείς αδυναµίες των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε περιβαλλοντικά 
θέµατα, καθώς και προτάσεις  που αφορούν τα περιεχόµενα και  τις 
προδιαγραφές της ΣΜΠΕ. 
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1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
1.1. Γενικά 
 
Ένα από τα βασικά µειονεκτήµατα των πολεοδοµικών, χωροταξικών και 
αναπτυξιακών µελετών, µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’70, ήταν ότι τα 
προβλήµατα του περιβάλλοντος και των οικολογικών ισορροπιών δεν 
λαµβάνονταν υπόψη. Θεωρούσαν ότι η φύση είχε απεριόριστη ικανότητα 
να αποδέχεται τα αποτελέσµατα της ρύπανσης και της αλόγιστης χρήσης 
των φυσικών πόρων. 
 
Σήµερα, η κύρια κατεύθυνση της αναπτυξιακής πολιτικής των κρατών είναι 
η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε κάθε οικονοµική και 
παραγωγική δραστηριότητα σε συνδυασµό µε την ολοκλήρωση 
(integration) των τοµεακών πολιτικών, τις τεχνολογικές καινοτοµίες και τις 
νέες µορφές κοινωνικής οργάνωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε 
κινείται και η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την 
οποία θα πρέπει να εναρµονίζονται και όλες οι άλλες πολιτικές που 
αφορούν τους τοµείς της βιοµηχανικής ανάπτυξης, της ενέργειας, της 
αγροτικής και αλιευτικής πολιτικής, των µεταφορών κλπ. 
 
Στην πορεία αυτή ο σχεδιασµός, στρατηγικός σχεδιασµός και 
προγραµµατισµός,  έχει να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο. Μπορεί να 
αποτελέσει το βασικό εργαλείο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Λέγοντας 
σχεδιασµό εννοούµε την κάθε µορφή οργάνωσης, ρύθµιση ή διευθέτηση 
του φυσικού ή ανθρωπογενούς χώρου που συνήθως ονοµάζουµε χωρικό ή 
χωροταξικό σχεδιασµό (spatial planning). Με την έννοια αυτή ο σχεδιασµός 
του χώρου έχει στενή σχέση µε το σχεδιασµό του περιβάλλοντος αφού ο 
χώρος µε την παραπάνω έννοια έχει παραπλήσιο περιεχόµενο µε αυτό της 
έννοιας του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό µιλώντας για διαχείριση του χώρου, 
εννοούµε την οργάνωση αυτού και είναι σαν να µιλάµε για διαχείριση του 
περιβάλλοντος σ’ αυτό το χώρο και εννοούµε ταυτόχρονα και την 
προστασία του. Εξάλλου και στα δύο κυριαρχεί η «οριζόντια διατοµεακή» 
διάσταση και αντίληψη και όχι η «κάθετη» τοµεακή. 
 
Οι έννοιες εποµένως «χώρος», «περιβάλλον», «σχεδιασµός», «ανάπτυξη» 
βρίσκονται σε στενή λειτουργική και οργανική σύνδεση µεταξύ τους και 
εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο προβληµατισµού. Η εννοιολογική και 
ουσιαστική συσχέτιση των όρων αυτών οδηγεί φυσιολογικά στην ενιαία 
θεώρηση και χάραξη της χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής και 
άρα επιβάλλει και την ενιαία µελέτη και αντιµετώπιση των σχετικών 
σχεδίων και προγραµµάτων δράσης. 
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Η χάραξη µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής – πολιτικής για την προστασία 
και ανάπτυξη του περιβάλλοντος πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα τρία 
στάδια :  
(α) Ανάλυση, η οποία αφορά την ανάλυση του περιβάλλοντος, µέσα στο 
οποίο καλείται να καλλιεργηθεί η εκάστοτε πολιτική. Προσδιορίζονται τα 
πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά, τεχνολογικά και άλλα ζητήµατα που 
επηρεάζουν τη διαµόρφωση της στρατηγικής – πολιτικής. Η ανίχνευση του 
πεδίου δράσης των οργανισµών που θα τις εφαρµοστούν, οι πόροι και οι 
περιορισµοί του περιβάλλοντος, η σχέση µεταξύ περιβάλλοντος και 
οργανισµών, η διαχείριση της περιβαλλοντικής και οικονοµικής 
αβεβαιότητας, η αναγνώριση και επισήµανση των τάσεων και επιρροών, η 
ανίχνευση, αναγνώριση και ερµηνεία των κρίσιµων παραµέτρων και 
συνιστωσών της στρατηγικής – πολιτικής, καθώς επίσης και οι πιθανές 
αντιδράσεις και επιπτώσεις από την εφαρµογή της εκάστοτε στρατηγικής – 
πολιτικής. 
(β) Επιλογή, η οποία περιλαµβάνει την καταγραφή όλων των πιθανών 
εναλλακτικών πολιτικών, και την επιλογή της καταλληλότερης για την 
εκάστοτε περίπτωση. Προϋποθέτει την αξιολόγηση, στάθµιση παραγόντων 
και προτεραιοτήτων, κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης, στάθµιση κόστους 
(πολιτικού, κοινωνικού, οικονοµικού, περιβαλλοντικού κλπ.) και εκτίµηση 
οφέλους και κυρίως στάθµιση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον) 
(γ) Εφαρµογή στρατηγικής – υλοποίηση πολιτικής. Αποτελεί το πιο 
δύσκολο στάδιο στη διαδικασία σχεδιασµού – προγραµµατισµού και 
άσκησης της στρατηγικής. Για την εφαρµογή – υλοποίηση χρειάζεται ένα 
όργανο – όχηµα – φορέας υλοποίησης για την παρακολούθηση και τήρηση 
των προτεινόµενων δράσεων και επιµέρους πολιτικών, ώστε να επιτευχθεί 
το αναµενόµενο αποτέλεσµα (Μπεριάτος, 2002). 
 
Στις λίγες δεκαετίες ζωής της δραστηριότητας, που αποκαλούµε σχεδιασµό 
του χώρου ή χωροταξία (στην Αγγλία spatial planning ή regional physical 
planning, στην Γαλλία amenagement du territoire), δεν θα ήταν υπερβολή 
αν ισχυριζόµαστε πως υπήρξε µια σταδιακή υποχώρηση της αναγκαίας 
συνάρτησης µε τους φυσικούς πόρους και µια σταδιακή επικράτηση της 
συνάρτησης µε τις οικονοµικές δραστηριότητες. Αυτή δεν ήταν προφανώς 
µια οµοιόµορφη εξέλιξη, ούτε οδήγησε σε πλήρη εγκατάλειψη της 
σηµασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Ήταν µάλλον, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, µια µετάθεση της έµφασης, µια ανεπαίσθητη, 
αλλά πραγµατική, µεταβολή προτεραιοτήτων. Πόροι, όπως η ενέργεια, το 
νερό, το έδαφος, η χλωρίδα και η πανίδα, έτειναν σιγά-σιγά να παίρνουν 
δεύτερη θέση σε σχέση µε την κατανοµή της βιοµηχανίας, των οικισµών 
και γενικά των αστικοποιηµένων περιοχών, των τουριστικών ζωνών, και 
των αξόνων µεταφορών και δικτύων. Οι πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις 
οδήγησαν σε ανακατανοµή των προτεραιοτήτων σε βάρος των 
περιβαλλοντικών συντελεστών (Βασενχόφεν, 1997) 
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Το θέµα της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το σχεδιασµό 
και την υλοποίηση των χωροταξικών προγραµµάτων και πολεοδοµικών 
σχεδίων παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό 
στηρίζεται κυρίως στο γεγονός ότι, εκτός των άλλων τα προγράµµατα και 
τα σχέδια αυτά είναι συνήθως εκτεταµένα, ασκούν σηµαντική 
κοινωνικοοικονοµική επιρροή σε ευρύτερες περιοχές από τις αντίστοιχες 
των κλασικού χαρακτήρα έργων και παρουσιάζουν αλληλεξάρτηση µε µια 
σειρά άλλων έργων και προγραµµάτων. Συνεπώς, επηρεάζουν ένα πλήθος 
παραγόντων και µεταβλητών του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος (Μανούρης, 2005). 
 
Την στενή αλληλεξάρτηση του  Χωροταξικού - Πολεοδοµικού σχεδιασµού 
και  προστασίας του περιβάλλοντος επιβεβαιώνει και σχετική νοµολογία του 
Συµβουλίου της Επικρατείας σε αποφάσεις στις οποίες τονίζεται ότι «οι δύο 
αυτές υποχρεώσεις προδήλως αλληλοεξαρτώνται, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 
µην νοείται προστασία του περιβάλλοντος χωρίς χωροταξικό σχεδιασµό και 
αντίστροφα». 
 
Η  συνεκτίµηση της φέρουσας ικανότητας και των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, στην ανάπτυξη, οικιστική ή άλλων δραστηριοτήτων, σε 
ορισµένη περιοχή, αποτελούν καθοριστικό κριτήριο των επιλογών, στα 
πλαίσια µιας σύνθετης και ολοκληρωµένης προσέγγισης. 
 
 Η ανάπτυξη δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην αύξηση των οικονοµικών 
µεγεθών, αλλά εκφράζει και την µέριµνα της πολιτείας να µην τίθεται σε 
κίνδυνο το περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη 
δεν συνιστούν πλέον ανταγωνιστικούς πόλους αλλά οφείλουν να αρµονικά 
να συνυπάρχουν. 
 
 
1.2. Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο - Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής   

Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
 
Ο θεσµός των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) εισήχθη στην 
ελληνική πολεοδοµική νοµοθεσία και πρακτική το 1983 µε την ψήφιση του 
Ν. 1337/83 «Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και 
σχετικές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 33Α/14.3.1983), ο οποίος αρχικά λειτούργησε 
σαν µεταβατικός νόµος, καθόσον δηµιουργήθηκε για να αντιµετωπίσει τα 
επείγοντα στεγαστικά προβλήµατα της εποχής και στη συνέχεια απέκτησε 
πιο µόνιµο χαρακτήρα και έως τον Ν. 2508/97 ήταν το βασικό εργαλείο 
πολεοδοµικού σχεδιασµού. Τα ΓΠΣ καταρτιζόταν για κάθε περίπτωση 
ένταξης ή επέκτασης πόλης ή οικισµού και προσδιόριζε την περιοχή 
επέκτασης, εκτιµούσε τις ανάγκες σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς 
εξυπηρετήσεις και δηµόσιες παρεµβάσεις ή ενισχύσεις στον τοµέα της 
στέγης, κατάρτιζε τη γενική πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης των 
πολεοδοµικών ενοτήτων σε συνάρτηση µε τις παραπάνω ανάγκες (χρήσεις 
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γης, κέντρα, δίκτυο κυκλοφορίας, πυκνότητα, µέσος συντελεστής 
δόµησης) και περιελάµβανε τις τυχόν απαγορεύσεις δόµησης και χρήσης, 
την επιλογή των τρόπων ανάπτυξης ή αναµόρφωσης µε τον καθορισµό των 
αντίστοιχων ζωνών και την εκτίµηση των αναµενόµενων επιπτώσεων 
στο περιβάλλον. (άρθρο 2). Με την ψήφιση του Ν. 2508/97 ο θεσµός 
των ΓΠΣ διατηρείται, το πεδίο εφαρµογής, ωστόσο, διαφοροποιείται τόσο 
όσον αφορά τη περιοχή µελέτης όσο και το περιεχόµενό του. 
Συγκεκριµένα, ενώ τα ΓΠΣ του Ν.1337/83 είχαν ως χωρική αναφορά την 
έκταση του εκάστοτε οικισµού µε µία µικρή γύρω από αυτό ευρύτερη 
περιοχή, τα ΓΠΣ του Ν. 2508/97 εκπονούνται για το σύνολο ενός 
«Καποδιστριακού» ∆ήµου (Ν. 2539/97). Επιπλέον, εισάγεται η έννοια της 
«ανοικτής πόλης» που αφορά ένα σύνολο οικισµών καθένας από τους 
οποίους έχει πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων, για την ευρύτερη 
περιοχή των οποίων (σύνολο ∆ήµου) εκπονείται µελέτη Σχεδίου Χωρικής 
και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Ως προς το 
περιεχόµενο, η διαφοροποίηση συνίσταται επίσης στο διαφορετικό χώρο 
αναφοράς, καθώς πέραν των πολεοδοµικών ρυθµίσεων εντός των 
οικισµών, προτείνονται ρυθµίσεις και προτάσεις που αφορούν στο σύνολο 
της εδαφικής έκτασης του ∆ήµου. 
 
Με το Ν. 2508/97 για την «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και 
οικισµών της χώρας» το ΓΠΣ αποκτά νέα αναπτυξιακή διάσταση. 
Περιλαµβάνεται και πάλι στο πρώτο επίπεδο του πολεοδοµικού σχεδιασµού 
και αφορά τον αστικό και περιαστικό χώρο, ενώ ο µη αστικός χώρος 
αποκτά ένα νέο εργαλείο πολεοδοµικού σχεδιασµού το Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) (Ν.2508/97, αρ. 1, 
παρ.3) 
 
Ως προς τη χωρική εµβέλεια τα νέα ΓΠΣ καταλαµβάνουν την εδαφική 
περιφέρεια των νέων δήµων και κοινοτήτων που συνεστήθησαν µε το Ν. 
2539/97 (Καποδίστριας) εφόσον σε αυτούς περιλαµβάνεται ένας 
τουλάχιστον οικισµός άνω των 2000 κατοίκων. Ως προς το περιεχόµενο, τα 
νέα ΓΠΣ περιλαµβάνουν τις πολεοδοµηµένες ή προς πολεοδόµηση 
περιοχές, τις περιοχές γύρω από τις πόλεις και οικισµούς στις οποίες 
απαιτείται έλεγχος της οικιστικής εξάπλωσης, συµπεριλαµβανοµένων και 
των περιοχών που καθορίστηκαν ως ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ), τα 
εγκεκριµένα κατά τη δηµοσίευση του νέου νόµου ΓΠΣ, καθώς και περιοχές 
ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδοµηθούν 
(Γιαννακούρου,1997). 
 
Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ εκπονούνται στα πλαίσια των χωροταξικών σχεδίων 
(αρθρ.4 παρ.5 και αρθρ. 5 παρ.2 του Ν2508/97). Κατ’ ουσίαν συνιστούν 
τοπικά χωροταξικά , εφ όσον ρυθµίζουν συγχρόνως και την εντός και την 
εκτός σχεδίου περιοχή των νέων διευρυµένων ∆ήµων, παρέχοντας το 
πλαίσιο για την χωρική τους οργάνωση. Επιπλέον αποτελούν το πλαίσιο για 
τον πολεοδοµικό σχεδιασµό όπως ορίζονταν από τον Ν.1337/83.  Με βάση 
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τις κατευθυντήριες αρχές του Ν.2508/97 για την βιώσιµη οικιστική 
ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών αλλά και την ευρύτερη περιοχή, τα 
ΓΠΣ  αποσκοπούν:  
 
α) στη σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση στον µη αστικό χώρο των 
«ανοικτών πόλεων», στην ανάδειξη της συνοχής και στην συγκρότηση του 
αστικού και περιαστικού χώρου, 
β) στη διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των πόλεων και οικισµών µε 
τον επιθυµητό συσχετισµό των οικιστικών παραµέτρων, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ανακοπή της άναρχης δόµησης, µε τον καθορισµό 
κριτηρίων ανάπτυξης που συντείνουν στη µεγαλύτερη δυνατή οικονοµία 
των οικιστικών επεκτάσεων,  
γ) στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθµισµένων 
περιοχών, µε τη διασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισµού, της 
τεχνικής υποδοµής και τον έλεγχο χρήσεων σύµφωνα µε τα πολεοδοµικά 
σταθερότυπα και κριτήρια καταλληλότητας,  
δ) στην προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθµιση των κέντρων 
πόλεων, των πολιτιστικών πόλων και των παραδοσιακών πυρήνων των 
οικισµών, των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων φυσικού, 
αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των πόλεων των 
οικισµών και του περιαστικού χώρου (άρθρο 1 του N2508/97).  
 
Επίσης κατά το άρθρο 2 του 2508/97, το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ προσδιορίζει τις 
κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης των ΟΤΑ και αποτελεί την εξειδίκευση 
και βασικό µέσο εφαρµογής των Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης, ιδίως δε των Περιφερειακών (και εφόσον υπάρχουν, 
των Ειδικών) και καθορίζει τα µεγέθη οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την 
έκταση του ΟΤΑ µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Ειδικότερα 
καθορίζει τις ήδη πολεοδοµηµένες περιοχές, νέους οικιστικούς υποδοχείς 
λαµβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς που θέτονται 
στην περιοχή. 
 
Το ειδικότερο περιεχόµενο των µελετών αυτών καθορίζεται µε την 
9572/1845/2000 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης, καθορίζουν τους στόχους και το 
περιεχόµενο των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ:  
 

• Επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ρύθµιση του χώρου εντός και εκτός των 
σχεδίων των πόλεων και οικισµών, έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών 
ένταξης περιοχών σε σχέδια ή προς πολεοδόµηση ζώνες να 
εξισορροπείται µε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις προστασίας, κυρίως 
στον εξωαστικό χώρο. 

 
• Οι µικροί οικισµοί, των οποίων µέχρι σήµερα η ρύθµιση γινόταν 

µεµονωµένα, χωρίς να είναι απόρροια γενικότερου σχεδιασµού, τώρα 
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εντάσσονται σε ευρύτερα οικιστικά σύνολα - είτε µιας µεγαλύτερης 
πόλης, είτε ενός πλέγµατος µικρών οικισµών - και κατ αυτόν τον 
τρόπο η οικιστική τους οργάνωση εναρµονίζεται µε τους γενικότερους 
στόχους του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού και µε τις 
αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης.   

 
Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, στο βαθµό που αποτελούν το στρατηγικό επίπεδο του 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού:  

− προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης των νέων 
∆ήµων, και ως εκ τούτου αποτελούν την εξειδίκευση και βασικό µέσο 
εφαρµογής των Πλαισίων Xωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης, ιδίως δε των Περιφερειακών, 

− καθορίζουν τα µεγέθη της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση 
του δήµου, µε βάση τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, τις τοπικές 
ανάγκες και καταλληλότητες καθώς και τις κατευθύνσεις που 
προκύπτουν από υπερκείµενα σχέδια, ιδίως δε σε ότι αφορά στο ρόλο 
του αστικού κέντρου ή της «ανοιχτής πόλης» στο οικιστικό δίκτυο,  

− προσδιορίζουν τις Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) οι οποίες δεν 
πρόκειται να πολεοδοµηθούν, 

− υποδεικνύουν ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων µε βάση τις 
ανάγκες των παραγωγικών τοµέων και τις σχετικές προγραµµατικές 
κατευθύνσεις, 

− δίνουν τέλος τις κατευθύνσεις πολεοδοµικής οργάνωσης των 
θεσµοθετηµένων και προς πολεοδόµηση οικιστικών υποδοχέων, 
προσδιορίζοντας και τις περιοχές εντός των οικισµών που απαιτούν 
παρεµβάσεις αναβάθµισης µέσω του µηχανισµού των αναπλάσεων. 

 
Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ προτείνουν την χωροθέτηση εγκαταστάσεων 
αναπτυξιακών πάρκων, ΒΕΠΕ, ΠΕΡΠΟ. Η χωροθέτηση αυτών λαµβάνει 
υπόψη τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς που θέτονται και επίσης το 
νοµικό πλαίσιο για την υλοποίηση και λειτουργία τους προβλέπει 
περιβαλλοντικές ρυθµίσεις και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
 
Οι µελέτες ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ εκπονούνται σε δύο στάδια: 
   

• Το πρώτο (Α) στάδιο περιλαµβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας 
κατάστασης, τη διάγνωση των προβληµάτων, προοπτικών και τάσεων 
του νέου ΟΤΑ και τη διατύπωση της κατ αρχήν πρότασης ή των 
εναλλακτικών προτάσεων ρύθµισης της περιοχής. 

 
• Στο δεύτερο (Β) στάδιο γίνεται η λεπτοµερής επεξεργασία του ΓΠΣ ή 
του ΣΧΟΟΑΠ, µε βάση την πρόταση η οποία θα προκριθεί. Πιο 
συγκεκριµένα το Β στάδιο χωρίζεται σε δύο υποστάδια το Β1 και το Β2 
στάδιο. Στο Β1 στάδιο γίνεται η πρόταση και ύστερα από τις 
γνωµοδοτήσεις των αρµόδιων φορέων, στο Β2 στάδιο οριστικοποιείται 
η πρόταση και εγκρίνεται η µελέτη.  
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Επίσης, οι τεχνικές προδιαγραφές των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (Αρ.Απ. 9572/1845, 
ΦΕΚ 209∆΄/2000) στο στάδιο της ανάλυσης-προµελέτης (Α στάδιο) 
περιλαµβάνουν κεφάλαιο «Φυσικό Περιβάλλον ΟΤΑ», όπου πρέπει να 
αναλύονται όλα τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, τα αξιόλογα 
οικοσυστήµατα, φυσικά τοπία και λοιπές προστατευόµενες περιοχές και να 
παρουσιάζεται η κατάσταση του περιβάλλοντος από άποψη ρύπανσης, 
κορεσµού και κατανάλωσης πολύτιµων φυσικών πόρων. Σκοπός της 
ανάλυσης αυτής είναι η ανάδειξη των ειδικών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει το περιβάλλον και των περιορισµών που αναδεικνύονται για 
την περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Επίσης στο 
στάδιο της ανάλυσης-προµελέτης (Α) και της πρότασης (Β1), απαιτείται, 
βάσει των προδιαγραφών, αξιολόγηση της πρότασης ή/και των 
εναλλακτικών προτάσεων  µε βάση σειρά κριτηρίων όπως το κόστος, η 
κάλυψη κοινωνικών αναγκών, υποστήριξης αναπτυξιακών προοπτικών του 
ΟΤΑ καθώς και µε βάση της απαιτήσεις της βιώσιµης ανάπτυξης.  
 
Επίσης στο Β στάδιο και πιο συγκεκριµένα στο κεφάλαιο Π.2. Οργάνωση 
Χρήσεων γης και Προστασία Περιβάλλοντος, το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ παρουσιάζει 
τις χωρικές ρυθµίσεις σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου, οι 
οποίες, σύµφωνα µε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 2508/97, περιλαµβάνουν 
τον καθορισµό βασικά 3 ειδών περιοχών: 

− Περιοχών Ειδικής Προστασίας καθώς και περιοχών περιορισµού ή 
ελέγχου της δόµησης. 

− Περιοχών οικιστικής ανάπτυξης (ήδη θεσµοθετηµένων ή προς 
πολεοδόµηση). 

− Ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων, εφόσον τεκµηριώνονται 
σχετικές ανάγκες καθώς και γενικές χρήσεις γης ή / και κανονιστικές 
ρυθµίσεις για τις παραπάνω ζώνες καθώς και για περιοχές που 
βρίσκονται εκτός των ζωνών αυτών. 

 
Βασικοί στόχοι των παραπάνω ρυθµίσεων θα είναι: 

− η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιµη χρήση των φυσικών 
πόρων, 

− η ισόρροπη και αλληλοστηριζόµενη ανάπτυξη αστικού - περιαστικού 
και αγροτικού χώρου, 

− η λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και 
ζωνών κατοικίας µε βάση και τις ανάγκες καθηµερινής µετακίνησης 
εργασίας - κατοικίας, 

− η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής 
κληρονοµιάς, 

− η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στην ύπαιθρο  
 

Προβαίνοντας σε µια πρώτη ανάλυση των περιεχοµένων των ΓΠΣ-
ΣΧΟΟΑΠ, φαίνεται ότι έχουν µια σαφή περιβαλλοντική διάσταση, ενώ από 
την ανάλυση των βασικών αρχών και προβλεπόµενων ρυθµίσεων γίνεται 
φανερό ότι το θεσµικό πλαίσιο που πλαισιώνει την εκπόνηση, έγκριση και 
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θεσµοθέτηση των  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ κάνει ρητή αναφορά στις αρχές της 
βιώσιµης ανάπτυξης και κατά επέκταση στην περιβαλλοντική προστασία.  
 
1.3.  Υποβάθµισή Αστικού Περιβάλλοντος 
 
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι περισσότερες πόλεις 
περιστρέφονται γύρω από κοινούς άξονες, όπως η ατµοσφαιρική ρύπανση, 
συγκοινωνιακά προβλήµατα, κυκλοφοριακή συµφόρηση, υψηλά επίπεδα 
θορύβου και πιο πρόσφατα και ακτινοβολιών, κακή ποιότητα δοµηµένου 
περιβάλλοντος, εγκαταλελειµµένες και υποβαθµισµένες εκτάσεις 
(brownfields), οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, η αστική εξάπλωση (urban 
sprawl), η παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων, κακή ποιότητα 
αστικού τοπίου και αισθητικής και η υψηλή κατανάλωση ενέργειας και 
φυσικών πόρων.  
 
Το πράσινο παίζει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση του ενεργειακού ισοζυγίου 
µιας πόλης µειώνοντας το φαινόµενο της αστικής νησίδας θερµότητας, ενώ 
έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζει θετικά και τους δείκτες θερµικής άνεσης 
(Gomez et al, 2004).  
 
Η µορφολογία του αστικού χώρου και τοπίου επηρεάζει το φυσικό αερισµό, 
µε επόµενα προβλήµατα στην αποµάκρυνση θερµότητας και 
ατµοσφαιρικών ρύπων (Ghiaus et al, 2006).  
 
Σε αυτά έρχονται να προστεθούν προβλήµατα σχετιζόµενα µε ατυχήµατα ή 
φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισµοί, οι πληµµύρες και τα βιοµηχανικά 
ατυχήµατα µεγάλης έκτασης.  
 
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τις πόλεις έχουν και µια 
παγκόσµια διάσταση,  είτε µε επιπτώσεις που εκτείνονται πέρα από τα 
γεωγραφικά όρια της πόλης είτε µε επιπτώσεις στην πόλη από προβλήµατα 
παγκόσµιου χαρακτήρα. Αυτά περιλαµβάνουν (Leitmann, 1999): 
 

• Την εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου 
• Την άνοδο της στάθµης της θάλασσας 
• Την αλλαγή του κλίµατος 
• Τη ρύπανση διακρατικών υδάτων 
• Την ελάττωση της βιοποικιλότητας 

 
Τα άµεσα αίτια της υποβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος 
συµπεριλαµβάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής (αυξηµένη χρήση του Ι.Χ. 
αυτοκινήτου, αύξηση του αριθµού των νοικοκυριών µε 1 άτοµο, αυξηµένη 
κατανάλωση πόρων/άτοµο), καθώς και δηµογραφικές αλλαγές.  
 
Η σχέση του αστικού περιβάλλοντος µε την οικονοµία είναι σχετικά 
πολύπλοκη, καθώς µε την οικονοµική µεγέθυνση αυξάνει η κατανάλωση 
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φυσικών πόρων και κατά συνέπεια η παραγωγή αποβλήτων. Από την άλλη 
µεριά, καθώς οι πόλεις γίνονται πιο πλούσιες, έχουν περισσότερα µέσα στη 
διάθεσή τους για να αντιµετωπίσουν ορισµένα προβλήµατα, όπως η παροχή 
πόσιµου νερού, τα αποχετευτικά δίκτυα και η συλλογή των Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).  Αυτή η σχέση µπορεί να εξηγηθεί µε την 
έννοια της «µεταφοράς-µεταβολής της επικινδυνότητας» (Smith, 1990). 
Καθώς οι πόλεις αναπτύσσονται οικονοµικά, η φύση των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων τους µεταβάλλεται. Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 1, στις πιο 
φτωχές πόλεις, προβλήµατα όπως η παροχή πόσιµου νερού και 
αποχετευτικών δικτύων είναι τα επικρατέστερα, και ταυτόχρονα µια άµεση 
και τοπικά εντοπισµένη απειλή για τη δηµόσια υγεία.  
 
Με την οικονοµική µεγέθυνση, οι συνθήκες καθαριότητας βελτιώνονται, 
αλλά εµφανίζονται προβλήµατα ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Στις πιο 
πλούσιες πόλεις τα προβλήµατα υγιεινής έχουν επιλυθεί, και η ποιότητα της 
ατµόσφαιρας µπορεί να έχει βελτιωθεί, αλλά οι εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου και η κατανάλωση πόρων και ενέργειας συνεχίζουν να 
αυξάνονται. Σε αυτές τις πόλεις, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα είναι 
µεγαλύτερης κλίµακας στη φύση τους, εµφανίζονται µε καθυστέρηση και 
απειλούν περισσότερο τα συστήµατα που υποστηρίζουν τη ζωή στον 
πλανήτη (life support systems).  
 
 
∆ιάγραµµα 1: Η εξέλιξη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις πόλεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: (Leitmann, 1999) 
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Η γεωγραφική τοποθεσία, καθώς και το είδος των οικοσυστηµάτων γύρω 
από την πόλη επηρεάζουν το είδος και τη βαρύτητα των περιβαλλοντικών 
προβληµάτων.  
Οι χρήσεις γης και οι αντίστοιχες αποφάσεις και επιλογές παίζουν κρίσιµο 
ρόλο στη διαµόρφωση του αστικού περιβάλλοντος. Κακές πρακτικές 
διαχείρισης µπορούν να οδηγήσουν στην οικιστική ή βιοµηχανική ανάπτυξη 
σε ακατάλληλες γεωλογικά περιοχές και  ευαίσθητα οικοσυστήµατα ή 
δασικές εκτάσεις. Επίσης η ύπαρξη ασυµβίβαστων χρήσεων γης, η 
γειτνίαση της πόλης µε τη βιοµηχανία, η ύπαρξη παράνοµων µεταποιητικών 
δραστηριοτήτων µέσα στον αστικό ιστό, µπορούν να οδηγήσουν σε 
σηµαντική περιβαλλοντική υποβάθµιση. Η πυκνότητα πληθυσµού παίζει 
επίσης κρίσιµο ρόλο. Οικιστική ανάπτυξη χαµηλής πυκνότητας οδηγεί σε 
αύξηση της ανά κάτοικο κατανάλωσης ενέργειας και καυσίµων, αυξηµένες 
µετακινήσεις και εκποµπές ρύπων, αύξηση των αδιαπέρατων επιφανειών 
και συνεπώς της αστικής απορροής, καθώς και αυξηµένο κόστος υποδοµών 
και των συστηµάτων συλλογής στερεών αποβλήτων.   
 
Τα παραπάνω αποτελούν άµεσες αιτίες υποβάθµισης του αστικού 
περιβάλλοντος. Υπάρχουν όµως και έµµεσες αιτίες, προβλήµατα που 
σχετίζονται µε τη διακυβέρνηση και τις πολιτικές επιλογές ή µε τη 
συµµετοχή των πολιτών, ή και έλλειψη δεδοµένων και γνώσης, που 
µακροπρόθεσµα δηµιουργούν προβλήµατα. Τέτοιες δευτερεύουσες αιτίες ή 
οδηγοί (driving forces) είναι πολλές φορές δύσκολο να αναγνωριστούν και 
να αντιµετωπιστούν. Παραδείγµατα τέτοιων αιτιών σε σχέση µε τα υπόγεια 
νερά δίνονται στον πίνακα 1: 
 
Πίνακας 1: Άµεσες και έµµεσες αιτίες προβληµάτων υπογείων υδάτων σε 

αστικές περιοχές 
Πρόβληµα Άµεση αιτία Έµµεση αιτία 

Πτώση στάθµης – 
ελάττωση 
αποθεµάτων  

Υπεράντληση από 
κατοικίες και βιοµηχανία 

• Αδιευκρίνιστο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς 

• Τιµολογιακή πολιτική 
• Αδυναµία παρακολούθησης 

και επιβολής µέτρων 
Ρύπανση Αυξηµένο ρυπαντικό 

φορτίο από δηµοτικές, 
βιοµηχανικές και αστικές 
πηγές 

• Έλλειψη επαρκούς γνώσης 
για τη λειτουργία του 
υδροφορέα  

• Ελλιπής ενηµέρωση του 
κοινού για θέµατα ποιότητας 
νερού 

• Ελλιπής νοµοθεσία σε σχέση 
µε τα ανώτατα επιτρεπτά 
όρια διάθεσης 

Προβλήµατα από 
την άνοδο της 
στάθµης  

∆ιαρροές από τους 
αγωγούς ύδρευσης και 
αποχέτευσης, βόθρους 
κλπ 

• Έλλειψη συντονισµού 
ανάµεσα στις υπηρεσίες 

• Ελλιπής συµµετοχή των 
πολιτών  

• Έλλειψη πολιτικής βούλησης 
Πηγή: (Leitmann, 1999) 
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Τα προβλήµατα του αστικού περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα 
καθώς υπάρχει αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση ανάµεσα τους, καθώς 
και στις αιτίες τους. (CEC, 2006). Τοπικές πρωτοβουλίες για την επίλυση 
κάποιου προβλήµατος µπορεί να οδηγήσουν στη δηµιουργία νέων 
προβληµάτων κάπου αλλού ή να έρχονται σε αντίθεση µε πολιτικές σε 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Για παράδειγµα, µπορεί πολιτικές για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας µέσω της αγοράς νέων 
λεωφορείων,  να αποτύχουν εξ’ αιτίας της αύξησης της χρήσης του Ι.Χ. 
αυτοκινήτου, από τη δηµιουργία επιπλέον χώρων στάθµευσης.    
 
Είναι ξεκάθαρο ότι η πλειοψηφία των αστικών περιβαλλοντικών 
προβληµάτων συνδέεται άµεσα µε τον αστικό – πολεοδοµικό σχεδιασµό ή 
την αδυναµία εφαρµογής αυτού. Είναι όµως επίσης ξεκάθαρο ότι πολλές 
από τις περιβαλλοντικές παραµέτρους δεν εµπίπτουν στα όρια και τις 
αρµοδιότητες ενός ΓΠΣ/ΣΧΟΑΑΠ και έτσι δεν µπορούν να δοθούν λύσεις σε 
αυτό το επίπεδο σχεδιασµού. Οι κυριότερες επεµβάσεις που µπορούν να 
γίνουν σε αυτό το επίπεδο αφορούν τις χρήσεις γης και τις προκύπτουσες 
και σχεδιαζόµενες µετακινήσεις.  
 
Το περιβάλλον ήταν πάντα ενταγµένο στον πολεοδοµικό σχεδιασµό ως 
παράµετρος αλλά η έµφαση στον σχεδιασµό παρέµεινε έντονα 
ανθρωποκεντρική και µάλιστα στενά περιορισµένη σε λειτουργικές 
θεωρήσεις συχνά µε κάποιες κοινωνικές διαστάσεις. Το περιβάλλον 
αντιµετωπιζόταν στο παρελθόν ως υποδοχέας για οικιστική ανάπτυξη ή ως 
χώρος – υπόβαθρο για την ανάπτυξη πρασίνου και για αναψυχή 
ταυτίζοντάς το σε ένα µεγάλο βαθµό µε τα θέµατα της φύσης στην πόλη. Η 
αντιµετώπισή του ήταν µέσω του σχεδιασµού ως χώρος προς 
«διαµόρφωση» και όχι απαραίτητα ως οικοσύστηµα µε βασικές λειτουργίες 
(π.χ. στον κύκλο του νερού ή στην ποιότητα του αέρα κλπ.) Παράλληλα 
συνυπήρχαν άλλες δράσεις ή πολιτικές που αφορούσαν περιβαλλοντικά 
προβλήµατα χωρίς να υπάρχει διασύνδεση µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό 
όπως π.χ. για την αντιµετώπιση της ρύπανσης της ατµόσφαιρας ή της 
θάλασσας ή τη διαχείριση απορριµµάτων, στο πλαίσιο των παραδοσιακών 
δραστηριοτήτων διοίκησης τοπικού επιπέδου και µε στενά προσδιορισµένη 
συνήθως τοµεακή προοπτική. Η αυξανόµενη υποβάθµιση του αστικού 
περιβάλλοντος ανέδειξε την αδυναµία για αποτελεσµατική αντιµετώπιση 
των προβληµάτων της πόλης από τις αποσπασµατικές θεωρήσεις τους. 
Οι σύγχρονες πολιτικές για τις πόλεις αντανακλούν την διαφορετική – 
σύνθετη – αντίληψη για την αλληλεξάρτηση της οικονοµικής 
αποτελεσµατικότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης / ισότητας και της 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
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2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (ΣΠΕ) 

 
2.1.  Γενικά 
 
Η αρχή της πρόληψης βρίσκεται στην πρώτη θέση των περιβαλλοντικών 
αρχών και προηγείται της αρχής του «ο ρυπαίνων πληρώνει». Το γεγονός 
αυτό οφείλεται σε µια σειρά αιτιών, όπως είναι η ύπαρξη πληθώρας 
περιβαλλοντικών προβληµάτων, πολλά των οποίων έχουν αποκτήσει 
καθολικό χαρακτήρα ή είναι µη αναστρέψιµα, η σηµαντική πολλές φορές 
µείωση της «φέρουσας ικανότητας» των διαφόρων οικοσυστηµάτων, οι 
εκτεταµένες επιδράσεις που προκαλούν ιδιαίτερα τα µεγάλα έργα και τα 
προγράµµατα στους παράγοντες και µεταβλητές του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η υιοθέτηση σε διεθνές επίπεδο της 
αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης. Με την αρχή της πρόληψης, µετατοπίστηκε 
το βάρος της περιβαλλοντικής προστασίας από την αποκατάσταση στην 
πρόληψη (Μανούρης, 2005). 
 
Η υλοποίηση της αρχής αυτής επιτυγχάνεται σε σηµαντικό βαθµό µέσω της 
εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), στα πλαίσια της 
οποίας, επιχειρείται να εκτιµηθούν εκ των προτέρων πάσης φύσεως 
επιδράσεις (θετικές-αρνητικές, µεγάλες-µικρές, άµεσες-έµµεσες, κ.λ.π) που 
προκαλούνται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον από το σχεδιασµό 
και υλοποίηση έργων, δραστηριοτήτων και προγραµµάτων (Κασσιός, 
1991). Στην περίπτωση των προγραµµάτων (αναπτυξιακά προγράµµατα, 
προγράµµατα χάραξης περιφερειακής πολιτικής, κατάστρωση χωροταξικών 
σχεδίων κ.λ.π), η εν λόγω εκτίµηση αναφέρεται ως στρατηγική εκτίµηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (SEA) (Lee and Walsh, 1992).  
 
Αν και ο θεσµός της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν 
περιορίζεται µόνο στην εκπόνηση των µελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (ΜΠΕ), οι τελευταίες αποτελούν το βασικό µηχανισµό της 
λειτουργίας του. Η πληρότητα, η αξιοπιστία αλλά και η σφαιρική 
προσέγγιση των επιδράσεων µιας ΜΠΕ είναι προφανές ότι συµβάλουν 
αποτελεσµατικά στην υλοποίηση της αρχής της πρόληψης. Βασικά στοιχεία 
που επηρεάζουν, µεταξύ των άλλων, την αξιοπιστία των µελετών αυτών 
είναι η συνύπαρξη ποσοτικών και ποιοτικών µεταβλητών, η 
υποκειµενικότητα των κρίσεων, η καταλληλότητα των χρησιµοποιουµένων 
µεθόδων και τεχνικών εκτίµησης, η ιδιαιτερότητα των σχεδίων και 
προγραµµάτων και οι διαφορές τους µε τα έργα, η οριοθέτηση του πεδίου 
µελέτης (scoping), η επιλογή των έργων που υποβάλλονται σε εκτίµηση 
(screening), η πρόβλεψη στα πλαίσια της µελέτης µηχανισµού 
παρακολούθησης της λειτουργίας του έργου και της υλοποίησης του 
προγράµµατος κ.λπ. (Κασσιός, 1991). 
 
Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση (ΣΠΕ), ή στρατηγική εκτίµηση 
επιπτώσεων (Strategic Environmental Assessment – SEA), αναπτύχθηκε 
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για να συνεισφέρει στην εκτίµηση των επιπτώσεων των πολιτικών, 
προγραµµάτων και του σχεδιασµού (Plans, Policies and Programs – PPPs).  
 
Στην οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (ΕΕ 197/30, 27-1-2001) “σχετικά µε την εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων” 
(Οδηγία για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση) αναφέρεται πως 
σκοπός είναι: 
 
Η υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωµάτωση 
περιβαλλοντικών ζητηµάτων στην προετοιµασία  και θέσπιση σχεδίων και 
προγραµµάτων µε σκοπό την προώθηση βιώσιµης ανάπτυξης, 
εξασφαλίζοντας ότι, σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, θα γίνεται εκτίµηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισµένα σχέδια και προγράµµατα 
που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 
Ως εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων νοείται η εκπόνηση 
περιβαλλοντικής έκθεσης, η διεξαγωγή διαβουλεύσεων (µε τις αρχές και το 
κοινό1) και η συνεκτίµησή των κατά τη λήψη αποφάσεων.  
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 2, ο πολεοδοµικός σχεδιασµός 
εµπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας και απαιτεί περιβαλλοντική εκτίµηση.  
 
Όταν εγκρίνεται ένα σχέδιο, τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να 
ενηµερώσουν τα µέρη µε τα οποία έγιναν διαβουλεύσεις και να θέσουν στη 
διάθεσή τους το σχέδιο ή πρόγραµµα όπως εγκρίθηκε, συνοπτική δήλωση 
σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν τα περιβαλλοντικά στο 
σχέδιο ή πρόγραµµα και τη διαδικασία και στάδια της λήψης απόφασης, 
καθώς και τα µέτρα που αποφασίστηκαν για την παρακολούθηση των 
επιπτώσεων, τα οποία καθίστανται υποχρεωτικά από επόµενο άρθρο.  
 
Στο άρθρο 11 παρ. 2 αναφέρεται ότι: 
 
Όσον αφορά σχέδια και προγράµµατα για τα οποία η υποχρέωση 
διεξαγωγής εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων απορρέει 
ταυτοχρόνως από την παρούσα οδηγία και από άλλες διατάξεις της 
κοινοτικής νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη µµπορούν να θεσπίζουν 
συντονισµένες ή κοινές διαδικασίες οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις της 
σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας προκειµένου, µµεταξύ άλλων, να 
αποφεύγεται η επανάληψη των εκτιµήσεων. 
 
Τα κράτη µέλη ήταν υποχρεωµένα να ενσωµατώσουν στο εθνικό τους 
δίκαιο την οδηγία αυτή πριν από τις 21/07/2004. Η Ελλάδα προχώρησε 

                                                 
1 Οι αρχές και το κοινό µε το οποίο θα γίνουν διαβουλεύσεις ορίζονται από τα 
κράτη µέλη (άρθρο 6, παρ. 3 & 4.) 
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στην κίνηση αυτή µόλις τον Αύγουστο του 2006, µε την υπογραφή της ΚΥΑ 
107017/28-8-2006 (ΦΕΚ1225Β/5-9-2006).  
 
Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στην περιβαλλοντική 
έκθεση δίνονται στο παράρτηµα Ι της οδηγίας. 
 
Εν µέρει η οδηγία αυτή, καθώς και η µεθοδολογία για την ΣΠΕ, 
αναπτύχθηκε για να καλύψει τις αδυναµίες της εκτίµησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως αυτή γίνεται µε την οδηγία 85/337/ΕΚ. Οι αδυναµίες 
αυτές περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η εκτίµηση γίνεται σε 
τελικό στάδιο στο οποίο οι κυριότερες παράµετροι του έργου (όπως η 
τοποθεσία) έχουν αποφασιστεί  και δεν είναι δυνατό να αλλάξουν, και η 
αδυναµία να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις  (Pope et al, 2004). Με την ΣΠΕ 
δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης περιβαλλοντικών στόχων, οι οποίοι θα 
συνεκτιµηθούν µε τους εκάστοτε αναπτυξιακούς στόχους στη λήψη της 
απόφασης, µε σκοπό τη µετατόπιση της εξέτασης των περιβαλλοντικών 
παραµέτρων στα αρχικά στάδια της διαδικασίας. Στη βιβλιογραφία γίνεται 
γενικά διαχωρισµός µεταξύ των όρων Environmental Impact Assessment 
(EIA), ο οποίος συσχετίζεται µε έργα και δραστηριότητες, και SEA, ο οποίος 
αναφέρεται στην εκτίµηση επιπτώσεων από σχέδια και προγράµµατα. 
 
Σηµειώνεται ότι στην Ελλάδα η νοµοθεσία που ισχύει σχετικά µε την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
βασίζεται στην οδηγία 85/337/ΕΚ. 
 
Η ΣΠΕ σαν έννοια είναι ίσως σχετικά απλή, αλλά η µεθοδολογία και τα 
εργαλεία δεν έχουν αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό, ενώ ακόµη πιο µακριά 
βρίσκεται η τυποποίησή τους σε διεθνές επίπεδο ή έστω η δηµιουργία 
κοινώς αναγνωρισµένων ορθών πρακτικών. Αυτό φαίνεται από τη µεγάλη 
διαφοροποίηση των µεθόδων που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία, καθώς 
και από τον αριθµό των βοηθητικών κειµένων για την εφαρµογή της 
οδηγίας 2001/42/ΕΚ που έχουν συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επίσης φαίνεται από τις διαφορετικές µεθοδολογίες και αποτελέσµατα που 
υπήρξαν κατά την εφαρµογή της ΣΠΕ σε διάφορες περιπτώσεις 
(Richardson, 2005). 
 
Στον τοµέα του αστικού σχεδιασµού έχουν αναπτυχθεί ολοκληρωµένα 
µοντέλα (εργαλεία υποστήριξης) βιώσιµου αστικού σχεδιασµού και 
εκτίµησης της βιωσιµότητας (Rotmans and Van Asselt, 2000; Mani et al, 
2005; BRE, 2004), τα οποία όµως ως επί το πλείστον είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκα και δύσκολα στην εφαρµογή τους, καθώς απαιτούν έναν 
υπερβολικό όγκο δεδοµένων. Έχει αναφερθεί επίσης η χρήση της ασαφούς 
λογικής (Andriantiatsaholiniaina et al, 2004), καθώς και των νευρωνικών 
δικτύων (Suzu et al, 1997).  
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Ένα από τα γενικότερα προβλήµατα της εκτίµησης επιπτώσεων είναι η 
αναγκαστική υποκειµενικότητα που υπεισέρχεται στην ανάλυση, καθώς και 
θέµατα πολιτικής και αξιών, τα οποία δε µπορούν να αποκλειστούν από τη 
διαδικασία λήψης απόφασης (Richardson, 2005).  
 
Επισηµαίνεται ότι η εκτίµηση της βιωσιµότητας (Sustainability Appraisal) η 
οποία χρησιµοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία, σαν εργαλείο έχει υποστεί 
κριτική για την έλλειψη ποσοτικοποίησης διαφόρων παραµέτρων, καθώς 
και για το γεγονός ότι η ενσωµάτωση των οικονοµικών κριτηρίων στην 
ανάλυση στο όνοµα της “βιωσιµότητας” (και ειδικά όπου οι λόγοι που 
οδηγούν στην εκπόνηση ενός σχεδίου είναι οικονοµικοί) δύναται να γίνει 
εις βάρος των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραµέτρων, και να 
καταστήσει την όλη διαδικασία άκυρη (Jackson and Illsley, 2006). 
 
Τα συνηθέστερα βήµατα που ακολουθούνται κατά την εκτέλεση της ΣΠΕ 
είναι τα εξής: 

1. Επιλογή των περιβαλλοντικών παραµέτρων, στόχων και δεικτών που 
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, καθώς και της περιοχής µελέτης.  

2. Ανάλυση και εκτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης καθώς και των 
τάσεων και πιθανών εξελίξεων, αν το πρόγραµµα ή σχέδιο δεν 
υλοποιηθεί. 

3. Εκτίµηση των συγκεκριµένων αναπτυξιακών στόχων και 
προτεραιοτήτων. 

4. Εκτίµηση των προτεινόµενων µέτρων και δράσεων. 
5. Εκτίµηση των σωρευτικών και συνεργιστικών επιπτώσεων του 

συνολικού προγράµµατος ή σχεδίου. 
6. Επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης για δραστηριότητες που θα 

εφαρµοστούν στα πλαίσια του προτεινόµενου προγράµµατος. 
7. Επιλογή και αξιολόγηση του συστήµατος παρακολούθησης των 

επιπτώσεων του προγράµµατος ή σχεδίου. 
8. Σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 

υποβολή αυτής για διαδικασία διαβούλευσης µε τις δηµόσιες αρχές και 
το ενδιαφερόµενο κοινό. 

9. Λήψη απόφασης και δηµοσιοποίηση αυτής. 
 
Η χρήση περιβαλλοντικών στόχων είναι µια κρίσιµη παράµετρος στην 
επιτυχία της διαδικασίας της ΣΠΕ. Τρεις κατηγορίες στόχων µπορούν να 
ληφθούν υπ’ όψη (ODPM, 2005): 
 
1. Οι στόχοι του υπό εξέταση προγράµµατος: Η ενσωµάτωση του 

περιβάλλοντος σε αυτούς µπορεί να απαιτείται από άλλες πολιτικές ή 
οδηγίες, ενώ η ανάπτυξη των στόχων της ΣΠΕ µπορεί να βοηθήσει στο 
αποκτήσουν πιο βιώσιµο χαρακτήρα. 
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2. Εξωτερικοί στόχοι: Περιβαλλοντικοί στόχοι που µπορεί να επιβάλλονται 
από άλλα προγράµµατα ή νοµοθεσία και πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη 
κατά το σχεδιασµό. 

 
3. Οι στόχοι της ΣΠΕ, που αναπτύσσονται ειδικά για να εκτιµήσουν τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου ή για να βοηθήσουν στη 
σύγκριση εναλλακτικών λύσεων. 

 
Οι περιβαλλοντικοί στόχοι πρέπει να επιλέγονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
είναι µετρήσιµοι, µε τη βοήθεια των κατάλληλων δεικτών. 
 
Παραδείγµατα συνήθως χρησιµοποιούµενων στόχων και δεικτών δίνονται 
στο Παράρτηµα 7. 
 
 
2.2. KYA 107017/28-8-2006 “Εκτίµηση των περιβαλλοντικών   

επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων ” 
 
Η πρόσφατη Κοινή Υπουργική απόφαση 107017/28-8-2006 (ΦΕΚ1225Β/5-
9-2006) επιβάλλει την πραγµατοποίηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίµησης (ΣΠΕ) σε ορισµένα σχέδια και προγράµµατα.   
 
Η απόφαση στοχεύει σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης 
Ιουνίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕL 197/30/21.7.2001) «Σχετικά µε την 
Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισµένων Σχεδίων και 
Προγραµµάτων», προκειµένου  να ενσωµατώνεται η περιβαλλοντική 
διάσταση, στο πλαίσιο µιας ισόρροπης ανάπτυξης,  πριν την υιοθέτηση 
σχεδίων και προγραµµάτων.  
 
Θεσπίζονται έτσι τα αναγκαία µέτρα, οι όροι και οι διαδικασίες  προκειµένου 
να αξιολογηθούν και να εκτιµηθούν οι  επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν 
στο περιβάλλον ορισµένα  Σχέδια και Προγράµµατα και να προωθηθεί  η 
αειφόρος ανάπτυξη και µία υψηλού επιπέδου προστασία του 
περιβάλλοντος.  
 
Ως Σχέδια και Προγράµµατα νοούνται: σχέδια και προγράµµατα, 
συµπεριλαµβανοµένων όσων συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, καθώς και οι τροποποιήσεις τους:  

− που εκπονούνται ή και εγκρίνονται από δηµόσια αρχή σε εθνικό, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που εκπονούνται από µια δηµόσια 
αρχή προκειµένου να εγκριθούν, µέσω νοµοθετικής διαδικασίας, από 
το Κοινοβούλιο ή την Κυβέρνηση. 

− που απαιτούνται βάσει νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων και 
ειδικότερα Νόµων, Π.Υ.Σ., Π.∆., Υ.Α. και αποφάσεων των Γενικών 
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Γραµµατέων Περιφερειών καθώς και Πράξεων που εκδίδουν τα 
αρµόδια προς τούτο όργανα ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, συµπεριλαµβανοµένων 
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) ορίζεται ως η διαδικασία: 

− Εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίου ή προγράµµατος 
η οποία περιλαµβάνει την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), 

− ∆ιεξαγωγής διαβουλεύσεων,   
− Συνεκτίµησης της ΣΜΠΕ και των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων   
− Έκδοσης απόφασης  
− Ενηµέρωσης σχετικά µε την απόφαση αυτή.  

 
Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) πραγµατοποιείται πριν 
από την έγκριση ενός σχεδίου ή προγράµµατος ή την έναρξη της σχετικής 
νοµοθετικής διαδικασίας, για σχέδια ή προγράµµατα εθνικού, 
περιφερειακού, νοµαρχιακού ή τοπικού χαρακτήρα τα οποία ενδέχεται να 
έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 
Ειδικότερα προβλέπεται η πραγµατοποίηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίµησης στις ακόλουθες κατηγορίες: 

− Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 
λοιπά σχέδια και προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αφορούν τους τοµείς: Γεωργίας, 
∆ασοπονίας, Αλιείας, Ενέργειας, Βιοµηχανίας, Μεταφορών, 
διαχείρισης Αποβλήτων, διαχείρισης Υδάτινων Πόρων, 
Τηλεπικοινωνιών, Τουρισµού, Πολεοδοµικού ή Χωροταξικού 
σχεδιασµού , Χρήσεων Γης και καθορίζουν το πλαίσιο για µελλοντικές 
άδειες έργων και δραστηριοτήτων της πρώτης (Α) κατηγορίας 
(υποκατηγορίες 1 και 2) του Παραρτήµατος Ι (πίνακες 1-10) της υπ' 
αριθµ. 15393/2332/2002 ΚΥΑ.  

− Όλα τα σχέδια και προγράµµατα τα οποία στο σύνολό τους ή εν µέρει 
εφαρµόζονται σε περιοχές του εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού ∆ικτύου Natura 2000 (Τόποι Κοινοτικής Σηµασίας 
(Τ.Κ.Σ.) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και τα οποία ενδέχεται 
να τις επηρεάσουν σηµαντικά. (Εξαιρούνται τα σχέδια διαχείρισης και 
τα προγράµµατα δράσης που συνδέονται άµεσα ή είναι απαραίτητα για 
τη διαχείριση και προστασία των περιοχών αυτών). 

− Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
(όπως εκείνα για Α.Π.Ε., βιοµηχανία, τουρισµό, ενέργεια, µεταφορές, 
οικιστικά δίκτυα).  

− Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης.  

− Ρυθµιστικά Σχέδια.  
− Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ).  
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− Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων 
(ΣΧΟΟΑΠ).  

− Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων 
(Π.Ο.Α.Π.∆.).  

− Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων (Π.Ε.Χ.Π.).  
− Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.).  
− Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.).  
− Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.). 
− Σχέδια ∆ιαχείρισης Υδάτινων Συστηµάτων.  
− Περιφερειακά Σχέδια ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α).  
− Εθνικός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων.  
− Σχέδια Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών 
Πόρων.   

− Πρόγραµµα Ανάπτυξης Τουριστικών Λιµένων. 
 

Η πραγµατοποίηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης προβλέπεται 
ακόµη για τα σχέδια ή προγράµµατα του παραρτήµατος VI του άρθρου 11 
της ΚΥΑ, στην περίπτωση που αρµόδια αρχή κρίνει, µε γνωµοδότησή της, 
ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για τα 
σχέδια και προγράµµατα αυτά, προκειµένου να εκτιµηθεί η αναγκαιότητα 
πραγµατοποίησης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, προβλέπεται 
διαδικασία Περιβαλλοντικού Προελέγχου. Η διαδικασία του 
Περιβαλλοντικού Προελέγχου και το περιεχόµενο του σχετικού φακέλου 
ορίζονται στο άρθρο 5. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται για τα σχέδια 
ή προγράµµατα,  για τα οποία απαντώνται θετικά τουλάχιστον ένα από τα 
ακόλουθα ερωτήµατα:  

− Το σχέδιο ή πρόγραµµα είναι Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή άλλο σχέδιο ή πρόγραµµα που 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως τοµέα, 
και θέτει το πλαίσιο για µελλοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων 
της 1ης και 2ης Υποκατηγορίας των Πινάκων 1-10 του Παραρτήµατος 
Ι της µε 15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ. 

− Το σχέδιο ή πρόγραµµα εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της 
παραγράφου 1 του άρθρού 3 αλλά καθορίζει τη χρήση µικρής 
περιοχής σε τοπικό επίπεδο (π.χ. τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια) 

− Το σχέδιο ή πρόγραµµα που καθορίζει το πλαίσιο για µελλοντικές 
άδειες έργων και δραστηριοτήτων της 1ης και 2ης Υποκατηγορίας των 
Πινάκων 1-10 του Παραρτήµατος Ι της µε  15393/2332/5.8.2002 
κοινής υπουργικής απόφασης σε τοµείς που δεν περιλαµβάνονται στο 
προαναφερόµενο πεδίο εφαρµογής.( παρ. 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ). 

− Το σχέδιο ή πρόγραµµα  που καθορίζει το πλαίσιο για µελλοντικές 
άδειες έργων και δραστηριοτήτων της 3ης & 4ης Υποκατηγορίας των 
Πινάκων 1-10 του Παραρτήµατος Ι της µε  15393/2332/5.8.2002 
κοινής υπουργικής απόφασης σε τοµείς που περιλαµβάνονται στο 
προαναφερόµενο πεδίο εφαρµογής.( παρ. 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ). 
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Στο άρθρο 10 παρ.4 της παραπάνω απόφασης ορίζεται ότι: 
Ο πολεοδοµικός και χωροταξικός σχεδιασµός και Π.Ο.Τ.Α. που 
συµπεριλαµβάνονται στον Πίνακα 6 του Παραρτήµατος Ι της 
15393/2332/5.8.2002 ΚΥΑ , εφεξής δεν υπόκεινται σε διαδικασία Π.Π.Ε.Α. 
και Ε.Π.Ο. σύµφωνα µε τις διατάξεις της 11014/703/Φ104/20.3.2003 
κοινής υπουργικής απόφασης αλλά σε διαδικασία Σ.Π.Ε.  
 
Με µια πρώτη µατιά γίνεται κατανοητό ότι οι διατάξεις της οδηγίας της 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης αφορούν κυρίως τη µεγάλη 
κλίµακα σχεδιασµού προγραµµάτων και σχεδίων. Ένα πρόγραµµα όµως 
περιλαµβάνει πολλών ειδών σχέδια και έργα.  
 
Έτσι στην οδηγία περιλαµβάνονται όλα τα εργαλεία του χωροταξικού 
σχεδιασµού και προγραµµατισµού, του σχεδιασµού της υπαίθρου, του 
πολεοδοµικού σχεδιασµού καθώς και τα αναπτυξιακά προγράµµατα. Πιο 
συγκεκριµένα, εντάσσονται τα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού και 
αειφόρου ανάπτυξης, το εθνικό χωροταξικό σχέδιο της χώρας, τα 
περιφερειακά και τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου 
ανάπτυξης, τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια (ΓΠΣ) και τα σχέδια χωρικής 
οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), τις πολεοδοµικές 
µελέτες, καθώς και πάσης φύσεως µελέτες, οι οποίες µπορεί να υπάγονται 
στην ένταξη των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών του δικτύου 
«Natura 2000» 
 
Το διάγραµµα ροής της διαδικασίας ΣΠΕ δίνεται στο παρακάτω διάγραµµα 
2: 
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ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
ΝΑΙ 

Σχέδια και προγράµµατα των 
Παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 
που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον

Σχέδια και 
προγράµµατα της 

Παραγράφου 1β, 2, και  
του παραρτήµατος ΙΙ 

Σχέδια και 
προγράµµατα της 
Παραγράφου 1α και 
του παραρτήµατος Ι 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 

Υποβολή αίτησης από την αρχή 
σχεδιασµού στην αρµόδια αρχή, 
συνοδευόµενη από φάκελο 

σύµφωνα µε µε το Παράρτηµα ΙV 
του άρθρου 11 

Πλήρης ο 
φάκελος; 

Συµπληρωµατικά 
στοιχεία 

ΟΧΙ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ:  
 
Α)  Αν αρµόδια αρχή είναι η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε: 

− Στα Υπουργεία Πολιτισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Εµπορικής Ναυτιλίας κατά περίπτωση 

− Στις αρµόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε
− Στους Οργανισµούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή στους 

Οργανισµούς του άρθρου 3 του Ν 2508/1997 
Β)  Αν αρµόδια αρχή είναι η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της  
οικείας Περιφέρειας:     

− Στις αντίστοιχες µε τις παραπάνω αρχές αρµόδιες 
υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας 

− Στο(α) οικείο(α) Νοµαρχιακό(ά) Συµβούλιο(α) 
Γ)   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε άλλες δηµόσιες αρχές αν η   
      αρµόδια αρχή το κρίνει απαραίτητο 

Απόψεις των 
δηµοσίων αρχών

Αξιολόγηση από την 
αρµόδια αρχή για το αν θα 
ακολουθήσει ή όχι ΣΠΕ 

ΝΑΙ 

Θετική 
γνωµοδότηση

; 

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟ ΑΡΧΗ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΟΧΙ 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 

Υποβολή αίτησης από την αρχή 
σχεδιασµού στην αρµόδια αρχή 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΜΠΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 6 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΟΥ 

ΆΡΘΡΟΥ 11, 
 

Συµπεριλαµβανοµένων: 
A) Θετικής γνωµοδότησης περιβαλλοντικού 

προελέγχου, εφόσον έλαβε χώρα 
B) Απάντησης της αρµόδιας αρχής σε 

σχετικό ερώτηµα για το περιεχόµενο, 
εφόσον υποβλήθηκε 

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΜΠΕ ΓΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 

B) Αν αρµόδια αρχή είναι η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ∆Ε: 
− Στα Υπουργεία Πολιτισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Εµπορικής Ναυτιλίας κατά περίπτωση 
− Στις αρµόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
− Στους Οργανισµούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης ή στους 

Οργανισµούς του άρθρου 3 του Ν 2508/1997 
− Στο οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο 
− Στο κατά τοµέα αρµόδιο Υπουργείο 

C) Αν αρµόδια αρχή είναι η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της 
οικείας Περιφέρειας: 
− Στις αντίστοιχες µε τις παραπάνω αρχές αρµόδιες 

υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας 
− Στο οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο 

Γ)   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε άλλες δηµόσιες αρχές αν η    
     αρµόδια αρχή το κρίνει απαραίτητο

Πλήρης ο 
φάκελος; 

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΜΠΕ ΓΙΑ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ 

Η αρχή σχεδιασµού δηµοσιοποιεί στο 
κοινό το φάκελο ΣΜΠΕ και δίνει στο 
ενδιαφερόµενο κοινό την ευκαιρία να 
διατυπώσει εγγράφως και ενδεχοµένως 
ηλεκτρονικά, τις απόψεις του εφόσον το 
επιθυµεί.  

Συµπληρωµατικά 
στοιχεία 

ΟΧΙ 

Απόψεις των δηµοσίων 
αρχών και του κοινού 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΜΠΕ

∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ Η 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΜΠΕ 

∆ιασυνοριακές 
διαβουλεύσεις;

Απόψεις ενδιαφερόµενων 
Κρατών Μελών 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις από την υφιστάµενη µελέτη 
κατευθύνονται σε τρεις άξονες: 
 
1. Προτάσεις για τη διαδικασία εφαρµογής της ΚΥΑ σε µελέτες 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
2. Ενδεχόµενες δυσκολίες που µπορεί να προκύψουν κατά την 

εφαρµογή και αδυναµίες τις ΚΥΑ αλλά και εγγενείς αδυναµίες των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ σε περιβαλλοντικά θέµατα. 

3. Προτάσεις που αφορούν τα περιεχόµενα και  τις προδιαγραφές της 
ΣΜΠΕ και τις παραµέτρους που πρέπει να εξεταστούν ειδικά για τα 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 

  
1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 107017/2006 
 
Για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή των 
ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, ακολουθώντας τις διατάξεις της ΚΥΑ, επισηµαίνονται τα 
ακόλουθα: 
 
Τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ έχουν µια σαφή περιβαλλοντική διάσταση, τόσο σε 
επίπεδο δυνητικών επιπτώσεων, όσο και σε επίπεδο στόχων, ενώ βάσει του 
Ν. 2508/97 βασική συνιστώσα του σχεδιασµού είναι η αρχή της βιώσιµης 
ανάπτυξης. Η διάσταση αυτή χρειάζεται να εµπλουτιστεί µε την διαδικασία 
ΣΠΕ, η οποία όµως πρέπει να προχωράει σε µεγάλο βαθµό παράλληλα έτσι 
ώστε να αποφευχθούν τυχόν επαναλήψεις στις αναλύσεις και εκτιµήσεις.  
 
• Προκήρυξη-Ανάθεση  
Παράλληλα µε την ανάθεση ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  να εκκινείται  η διαδικασία ΣΠΕ 
και η ανάθεση ΣΜΠΕ. 
 
• Όριο περιοχής µελέτης ΣΜΠΕ 
Η µελέτη ΓΠΣ εξ’ ορισµού περιλαµβάνει όλη την έκταση του νέου ∆ήµου.  
Για την έκταση της ΣΜΠΕ προβλέπεται από την ΚΥΑ να ορίζεται ευρύτερη 
περιοχή, σε συνεργασία µε την αρχή σχεδιασµού του ΓΠΣ. Προκειµένου να 
προσδιοριστεί η περιοχή στην οποία αναµένονται σηµαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή του ΓΠΣ (η οποία θα 
αποτελέσει την περιοχή µελέτης της ΣΜΠΕ) κρίνεται ότι θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί η φάση ανάλυσης-διάγνωσης της χωροταξικής θεώρησης και 
αναπτυξιακής φυσιογνωµίας του ΟΤΑ (Α1- Α2). Σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να λαµβάνονται υπ’ όψη δίκτυα που αναπτύσσονται µεταξύ πόλεων, οι 
περιοχές επιρροής, καθώς και οι περιοχές µητροπολιτικών εξαρτήσεων και 
οι άξονες ανάπτυξης.  
 
• Καθορισµός Περιβαλλοντικών Στόχων   
Η επιλογή περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών στα πλαίσια της ΣΜΠΕ, θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί παράλληλα µε τον καθορισµό των αναπτυξιακών 
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στόχων από το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. Στη συνέχεια, οι στόχοι αυτοί θα 
συνεκτιµηθούν µαζί µε τους αναπτυξιακούς. 
 
• Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης 
Από την συγκριτική εξέταση των περιεχοµένων τόσο της ΣΜΠΕ όσο και των 
ΓΠΣ, προκύπτει ότι υπάρχουν κάποιες αλληλεπικαλύψεις σε ό,τι αφορά την 
ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης. Σε αυτό το σηµείο θα µπορούσε η 
συλλογή των απαραίτητων δεδοµένων να γίνει παράλληλα, έτσι ώστε να 
µειωθεί ο φόρτος και ο χρόνος εργασίας, καθώς και να εξασφαλιστεί η 
οµοιοµορφία των περιβαλλοντικών δεδοµένων ανάµεσα στις δύο µελέτες. 
Σε αυτό το στάδιο θα αναπτυχθούν και τα κριτήρια βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθούν οι προτάσεις του εκάστοτε ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
 
• Ολοκλήρωση Α’ Σταδίου  
Κρίνεται ότι παράλληλα µε την προκαταρκτική πρόταση του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
πρέπει να διατυπωθούν, στα πλαίσια της ΣΜΠΕ: η σκοπιµότητα και οι 
στόχοι του σχεδίου, η περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του 
περιβάλλοντος και να καθοριστούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι για την 
περιοχή. 
 
• Εκτίµηση επιπτώσεων 
Παράλληλα µε την εκπόνηση του Β1’ Σταδίου του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και τη 
διαµόρφωση της πρότασης θα γίνει και η εκτίµηση των επιπτώσεων, µε 
συνεχή αλληλοτροφοδότηση ανάµεσα στις δύο µελέτες. Σε αυτό το στάδιο 
µπορούν να επιλεγούν τα κριτήρια αξιολόγησης για τις δραστηριότητες που 
θα εφαρµοστούν στα πλαίσια του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 
 
• Ολοκλήρωση Β1 Σταδίου 
Παράλληλα µε την ολοκλήρωση του Β1 Σταδίου προτείνεται να 
ολοκληρωθεί  η σύνταξη της ΣΜΠΕ.  
 
• ∆ιαβούλευση 
Εδώ εµφανίζονται επίσης κάποιες αλληλεπικαλύψεις, καθώς στα πλαίσια 
εκπόνησης των ΓΠΣ προβλέπονται επίσης διαδικασίες διαβούλευσης. 
Πρόταση της οµάδας µελέτης είναι οι διαδικασίες να γίνουν ταυτόχρονα για 
την ΣΠΕ και το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι και 
η πιθανότητα καθυστέρησης της διαδικασίας, αλλά και να είναι τα 
απαραίτητα περιβαλλοντικά δεδοµένα διαθέσιµα στους φορείς παράλληλα 
µε τα αναπτυξιακά.  
 
• Απόφαση έγκρισης 
Η απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ αποτελεί την τελική κατεύθυνση για την 
ολοκλήρωση της µελέτης ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και την προώθηση της 
θεσµοθέτησής του. 
 
• Παρακολούθηση των επιπτώσεων 
Όσον αφορά την παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την εφαρµογή του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ στα πλαίσια της 
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αντίστοιχης ΣΜΠΕ, η οµάδα εργασίας θεωρεί χρήσιµο να συνδυαστεί µε την 
σύσταση ΝΠ∆∆ ή επιτροπής, για την παρακολούθηση εφαρµογής των 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, όπως αναφέρει ο Ν.2508/97 «Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη 
των πόλεων και οικισµών της χώρας και άλλες διατάξεις» (άρθρο 6) και 
δεν έχει µέχρι σήµερα εφαρµοστεί. Το ενιαίο όργανο θα παρακολουθεί 
τόσο την εφαρµογή του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, όσο και τις σηµαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα µεριµνά για την προώθηση των 
αναγκαίων κατάλληλων επανορθωτικών µέτρων. Στα πλαίσια αυτά είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί η δυνατότητα αναθεώρησης-τροποποίησης 
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ πριν την παρέλευση πενταετίας.  
 
Η χρονική αλληλουχία των δυο µελετών καθώς και οι ανατροφοδοτήσεις 
µεταξύ τους φαίνονται στο διάγραµµα 3.  
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Ανάθεση Μελέτης     
 ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ 

Έναρξη ∆ιαδικασίας ΣΠΕ  
Ανάθεση ΣΜΠΕ 

Καθορισµός ορίων περιοχής 
µελέτης 

Χωροταξική θεώρηση - 
αναπτυξιακή διάγνωση ΟΤΑ 

Ανάλυση υφιστάµενης 
κατάστασης  

∆εδοµένα του χώρου και του 
Περιβάλλοντος  

Πολεοδοµική Οργάνωση 

 
Περιγραφή της υφιστάµενης 

κατάστασης  

Καθορισµός Περιβαλλοντικών 
Στόχων 

Αξιολόγηση δεδοµένων 
υπάρχουσας κατάστασης - 
τάσεις – κατευθύνσεις 

Καθορισµός αναπτυξιακών 
στόχων 

Προκαταρκτική πρόταση Σκοπιµότητα και στόχοι του 
σχεδίου  

 Περιβαλλοντικοί στόχοι 
Έγκριση Α΄ Σταδίου 

 
 

Εκπόνηση Β1΄ Σταδίου 
Πρόταση 

Εκτίµηση, Αξιολόγηση και 
αντιµετώπιση των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον του σχεδίου 
Επιλογή κριτηρίων αξιολόγησης για 

τις δραστηριότητες που θα 
εφαρµοστούν στα πλαίσια του ΓΠΣ-

ΣΧΟΟΑΠ 

∆ιαδικασίες ∆ιαβούλευσης ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ και ΣΠΕ 

Έγκριση ΣΜΠΕ 

Έγκριση Β1΄ Σταδίου 

Εκπόνηση και Έγκριση Β2΄ 
Σταδίου 

Φορέας παρακολούθησης ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ 
και των σηµαντικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ  ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ και ΣΠΕ (ΣΜΠΕ) 
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2.  ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ – Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 
 
• Θα εµφανιστούν δυσκολίες στην εφαρµογή της διαβούλευσης µε το 

ενδιαφερόµενο κοινό, καθώς υπάρχει έλλειψη σχετικής εµπειρίας στην 
Ελλάδα, ενώ κρίνεται σκόπιµο να δοθούν πιο συγκεκριµένοι ορισµοί για 
το πιο είναι το εκάστοτε ενδιαφερόµενο κοινό, καθώς και για την ακριβή 
διαδικασία διαβούλευσης.  
 

• Μέχρι τώρα έχουν εµφανιστεί δυσκολίες στην εφαρµογή της 
παρακολούθησης από τις δηµόσιες αρχές των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπου αυτό απαιτείται. 
 

• Υπάρχει το ενδεχόµενο η απαίτηση της ΣΠΕ να προκαλέσει σηµαντική 
καθυστέρηση στην ήδη χρονοβόρα διαδικασία των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, τα 
οποία µάλιστα όταν χρηµατοδοτούνται από προγράµµατα έχουν 
συγκεκριµένα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση τους. Αυτό 
µπορεί να αποφευχθεί αν οι δυο µελέτες προχωρούν παράλληλα. 
 

• Υπάρχει εγγενής αδυναµία ποσοτικής εκτίµησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε στρατηγικού χαρακτήρα σχέδια και προγράµµατα (για 
την οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται προσπάθεια), καθώς τα 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των έργων που θα προκύψουν στα 
πλαίσια των προγραµµάτων αυτών δεν είναι εκ των προτέρων γνωστά. 
Εδώ καλούνται να παίξουν καθοριστικό ρόλο η εκτίµηση της φέρουσας 
ικανότητας και η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης, που θα θέσουν 
τους συνεπακόλουθους περιβαλλοντικούς περιορισµούς.    
 

• Σηµαντική αναδεικνύεται η αδυναµία του πολεοδοµικού σχεδιασµού 
όπως εφαρµόζεται και µε τα όρια επέµβασης που έχει, να ορίσει και να 
επιβάλλει περιβαλλοντικούς όρους για το δοµηµένο περιβάλλον και την 
ποιότητά του, π.χ. στα υλικά κατασκευής, στη χρήση ενέργειας – 
βιοκλιµατική αρχιτεκτονική κλπ., ενώ είναι αποδεδειγµένο ότι το 
χαµηλής ποιότητας δοµηµένο περιβάλλον είναι ένα από τα µεγαλύτερα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πόλεις. Ένα ΓΠΣ, µέσα από τη 
διαδικασία της ΣΠΕ, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να θέτει τους στόχους, τα 
κριτήρια και τους όρους (για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα τα οποία 
σήµερα, µε τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές, δεν µπορεί άµεσα 
να επηρεάσει), τα οποία θα εξειδικευτούν στα επόµενα επίπεδα 
σχεδιασµού.  
 
 

3. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
• Κρίσιµο παράγοντα και κριτήριο για την αξιολόγηση των προτάσεων και 

την επιβολή σχετικών περιορισµών αποτελεί ο υπολογισµός της 
φέρουσας ικανότητας της περιοχής.  
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• Η κατανόηση της λειτουργίας του αστικού οικοσυστήµατος και του 

αστικού µεταβολισµού είναι απαραίτητη για τη µετάβαση σε ξεκάθαρους 
στόχους και κριτήρια βιώσιµου σχεδιασµού (Pauleit and Duhme, 2000; 
Rees, 1997), τα οποία θα ενσωµατωθούν στη ΣΜΠΕ. 

 
• Το επίπεδο λεπτοµέρειας της ανάλυσης παραµένει ένα ανοιχτό ερώτηµα 

και θα πρέπει να εκτιµάται κατά περίπτωση, σε συνδυασµό µε τη 
βαρύτητα των αναµενόµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και 
µε το είδος των προτεινόµενων παρεµβάσεων.  

 
• Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης µπορεί να γίνει στα πλαίσια 

του µοντέλου DPSIR (Driving forces-Pressure-State-Impact-Response), 
κάτι που µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των στόχων και των 
κατάλληλων δεικτών.   

 
• Η χρήση δεικτών βιωσιµότητας προτείνεται σε κάθε περίπτωση, ως 

εργαλεία τόσο του σχεδιασµού, όσο και της µετέπειτα παρακολούθησης 
των αποτελεσµάτων και επιπτώσεων της εφαρµογής του σχεδιασµού. 

 
• Το ισοζύγιο νερού στην ευρύτερη λεκάνη απορροής καθώς και άλλα 

θέµατα υποβάθµισης φυσικών πόρων θα πρέπει να αποτελούν 
σηµαντική συνιστώσα της εκτίµησης της φέρουσας ικανότητας, καθώς 
και ο υπολογισµός του οικολογικού ίχνους (ecological footprint). 

 
• Πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη θέµατα και περιορισµοί που αφορούν 
τις απαιτούµενες αποστάσεις µεταξύ των διαφόρων 
γεωργοκτηνοτροφικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
αυτοκινητοδρόµων και λοιπών έργων υποδοµής και των οικισµών. 

 
• Απαραίτητη είναι η συνεκτίµηση των αποστάσεων ασφαλείας που 

προβλέπονται για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που υπάγονται στις 
διατάξεις της οδηγίας SEVESO II. Αν τέτοιες µονάδες δεν υφίστανται και 
προβλέπεται χωροθέτηση περιοχών ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ ή ΠΟΑΠ∆, πρέπει να 
γίνεται σχετική πρόβλεψη.  

 
• Πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη οι προτάσεις άλλων τοµεακών µελετών 

περιβαλλοντικού σχεδιασµού, όπως τα σχέδια διαχείρισης στερεών και 
υγρών αποβλήτων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά θέµατα χωροθέτησης 
µονάδων που προβλέπονται από αυτές.  

 
Επίσης, επισηµαίνεται ότι ο κρισιµότερος παράγοντας επιτυχίας της ΣΠΕ 
είναι η ανάπτυξη περιβαλλοντικών στόχων, δεικτών και κριτηρίων σε 
αρχικό στάδιο του σχεδιασµού και η ενσωµάτωσή τους και συνεκτίµησή 
τους µαζί µε τους αναπτυξιακούς στόχους στη διαδικασία εκπόνησης και 
λήψης απόφασης για ένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ. 



Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ                                       ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 Έππας ∆.,  Παρθενοπούλου Σ.,  Πούλιος Κ.                                                                   

32

 
Σύντοµα θα πρέπει να καθοριστεί αµοιβή µελετητών για την εκπόνηση 
ΣΜΠΕ έτσι ώστε να µην υπάρχουν καθυστερήσεις στις µελέτες ΓΠΣ–
ΣΧΟΟΑΠ εκπονούνται ή είναι υπό ανάθεση και να µπορέσουν να 
υποβληθούν σε διαδικασία ΣΠΕ.  
 
Τέλος στο άρθρο 10 παρ. 1 της Κ.Υ.Α. «Μεταβατικές και άλλες διατάξεις» 
αναφέρεται ότι τα σχέδια και τα προγράµµατα που δεν υποβάλλονται σε 
διαδικασία ΣΠΕ είναι αυτά που η πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη 
είναι προγενέστερη της 21ης Ιουλίου 2004, δηλαδή σχέδια ή προγράµµατα 
για τα οποία η  διαδικασία προκήρυξης τους ξεκίνησε πριν την παραπάνω 
ηµεροµηνία. Για τα σχέδια και προγράµµατα των οποίων η πρώτη τυπική 
προπαρασκευαστική πράξη είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας αυτής και 
τα οποία εγκρίνονται ή υποβάλλονται στη νοµοθετική διαδικασία µετά την 
πάροδο περισσοτέρων από 24 µήνες από αυτήν, υπόκεινται στην διαδικασία 
ΣΠΕ, εκτός εάν η αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής ∆/νσης Περιβάλλοντος του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αποφασίσει, σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση, ότι αυτό δεν 
είναι εφικτό και ενηµερώσει το κοινό για την απόφασή της. Η µέχρι σήµερα 
σύντοµη εµπειρία έχει δείξει ότι υπάρχει ένα πλήθος σχεδίων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  
τα οποία εµπίπτουν σε αυτήν την περίπτωση. Θα πρέπει να ληφθούν 
αποφάσεις για τα ΓΠΣ– ΣΧΟΟΑΠ των οποίων η πρώτη τυπική 
προπαρασκευαστική πράξη είναι µεταγενέστερη της 21ης Ιουλίου 2004, 
αλλά σχετικά κοντά σε αυτήν και η µελέτη βρίσκεται σε προχωρηµένο 
στάδιο, διότι όπως αναφέραµε υπάρχει κίνδυνος απώλειας 
χρηµατοδοτήσεων λόγω της καθυστέρησης έγκρισης των µελετών και 
δεδοµένου ότι οι µελέτες αυτές είναι δαπανηρές, είναι δύσκολη η εκ νέου 
εύρεση χρηµατοδότησης από τους Ο.Τ.Α.   
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Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμέ−
νων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017 (1)
 Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις δι−
ατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτί−
μηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχε−
δίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ...» (ΦΕΚ Α΄ 
136) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1 ζ) του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της 
Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέ−
ψεις της Ευρ. Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α΄ 70) και 
του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «για την προστασία του 
περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α΄ 160/1986), όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄ 91).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1) και 24 του ν. 
1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137) 
και των άρθρων 9 και 13 του π.δ/τος 473/1985 «Καθορισμός 
και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
Α΄ 157).

4. Τις διατάξεις του ν. 2540/1997 «Κύρωση της Σύμβασης 

για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακά πλαίσια» (ΦΕΚ Α΄ 249).

5. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των 
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» 
(ΦΕΚ Α΄ 153).

6. Tην υπ’ αριθμ. 2001/42/ΕΚ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 197/30/21.7.2001).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΗΠ 15393/2332/2002 κοινής 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμ−
φωνα με το άρ. 3 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε 
από το αρ. 1 του ν. 3010/2002 ...» (ΦΕΚ Β΄ 1022).

8. Tις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/14.03.2003 
κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Διαδικασία Προ−
καταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμ−
φωνα με το άρ. 4 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρ. 2 του ν. 3010/2002 ...» (ΦΕΚ Β΄ 332).

9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικα−
σιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαι−
τημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» 
(ΦΕΚ Β΄ 1289).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «Για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας» (ΕΕL 206/7/22.7.1992).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11764/653/2006 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες 
αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ….. 
κ.λπ.» (ΦΕΚ Β΄ 327).

12. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/2004 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ Β΄ 527).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄). 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να καθορισθεί και θα 
καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις είτε αμιγώς από 
εθνικούς πόρους είτε μέσω των συγχρηματοδοτούμενων 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγραμμάτων στο πλαίσιο των 
πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες 
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αυτές, από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προ−
γραμμάτων», που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 197/30/21.7.2001), ώστε, 
στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης, να ενσωματώνεται 
η περιβαλλοντική διάσταση πριν την υιοθέτηση σχεδίων 
και προγραμμάτων, με την θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, 
όρων και διαδικασιών για την αξιολόγηση και εκτίμηση των 
επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στο περιβάλλον και 
να προωθείται έτσι η αειφόρος ανάπτυξη και μία υψηλού 
επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
α) «σχέδια και προγράμματα»: τα σχέδια και προγράμ−

ματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συγχρηματο−
δοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθώς και οι 
τροποποιήσεις τους:

− που εκπονούνται ή/και εγκρίνονται από δημόσια αρχή 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ή που εκπο−
νούνται από μια δημόσια αρχή προκειμένου να εγκριθούν, 
μέσω νομοθετικής διαδικασίας, από το Κοινοβούλιο ή την 
Κυβέρνηση, και

− που απαιτούνται βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών 
διατάξεων και ειδικότερα Νόμων, Π.Υ.Σ., Π.Δ., Υ.Α. και απο−
φάσεων των Γενικών Γραμματέων Περιφερειών καθώς και 
Πράξεων που εκδίδουν τα αρμόδια προς τούτο όργανα 
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

β) «στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση (Σ.Π.Ε.)»: η δι−
αδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σχεδίου ή προγράμματος η οποία περιλαμβάνει την εκπό−
νηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(Σ.Μ.Π.Ε.), τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων, τη συνεκτίμηση της 
Σ.Μ.Π.Ε. και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά 
τη λήψη απόφασης καθώς και την ενημέρωση σχετικά με 
την απόφαση αυτή.

γ) «στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(Σ.Μ.Π.Ε.)»: τα έγγραφα σχετικά με το σχέδιο ή πρόγραμ−
μα, τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται 
βάσει του άρθρου 6 και του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 
11 της παρούσας απόφασης,

δ) «κοινό»: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
καθώς και, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή πρακτικές, οι 
ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες εκπροσώπησής τους.

ε) «ενδιαφερόμενο κοινό»: το κοινό που θίγεται ή ενδέχε−
ται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από 
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την εφαρμογή του 
σχεδίου ή προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων εφόσον προάγουν την προστα−
σία του περιβάλλοντος.

στ) «δημόσια αρχή»: α) η Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτο−
διοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, β) οποιο−
δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με αρμοδιότητες δημόσιας 
αρχής, ή άσκησης δημόσιων διοικητικών καθηκόντων.

ζ) «αρχή σχεδιασμού»: η δημόσια αρχή που προβαίνει 
στην εκπόνηση σχεδίου ή προγράμματος. 

η) «αρμόδια αρχή»: η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ) ή η αρμόδια Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας όπως ειδικότερα 
προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 3
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) πραγμα−
τοποιείται πριν από την έγκριση ενός σχεδίου ή προγράμ−
ματος ή την έναρξη της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας, 
με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, για σχέδια ή προ−
γράμματα εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού ή τοπικού 
χαρακτήρα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επι−
πτώσεις στο περιβάλλον και ειδικότερα:

α) για τα σχέδια και προγράμματα που εκπονούνται για 
έναν ή περισσότερους από τους τομείς γεωργίας, δασο−
πονίας, αλιείας, ενέργειας, βιομηχανίας, μεταφορών, δι−
αχείρισης αποβλήτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων, τη−
λεπικοινωνιών, τουρισμού, πολεοδομικού ή χωροταξικού 
σχεδιασμού ή χρήσης γης και τα οποία καθορίζουν το 
πλαίσιο για μελλοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων 
της πρώτης (Α) κατηγορίας (υποκατηγορίες 1 και 2) του Πα−
ραρτήματος Ι (πίνακες 1−10) της υπ’ αριθμ. 15393/2332/2002 
κοινής υπουργικής απόφασης.

Τα προαναφερόμενα σχέδια και προγράμματα περιλαμ−
βάνονται στο Παράρτημα Ι του άρθρου 11. Το παράρτημα 
αυτό μπορεί να συμπληρώνεται με αποφάσεις του Υπουρ−
γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 
περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΕΥΠΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), όταν 
περιέρχονται σε γνώση της σχέδια και προγράμματα τα 
οποία εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. 

β) για όλα τα σχέδια και προγράμματα τα οποία στο 
σύνολό τους ή εν μέρει εφαρμόζονται σε περιοχές του 
εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
Natura 2000 (Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.) και Ζώνες 
Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και τα οποία ενδέχεται να τις 
επηρεάσουν σημαντικά. Εξαιρούνται τα σχέδια διαχείρι−
σης και τα προγράμματα δράσης που συνδέονται άμεσα 
ή είναι απαραίτητα για τη διαχείριση και προστασία των 
περιοχών αυτών.

Προκειμένου να κριθεί αν τα σχέδια και προγράμμα−
τα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο, και δεν 
αφορούν σχέδια και προγράμματα της παραγράφου (α), 
ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά περιοχές του εθνικού 
σκέλους του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 
(Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.) και Ζώνες Ειδικής Προ−
στασίας (Ζ.Ε.Π.)), και επομένως αν πρέπει να υποβληθούν 
σε διαδικασία Σ.Π.Ε., πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία 
περιβαλλοντικού προελέγχου του άρθρου 5.

2. Σε διαδικασία Σ.Π.Ε. υποβάλλονται επίσης τα σχέδια 
ή προγράμματα που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του 
άρθρου 11, μόνον όταν η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή 
κρίνει με γνωμοδότησή της, σύμφωνα με τη διαδικασία 
περιβαλλοντικού προελέγχου του άρθρου 5, ότι ενδέχεται 
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

3. Τα ακόλουθα σχέδια και προγράμματα δεν υπόκεινται 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης:

− σχέδια και προγράμματα που εξυπηρετούν αποκλει−
στικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης,

− δημοσιονομικά σχέδια και προγράμματα ή σχέδια και 
προγράμματα που αφορούν τον προϋπολογισμό.

4. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε σχέδια και 
προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα κατά τις αντίστοιχες 
τρέχουσες περιόδους προγραμματισμού για τους κανονι−
σμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 1260/1999 και (ΕΚ) αριθμ. 
1257/1999.
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Άρθρο 4
Αρμόδια αρχή

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων της πα−
ρούσας απόφασης ορίζεται:

1) η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
(ΕΥΠΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) για σχέδια και προγράμματα τα 
οποία:

α) αναφέρονται σε Εθνικό, Δια−Περιφερειακό και Περι−
φερειακό επίπεδο, 

β) εμπίπτουν γεωγραφικά στο σύνολό τους ή εν μέρει σε 
περιοχές του εθνικού σκέλους του Ευρωπαϊκού Οικολογι−
κού Δικτύου Natura 2000,

γ) εγκρίνονται με νόμους, Π.Υ.Σ. ή υπουργικές αποφά−
σεις,

δ) αφορούν τροποποιήσεις των σχεδίων και προγραμ−
μάτων που αναφέρονται στα εδάφια (α), (β) και (γ) της 
παρούσας παραγράφου.

2) η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Πε−
ριφέρειας για σχέδια και προγράμματα τα οποία αναφέ−
ρονται σε Δια−Νομαρχιακό, Νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο 
της ίδιας Περιφέρειας και δεν εμπίπτουν γεωγραφικά στο 
σύνολό τους ή εν μέρει σε περιοχές του εθνικού σκέλους 
του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

Άρθρο 5
 Διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου για την
υποβολή σε Σ.Π.Ε. των σχεδίων και προγραμμάτων

των παραγράφων 1β και 2 του άρθρου 3 

1. Κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα από τα αναφερόμενα στις 
παραγράφους 1β και 2 του άρθρου 3, υποβάλλεται σε διαδι−
κασία περιβαλλοντικού προελέγχου προκειμένου η αρμόδια 
αρχή που προβλέπεται στην παράγραφο 3 να κρίνει κατά 
τους ειδικότερους όρους του άρθρου αυτού, εάν το εν λόγω 
σχέδιο ή πρόγραμμα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και πρέπει κατά συνέπεια να υποβληθεί σε 
ΣΠΕ. Για το σκοπό αυτό η αρχή σχεδιασμού υποβάλλει αίτηση 
στην αρμόδια αρχή, η οποία συνοδεύεται από φάκελο με τις 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV του 
άρθρου 11, σε οχτώ (8) τουλάχιστον αντίγραφα.

2. Σε περίπτωση που ο φάκελος της παραγράφου 1 δεν 
είναι πλήρης, η αρμόδια αρχή, το αργότερο εντός είκοσι 
(20) ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως 
την αρχή σχεδιασμού για τις απαιτούμενες πληροφορίες, 
στοιχεία και τεκμηριώσεις, με τα οποία πρέπει να συμπλη−
ρωθεί ο φάκελος.

3. Η αρμόδια αρχή αφού εξετάσει το φάκελο και διαπι−
στώσει ότι είναι πλήρης, και πριν αξιολογήσει το περιε−
χόμενό του, τον διαβιβάζει εντός είκοσι (20) ημερών από 
την υποβολή του (ή την υποβολή των απαραίτητων συ−
μπληρωματικών στοιχείων εφόσον απαιτούνται), στις κατά 
περίπτωση δημόσιες αρχές που αναφέρονται παρακάτω, 
για να διατυπώσουν τη γνώμη τους και ειδικότερα:

α) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή είναι η προβλεπό−
μενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, ο φάκελος διαβι−
βάζεται: 

α.1) στα Υπουργεία Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας κατά περίπτωση, 

α.2) στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του ΥΠΕ−
ΧΩΔΕ,

α.3) στους Οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης κατά 
περίπτωση ή στους Οργανισμούς του άρθρου 3 του Ν. 
2508/1997, εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί.

β) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή είναι η προβλεπόμενη 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, ο φάκελος διαβιβάζεται 
στις αντίστοιχες με τις αρχές του εδαφίου α, αρμόδιες 
υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας και σε περίπτωση που 

δεν υφίστανται τέτοιες, στις αντίστοιχες κεντρικές ή Νο−
μαρχιακές υπηρεσίες κατά την κρίση της αρμόδιας Περι−
φερειακής Υπηρεσίας. 

γ) Η ως άνω αρμόδια αρχή της παραγράφου α ή β μπορεί 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν το κρίνει απαραίτητο, 
να ζητά τη γνώμη και άλλων δημόσιων αρχών. 

4. Μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την παραλαβή του 
φακέλου οι δημόσιες αρχές που αναφέρονται στην παρά−
γραφο 3 διαβιβάζουν τη γνώμη τους στην αρμόδια αρχή.

5. Είναι δυνατόν κατά τη διαδικασία διαβούλευσης με 
τις κατά περίπτωση δημόσιες αρχές που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή να ζητά από τη αρχή 
σχεδιασμού πρόσθετες πληροφορίες, στοιχεία και τεκ−
μηριώσεις για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων του σχεδίου ή προγράμματος 
στο περιβάλλον. 

6. Η αρμόδια αρχή από την παραλαβή των γνωμοδοτήσε−
ων από τις προαναφερόμενες δημόσιες αρχές ή άλλως από 
την παρέλευση της προθεσμίας των σαράντα (40) ημερών 
και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνω−
μοδοτήσεις αυτές, αξιολογεί εάν το προτεινόμενο σχέδιο 
ή πρόγραμμα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και πρέπει κατά συνέπεια να υποβληθεί 
σε Σ.Π.Ε. και εντός δεκαπέντε (15) ημερών προβαίνει σε 
θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση ως προς την 
υποχρέωση υποβολής σε διαδικασία Σ.Π.Ε.

7. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση της αρ−
μόδιας αρχής υπογράφεται από το Γενικό Διευθυντή Πε−
ριβάλλοντος Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή 
της οικείας Περιφέρειας κατά περίπτωση. Η θετική γνω−
μοδότηση ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται σ’ αυτήν.

8. Η αρμόδια αρχή διαβιβάζει στην αρχή σχεδιασμού αντί−
γραφο της θετικής γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφασης 
συνοδευόμενο από σχετικό φάκελο.

9. Η αρχή σχεδιασμού προβαίνει εντός δέκα (10) ημερών 
από την παραλαβή της, σε δημοσιοποίηση της θετικής 
γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφασης της αρμόδιας αρχής 
για την ενημέρωση του κοινού και ειδικότερα:

α) Για σχέδια και προγράμματα εθνικού επιπέδου, με 
δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο (2) τουλάχιστον 
ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας και ενδεχομένως 
ηλεκτρονικά, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

β) Για σχέδια και προγράμματα Δια−Περιφερειακού και 
Περιφερειακού επιπέδου με διαβίβαση αντιγράφου της 
θετικής γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφασης στο(α) 
οικείο(α) Περιφερειακό(ά) Συμβούλιο(α) για να λάβει(ουν) 
γνώση και με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο 
(2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες περιφερειακής ή 
εθνικής εμβέλειας. 

γ) Για σχέδια και προγράμματα Δια−Νομαρχιακού, Νομαρ−
χιακού ή τοπικού επιπέδου με τη διαβίβαση αντιγράφου 
της θετικής γνωμοδότησης ή αρνητικής απόφασης στο(α) 
οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α), για να λάβει γνώ−
ση και με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον τοπικό 
τύπο ή σε περίπτωση έλλειψής του σε μία εφημερίδα με 
ευρύτερη περιφερειακή ή εθνική εμβέλεια. 

Άρθρο 6
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Σ.Μ.Π.Ε.)

1. Σε περίπτωση που απαιτείται Σ.Π.Ε., σύμφωνα με το 
άρθρο 3 (παρ.1 και 2), η αρχή σχεδιασμού εκπονεί Στρα−
τηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για 
το προτεινόμενο σχέδιο ή πρόγραμμα, στην οποία εντο−
πίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμε−
νες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η 
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εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς και λογικές 
εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβα−
νομένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου 
εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος. Το περιεχόμενο 
της Σ.Μ.Π.Ε. περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ του 
άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. 

2. Η Σ.Μ.Π.Ε. περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως 
μπορεί να απαιτούνται για την εκτίμηση των ενδεχόμενων 
σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρ−
μογή του σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις 
υφιστάμενες γνώσεις και μεθόδους εκτίμησης, το περιεχό−
μενο και το επίπεδο λεπτομερειών του σχεδίου ή του προ−
γράμματος, το στάδιο της διαδικασίας εκπόνησής του και το 
βαθμό στον οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται να 
αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού 
ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίμησής τους.

3. Ως προς την έκταση και το βαθμό λεπτομέρειας των 
πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην Σ.Μ.Π.Ε., 
η αρχή σχεδιασμού μπορεί, πριν ή κατά το στάδιο εκπόνησης 
της Σ.Μ.Π.Ε. να ζητήσει εγγράφως από την αρμόδια αρχή περαι−
τέρω διευκρινίσεις. Η αρμόδια αρχή εφόσον το κρίνει σκόπιμο 
και πριν απαντήσει εγγράφως στην αρχή σχεδιασμού, ζητά τη 
γνώμη των κατά περίπτωση δημόσιων αρχών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Κάθε σχετική διαθέσιμη πληροφορία όσον αφορά τις 
επιπτώσεις των σχεδίων και προγραμμάτων στο περιβάλ−
λον, η οποία προήλθε από κάποιο άλλο επίπεδο λήψης 
αποφάσεων ή από άλλες διατάξεις της εθνικής ή κοινοτικής 
νομοθεσίας, μπορεί να χρησιμοποιείται για την παροχή 
των πληροφοριών που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 
άρθρου 11 της παρούσας.

5. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο που θα 
διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο των Σ.Μ.Π.Ε. είναι ποιοτικά 
επαρκές ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
παρούσας απόφασης. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
ανακοινώνει στην Επιτροπή Ε.Κ., τα τυχόν μέτρα που λαμ−
βάνει όσον αφορά την ποιότητα αυτών των μελετών.

Άρθρο 7
Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης

(Σ.Π.Ε.)

1. Τα σχέδια ή προγράμματα που αναφέρονται στις πα−
ραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 και τα οποία ενδέχεται 
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, υποβάλ−
λονται σε διαδικασία Σ.Π.Ε. H Σ.Π.Ε. αποτελεί προϋπόθεση 
για την έγκριση του εν λόγω σχεδίου ή προγράμματος 
ή για την έναρξη της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Για τη διενέργεια Σ.Π.Ε. η αρχή σχεδιασμού υποβάλλει 
αίτηση στην αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρ−
θρο 4 της παρούσας, συνοδευόμενη από τον φάκελο της 
Σ.Μ.Π.Ε. σε δέκα (10) τουλάχιστον αντίτυπα. Το περιεχόμενο 
της Σ.Μ.Π.Ε., στην οποία περιλαμβάνεται και περιγραφή του 
προτεινόμενου σχεδίου ή προγράμματος, καθορίζεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 11 της παρούσας.

Στον φάκελο της ΣΜΠΕ περιλαμβάνονται επίσης:
α) η θετική γνωμοδότηση μαζί με αντίγραφο του θεωρη−

μένου χάρτη με σχηματική απεικόνιση του σχεδίου ή προ−
γράμματος, εφόσον το σχέδιο ή πρόγραμμα είχε υποβληθεί 
σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου σύμφωνα με 
το άρθρο 5 της παρούσας,

β) η απάντηση της αρμόδιας αρχής, εφόσον για το σχέ−
διο ή πρόγραμμα υποβλήθηκε ερώτημα σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 6 της παρούσας.

3. Σε περίπτωση που ο φάκελος της παραγράφου 2 δεν 
είναι πλήρης, η αρμόδια αρχή, το αργότερο εντός είκοσι 
(20) ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως 

την αρχή σχεδιασμού για τις απαιτούμενες πληροφορίες, 
στοιχεία και τεκμηριώσεις με τα οποία πρέπει να συμπλη−
ρωθεί ο φάκελος ή, εφόσον οι συμπληρώσεις είναι μείζονος 
σημασίας, τον επιστρέφει. 

4. Κατά τη διαδικασία της Σ.Π.Ε. του σχεδίου ή προγράμ−
ματος πραγματοποιείται η διαδικασία διαβούλευσης με τις 
δημόσιες αρχές και με το ενδιαφερόμενο κοινό. Προς τούτο η 
αρμόδια αρχή εφόσον εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι 
είναι πλήρης, τον διαβιβάζει εντός είκοσι (20) ημερών από την 
υποβολή του (ή την υποβολή των απαραίτητων συμπληρωμα−
τικών στοιχείων εφόσον απαιτούνται) α) στις κατά περίπτωση 
δημόσιες αρχές, που προβλέπονται παρακάτω για να εκφρά−
σουν τη γνώμη τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους επί του 
περιεχομένου του και β) στην αρχή σχεδιασμού ώστε να προβεί 
αυτή στη δημοσιοποίησή του στο κοινό. Ειδικότερα:

4.1 Διαδικασία διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές:
α) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή είναι η προβλεπό−

μενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 4, αυτή διαβιβάζει 
το φάκελο: 

α.1) στα Υπουργεία Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Εμπορικής Ναυτιλίας κατά περίπτωση, 

α.2) στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., 

α.3) στους Οργανισμούς Αθήνας ή Θεσσαλονίκης κατά 
περίπτωση, ή στους Οργανισμούς του άρθρου 3 του ν. 
2508/1997 εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί, 

α.4) στο(α) οικείο(α) Περιφερειακό(ά) Συμβούλιο(α), το(α) 
οποίο(α) εκτός από τη διατύπωση σχετικής γνωμοδότησης, 
θέτει(ουν) και στη διάθεση του κοινού, όποτε του(ς) ζητούνται, 
τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου Σ.Μ.Π.Ε.

α.5) στο κατά τομέα αρμόδιο Υπουργείο.
β) Σε περίπτωση που αρμόδια αρχή είναι η προβλεπό−

μενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, αυτή διαβιβάζει 
το φάκελο:

β1) στις αντίστοιχες με τις αρχές του εδαφίου α αρμό−
διες υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας και σε περίπτωση 
που δεν υφίστανται τέτοιες, στις αντίστοιχες κεντρικές 
ή Νομαρχιακές υπηρεσίες, κατά την κρίση της αρμόδιας 
Περιφερειακής Υπηρεσίας 

β2) στο(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α), το(α) 
οποίο(α) εκτός από τη διατύπωση σχετικής γνωμοδότησης, 
θέτει(ουν) και στη διάθεση του κοινού, όποτε του(ς) ζητούνται, 
τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου Σ.Μ.Π.Ε.

γ) Η ως άνω αρμόδια αρχή της παραγράφου 4.1.α ή 4.1.β 
μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εάν το κρίνει απα−
ραίτητο, να ζητά τη γνώμη και άλλων δημόσιων αρχών. 

δ) Οι προαναφερόμενες δημόσιες αρχές και το(α) 
Περιφερειακό(ά) Συμβούλιο(α) ή Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) 
κατά περίπτωση, διαβιβάζουν εγγράφως και ενδεχομένως 
ηλεκτρονικά, τη γνώμη και τις τυχόν παρατηρήσεις τους 
στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) 
ημερών από την παραλαβή του φακέλου.

4.2 Διαδικασία διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό:
α) Η αρχή σχεδιασμού δημοσιοποιεί στο κοινό το φάκελο 

Σ.Μ.Π.Ε., ώστε να λάβει γνώση και δίνει στο ενδιαφερόμενο 
κοινό την ευκαιρία να διατυπώσει εγγράφως, και ενδεχο−
μένως ηλεκτρονικά, τις απόψεις του εφόσον το επιθυμεί. 
Η δημοσιοποίηση, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την παραλαβή του φακέλου από την αρμόδια 
αρχή, γίνεται με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης σε δύο 
τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες

1) εθνικής εμβέλειας για σχέδια και προγράμματα εθνικού 
ή δια−περιφερειακού επιπέδου,

2) περιφερειακής εμβέλειας για σχέδια και προγράμματα 
περιφερειακού ή δια−νομαρχιακού επιπέδου,

3) νομαρχιακής ή ευρύτερης χωρικής εμβέλειας για σχέ−
δια και προγράμματα νομαρχιακού ή τοπικού επιπέδου.
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β) Η παραπάνω ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει:
1) τον τίτλο του σχεδίου ή προγράμματος
2) τη γνωστοποίηση ότι διαθέτουν τόσο η ίδια όσο 

και το(α) οικείο(α) Περιφερειακό(α) Συμβούλιο(α) ή το(α) 
οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) κατά περίπτωση, τις 
απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου προ−
κειμένου να ενημερωθεί το κοινό και 

3) πρόσκληση προς το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώ−
σει εγγράφως, και ενδεχομένως ηλεκτρονικά, και σε κάθε 
περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς 
την αρμόδια αρχή, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής. 

γ) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσιοποίηση του 
φακέλου η αρχή σχεδιασμού αποστέλλει στην αρμόδια 
αρχή τα αποκόμματα εφημερίδων που αποδεικνύουν τη 
διενέργεια της ανωτέρω δημοσιοποίησης. 

δ) Η αρχή σχεδιασμού μπορεί να χρησιμοποιεί επιπρο−
σθέτως και επιλεκτικά οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο 
όπως ηλεκτρονικά μέσα, δημόσιες ακροάσεις, συνεντεύξεις, 
ανοικτές συζητήσεις, διάλογο μέσω διαδικτύου, που κατά 
την κρίση της καθιστά ουσιαστική τη συμμετοχή του κοινού. 
Τα σχετικά συμπεράσματα ή αποτελέσματα αποστέλλονται 
στην αρμόδια αρχή μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) 
ημερών από την παραλαβή του φακέλου.

5. Η αρμόδια αρχή μπορεί κατά τη διαδικασία διαβού−
λευσης, να ζητά από την αρχή σχεδιασμού πρόσθετες 
πληροφορίες, στοιχεία και τεκμηριώσεις για την καλύτε−
ρη εκτίμηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων του σχεδίου ή 
προγράμματος στο περιβάλλον. 

6. Σε περίπτωση που αρχή σχεδιασμού είναι το Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε., η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης 
με τις γνωμοδοτούσες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό 
μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες διαδικασίες για 
την έγκριση σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, εφόσον όμως καλύπτονται οι απαιτή−
σεις της παρούσας απόφασης.

7. Η αρμόδια αρχή εφόσον για το σχέδιο ή πρόγραμμα 
ακολουθήσει διασυνοριακές διαβουλεύσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 8 της παρούσας, πριν την έγκριση ή μη της Σ.Μ.Π.Ε. 
του σχεδίου ή προγράμματος, αναμένει τα αποτελέσματα 
των διαβουλεύσεων αυτών.

8. Η αρμόδια αρχή από την παραλαβή των ως άνω γνωμο−
δοτήσεων των δημόσιων αρχών, του(ων) Περιφερειακού(ών) 
Συμβουλίου(ων) ή του(ων) Νομαρχιακού(ών) Συμβουλίου(ων) κατά 
περίπτωση και του ενδιαφερόμενου κοινού, ή άλλως από την 
παρέλευση της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών και 
ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι οι γνωμοδοτήσεις 
αυτές, αξιολογεί τις ενδεχόμενες σημαντικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη 
το φάκελο της Σ.Μ.Π.Ε., τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων 
με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό και των 
διασυνοριακών διαβουλεύσεων του άρθρου 8 στην περίπτωση 
που απαιτούνται και προβαίνει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στην 
εκπόνηση σχεδίου απόφασης έγκρισης ή μη της Σ.Μ.Π.Ε. 

9. Η απόφαση αυτή για τα σχέδια και προγράμματα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 υπογράφεται από τον Υπουρ−
γό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Συνυπογράφεται επίσης από τον αρμόδιο 
κατά τομέα Υπουργό, ο οποίος αποδέχεται την ενδεχόμενη 
τροποποίηση στο σχέδιο ή πρόγραμμα που πιθανόν να 
προκύψει κατά τη διαδικασία Σ.Π.Ε. και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την απόφαση περιβαλλοντικής έγκρισης 
του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς και από τον Υπουργό 
Οικονομίας και Οικονομικών για σχέδια ή προγράμματα 
εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου που περιλαμβάνουν 
έργα και δραστηριότητες η υλοποίηση των οποίων γίνε−
ται στο σύνολό τους ή εν μέρει από κοινοτικούς πόρους. 
Για τα σχέδια και προγράμματα της παραγράφου 2 του 

άρθρου 4 την απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. υπογράφει 
ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.

10. Η απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. περιλαμβάνει πλη−
ροφορίες και στοιχεία:

α) σχετικά με τη διαβούλευση με τις δημόσιες αρχές και 
το ενδιαφερόμενο κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1 
και 4.2 του παρόντος άρθρου,

β) σχετικά με τα αποτελέσματα των διασυνοριακών δι−
αβουλεύσεων που ενδεχομένως διενεργήθηκαν, σύμφωνα 
με το άρθρο 8 της παρούσας,

γ) για τις διαφοροποιήσεις που τυχόν επιβάλλονται στο 
σχέδιο ή πρόγραμμα από την ενσωμάτωση της περιβαλ−
λοντικής διάστασης,

δ) για τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την 
προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να 
συνοδεύουν την έγκριση του σχεδίου ή προγράμματος,

ε) για το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των 
σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρ−
μογή του σχεδίου ή προγράμματος,

στ) για το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης.
Η Σ.Μ.Π.Ε. αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω 

απόφασης.
11. Η απόφαση έγκρισης ή μη της Σ.Μ.Π.Ε. δημοσιοποιείται 

με αντίστοιχο τρόπο προς τα προβλεπόμενα στη παρά−
γραφο 9 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, για να 
ενημερωθεί το κοινό.

12. Το σχέδιο ή πρόγραμμα, όπως τελικά θα εγκριθεί, 
πρέπει να είναι πλήρως εναρμονισμένο με την απόφαση 
έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. Στην πράξη ή απόφαση έγκρισης του 
σχεδίου ή προγράμματος πρέπει να αναφέρεται ρητά η 
απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε.

Άρθρο 8
Διασυνοριακές διαβουλεύσεις

1. Σε περίπτωση που η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κρίνει ότι η εφαρμογή ενός σχεδίου ή 
προγράμματος ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή όταν το ζητήσει ένα Κράτος Μέλος της Ε.Ε., που 
ενδέχεται να υποστεί σημαντικές επιπτώσεις στο περι−
βάλλον του από την εφαρμογή ενός ελληνικού σχεδίου ή 
προγράμματος, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία πριν προβεί 
στην έγκριση ή μη της υποβληθείσας Σ.Μ.Π.Ε.:

α) διαβιβάζει στο ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος το ταχύ−
τερο δυνατόν αντίγραφο του φακέλου της σχετικής Σ.Μ.Π.Ε. 
που θα περιλαμβάνει, εκτός των προβλεπόμενων στο Πα−
ράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 11, επιπλέον και κάθε πληροφορία 
σχετικά με τις ενδεχόμενες διασυνοριακές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμμα−
τος, καθώς και τις προτεινόμενες προτάσεις, κατευθύνσεις 
και μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό ή την, κατά το 
δυνατόν, εξάλειψη των εν λόγω επιπτώσεων.

β) καλεί το εν λόγω Κράτος Μέλος να συμμετάσχει στη 
διαδικασία Σ.Π.Ε. με την παροχή σχετικής γνωμοδότησης επί 
της Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου ή προγράμματος μέσα σε εύλογη 
προθεσμία που τίθεται με το διαβιβαστικό έγγραφο.

2. Αντίστοιχη δυνατότητα με την αναφερόμενη στην προ−
ηγούμενη παράγραφο παρέχεται και στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε. αναφορικά με την εφαρμογή ενός σχεδίου ή προγράμ−
ματος σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. που ενδέχεται να 
έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον της χώρας. 
Στην περίπτωση αυτή το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 7 της παρούσας απόφασης:

α) Μεριμνά, ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
περιγραφή του σχεδίου ή προγράμματος και κάθε πληρο−
φορία σχετικά με τις ενδεχόμενες διασυνοριακές περιβαλ−
λοντικές επιπτώσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με 
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τα προβλεπόμενα μέτρα για τον περιορισμό ή εξάλειψη 
των εν λόγω επιπτώσεων, να τίθενται μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα στη διάθεση των δημοσίων αρχών της 
παραγράφου 4.1.α του άρθρου 7 και του κοινού.

β) Να διασφαλίζει ότι οι κατά περίπτωση δημόσιες αρ−
χές της παραγράφου 4.1.α του άρθρου 7, το(α) οικείο(α) 
Περιφερειακό(ά) Συμβούλιο(α) και το ενδιαφερόμενο κοινό 
μέσα σε εύλογη προθεσμία θα έχουν τη δυνατότητα να 
εκφράσουν τη γνώμη τους επί του περιεχομένου των πλη−
ροφοριών που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία 
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

3. Η προαναφερόμενη στις παραγράφους 1 και 2 δημοσιο−
ποίηση χρησιμεύει ως βάση των αναγκαίων, διαβουλεύσεων 
μεταξύ των ενδιαφερομένων Κρατών Μελών της Ε.Ε. Τα 
αποτελέσματα των διαβουλεύσεων αυτών, οι γνωμοδοτή−
σεις και οι λοιπές πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί 
κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 λαμβάνονται υπόψη κατά 
τη διαδικασία Σ.Π.Ε. του σχεδίου ή προγράμματος.

4. Η απόφαση έγκρισης ή μη της Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου ή 
προγράμματος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
διαβιβάζεται από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για ενημέρωση 
και προς το ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.

5. Σε περίπτωση σχεδίου ή προγράμματος της παραγρά−
φου 2 του παρόντος άρθρου, η σχετική απόφαση, όταν αυτή 
θα διαβιβαστεί για ενημέρωση στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
δημοσιοποιείται από αυτό, προκειμένου να ενημερωθεί το 
κοινό, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 
του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου 
μπορούν να καθορίζονται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και από το 
ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος.

Άρθρο 9
Παρακολούθηση των Επιπτώσεων

1. Η αρχή σχεδιασμού, καθώς και κάθε υπηρεσία Περιβάλ−
λοντος με αρμοδιότητα παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
μέσων και παραμέτρων στον τομέα της, παρακολουθούν σε 
συνάρτηση με την απόφαση έγκρισης της Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδί−
ου ή προγράμματος, τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώ−
σεις από την εφαρμογή του, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να 
εντοπισθούν εγκαίρως απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις 
και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα.

2. Όπου υπάρχουν υφιστάμενα μέτρα παρακολούθησης 
του περιβάλλοντος μπορούν ενδεχομένως να ενταχθούν 
στο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλ−
λοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή 
προγράμματος με στόχο την αποφυγή διπλού ελέγχου.

3. Η αρμόδια αρχή καθώς και οι αρμόδιες ελεγκτικές πε−
ριβαλλοντικές αρχές σε κεντρικό, περιφερειακό και νομαρ−
χιακό επίπεδο ελέγχουν την τήρηση των όρων, περιορισμών 
και κατευθύνσεων που τίθενται στην απόφαση έγκρισης της 
Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου ή προγράμματος.

Άρθρο 10
Μεταβατικές και άλλες διατάξεις

1. Η υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 εφαρμόζε−
ται για τα σχέδια και προγράμματα των οποίων η πρώτη 
τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι μεταγενέστερη της 
21ης Ιουλίου 2004. Σχέδια και προγράμματα των οποίων η 
πρώτη τυπική προπαρασκευαστική πράξη είναι προγενέ−
στερη της ημερομηνίας αυτής και τα οποία εγκρίνονται ή 
υποβάλλονται στη νομοθετική διαδικασία μετά την πάροδο 
περισσοτέρων από 24 μήνες από αυτήν, υπόκεινται στην 
υποχρέωση του άρθρου 7, εκτός εάν η αρμόδια Υπηρεσία 
της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. απο−
φασίσει σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση ότι αυτό δεν είναι 
εφικτό και ενημερώσει το κοινό για την απόφασή της.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η 
αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Δ/νης Περιβάλλοντος του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανακοινώνει στην Επιτροπή Ε.Κ, πληροφορίες 
γενικά για τους τύπους σχεδίων και προγραμμάτων τα 
οποία, σύμφωνα με το άρθρο 3, πρόκειται να υποβληθούν 
σε Σ.Π.Ε. σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Οι πληρο−
φορίες αυτές ενημερώνονται σε τακτική βάση. 

3. Η υποβολή σε διαδικασία Σ.Π.Ε. ενός σχεδίου ή προ−
γράμματος σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας από−
φασης, δεν θίγει οποιεσδήποτε απαιτήσεις της με α.η.π. 
11014/703/Φ104/20.3.2003 κοινής υπουργικής απόφασης για 
την υποβολή σε διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. έργων και 
δραστηριοτήτων της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 κοινής 
υπουργικής απόφασης που ενδεχομένως να προκύψουν από 
την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος.

4. Με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ο πολεο−
δομικός και χωροταξικός σχεδιασμός και Π.Ο.Τ.Α. που συ−
μπεριλαμβάνονται στον Πίνακα 6 του Παραρτήματος Ι της 
με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής απόφασης, 
εφεξής δεν υπόκεινται σε διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της με α.η.π. 11014/703/Φ104/20.3.2003 
κοινής υπουργικής απόφασης αλλά σε διαδικασία Σ.Π.Ε. 
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

5. Εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
απόφασης, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. θα εκπονήσει έκθεση για την πο−
ρεία εφαρμογής της. Η έκθεση αυτή δύναται να συνοδεύεται 
και από προτάσεις καλύτερης προσαρμογής με νεώτερα στοι−
χεία που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή της Οδη−
γίας 2001/42/ΕΚ σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, καθώς και 
σχετικές μελέτες που θα εκπονηθούν για το σκοπό αυτό. 

Άρθρο 11
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα I έως IV που ακο−
λουθούν.

-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (Σ.Π.Ε.)

• Επιχειρησιακά Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης και λοιπά σχέδια και προγράμματα που συγχρη−
ματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία αφο−
ρούν τους τομείς της παραγράφου 1 του άρθρου 3.

• Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (όπως εκείνα για Α.Π.Ε., βιομηχανία, τουρισμό, 
ενέργεια, μεταφορές, οικιστικά δίκτυα).

• Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης.

• Ρυθμιστικά Σχέδια.
• Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια.
• Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών 

Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.).
• Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δρα−

στηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.).
• Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (Π.Ε.Χ.Π.).
• Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων 

(Σ.Ο.Α.Π.).
• Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης 

(Π.Ε.Ρ.ΠΟ.).
• Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης 

(Π.Ο.Τ.Α.).
• Σχέδια Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων.
• Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ).



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16455

• Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλή−
των.

• Σχέδια Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Αξιοποίησης Εδα−
φοϋδατικών Πόρων.

• Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τουριστικών Λιμένων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ

Όλα τα σχέδια και προγράμματα για τα οποία απαντώνται 
θετικά τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα ερωτήματα:

• Το σχέδιο ή πρόγραμμα είναι Επιχειρησιακό Πρόγραμ−
μα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή άλλο σχέδιο ή 
πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ανεξαρτήτως τομέα, και θέτει το πλαίσιο για μελ−
λοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων της 1ης και 
2ης Υποκατηγορίας των Πινάκων 1−10 του Παραρτήματος 
Ι της με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής από−
φασης;

• Το σχέδιο ή πρόγραμμα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αλλά καθορίζει τη χρήση 
μικρής περιοχής σε τοπικό επίπεδο (π.χ. τοπικά ρυμοτομικά 
σχέδια);

• Το σχέδιο ή πρόγραμμα αποτελεί ήσσονα τροποποίηση 
των αναφερομένων στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 
1 του άρθρου 3 σχεδίων και προγραμμάτων;

• Το σχέδιο ή πρόγραμμα καθορίζει το πλαίσιο για μελ−
λοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων της 1ης και 2ης 
Υποκατηγορίας των Πινάκων 1−10 του Παραρτήματος Ι της 
με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής απόφασης 
σε τομείς που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής 
της παραγράφου 1 του άρθρου 3;

• Το σχέδιο ή πρόγραμμα καθορίζει το πλαίσιο για μελ−
λοντικές άδειες έργων και δραστηριοτήτων της 3ης & 4ης 
Υποκατηγορίας των Πινάκων 1−10 του Παραρτήματος Ι της 
με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 κοινής υπουργικής απόφασης 
σε τομείς που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 1 του άρθρου 3;

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.)

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Σ.Μ.Π.Ε.) περιλαμβάνει τουλάχιστον:

Α. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕ−
ΤΗΣ

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μία μη τεχνική περίληψη του 
συνόλου της μελέτης.

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Δίνονται στοιχεία της αρχής σχεδιασμού του σχεδίου ή 

προγράμματος καθώς και του μελετητή της Σ.Μ.Π.Ε.
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΄Η ΠΡΟ−

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αναλύονται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του σχεδίου ή 

προγράμματος.
Επίσης συμπεριλαμβάνονται:
α) οι διεθνείς ή κοινοτικοί ή εθνικοί στόχοι περιβαλλοντι−

κής προστασίας που αφορούν στο σχέδιο ή πρόγραμμα,
β) ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα περι−

βαλλοντικά ζητήματα ελήφθησαν υπόψη κατά την προε−
τοιμασία του,

γ) η σχέση του με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμ−
ματα.

Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΄Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του σχεδίου ή 

προγράμματος με ιδιαίτερη αναφορά:
α) στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του,
β) στο περιεχόμενό του,
γ) στα έργα και στις δραστηριότητες που ενδεχομένως 

να προκύψουν από την εφαρμογή του.
Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Περιγράφονται οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες, 

συμπεριλαμβανομένων
α) της μηδενικής λύσης,
β) των λόγων επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων 

που εξετάσθηκαν,
γ) των περιβαλλοντικά τεκμηριωμένων λόγων επιλογής 

του προτεινόμενου σχεδίου ή προγράμματος έναντι των 
άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων.

ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλο−
ντος και δίνονται πληροφορίες για:

α) τα σχετικά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης του 
περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης και η βάσει αυτής πι−
θανή εξέλιξη εάν δεν εφαρμοσθεί το σχέδιο ή πρόγραμμα,

β) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που 
ενδέχεται να επηρεασθούν σημαντικά εντός της περιοχής 
μελέτης,

γ) τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα των 
περιοχών της παραγράφου β΄ ανωτέρω, κυρίως εάν πρό−
κειται για περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, 
όπως εκείνες που περιλαμβάνονται στο εθνικό σκέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

Σημειώνεται ότι ως περιοχή μελέτης ορίζεται μια ευρύτε−
ρη περιοχή από εκείνη του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής 
του σχεδίου ή προγράμματος, στην οποία αναμένονται 
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή 
του. Η περιοχή αυτή ορίζεται κάθε φορά από το μελετητή 
της Σ.Μ.Π.Ε. σε συνεργασία με τη αρχή σχεδιασμού του 
σχεδίου ή προγράμματος.

Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΄Η ΠΡΟ−
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχό−
μενες σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και ειδικότερα 
οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστι−
κές, βραχυ−, μεσο−, μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρι−
νές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε τομείς όπως: 

η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η πα−
νίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, οι κλιματικοί 
παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική 
κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και 
αρχαιολογικής κληρονομιάς, το τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ 
των ανωτέρω παραγόντων,

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας 
της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Επίσης περιγράφονται:
α) οι προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον 

περιορισμό και την, κατά το δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδή−
ποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, και

β) το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περι−
βαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου 
ή προγράμματος (monitoring).

Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία της κανονιστικής 

πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του σχεδίου ή προγράμ−
ματος και περιλαμβάνει:

α) τις προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, 
τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν, αντιμετώπιση 
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οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο πε−
ριβάλλον,

β) το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των ση−
μαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή 
του σχεδίου ή προγράμματος (monitoring).

Θ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΜΠΕ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μνεία των τυχόν δυσκολιών 
(όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη τεχνογνωσίας ή έλ−
λειψη στοιχείων ή πληροφοριών) που προέκυψαν κατά την 
εκπόνηση της μελέτης.

Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι απολύτως ανα−

γκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και έρευνες, οι οποίες 
θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και 
δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
σχεδίου ή προγράμματος.

Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
α) Κείμενα τεκμηρίωσης.
β) Χάρτες – Σχέδια κατάλληλης κλίμακας, κατά την κρί−

ση του μελετητή, ανάλογα με την χωρική διάσταση του 
σχεδίου ή προγράμματος.

Το σύνολο της μελέτης και των χαρτών – σχεδίων πα−
ραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ

Ο φάκελος που υποβάλλεται στα πλαίσια της διαδικασίας 
περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε διαδικα−
σία Σ.Π.Ε. περιέχει τουλάχιστον:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Δίνονται στοιχεία της αρχής σχεδιασμού του σχεδίου ή 

προγράμματος.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΄Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του σχεδίου ή προ−

γράμματος με ιδιαίτερη αναφορά:
• στο βαθμό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραμμα θέτει ένα 

πλαίσιο για έργα και άλλες δραστηριότητες είτε όσον αφορά 
στην θέση, στο χαρακτήρα, το μέγεθος και τις συνθήκες λει−
τουργίας τους, είτε στη χρησιμοποίηση φυσικών πόρων,

• στη σχέση του σχεδίου ή προγράμματος με την εφαρ−
μογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για το περι−
βάλλον (π.χ. σχέδια ή πρόγραμμα σχετικά με τη διαχείριση 
αποβλήτων ή την προστασία των υδάτων),

• στο βαθμό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραμμα επηρεάζει 
άλλα σχέδια ή προγράμματα συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που ανήκουν στο ίδιο ιεραρχημένο σύνολο σχεδιασμού,

• στη σημασία του σχεδίου ή προγράμματος για την 
ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, κυρίως με 
σκοπό την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης,

• στα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με 
το σχέδιο ή πρόγραμμα.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλ−
λοντος, ιδίως τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πε−
ριοχής που ενδέχεται να επηρεασθεί από την υλοποίηση 
του σχεδίου ή προγράμματος, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
σπουδαιότητα και στην ευαισθησία της περιοχής που εν−
δέχεται να επηρεασθεί, λόγω:

• ειδικών φυσικών χαρακτηριστικών ή πολιτιστικής κλη−
ρονομιάς,

• υπέρβασης περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων ή 
οριακών τιμών,

• εντατικής χρήσης γης.
Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΄Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον ιδιαίτερα όσον αφορά:
• την πιθανότητα, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την 

αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων,
• το σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
• το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
• τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλ−

λον (π.χ. λόγω ατυχημάτων),
• το μέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων 

(γεωγραφική περιοχή και μέγεθος πληθυσμού που ενδέ−
χεται να θιγούν),

• τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία απολαύ−
ουν αναγνωρισμένου καθεστώτος προστασίας σε εθνικό, 
κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο,

και εκτιμάται η ενδεχόμενη σημαντικότητά των επιπτώ−
σεων αυτών.

Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Χάρτες – Σχέδια κατάλληλης κλίμακας, κατά την κρίση 

του μελετητή, ανάλογα με την χωρική διάσταση του σχε−
δίου ή προγράμματος.

Το σύνολο του φακέλου και των χαρτών – σχεδίων πα−
ραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις

Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από 
αυτήν, καταργείται.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 η ισχύς της παρούσας 
απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2006 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
(2)

Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού στην Ζιούτου − Γυφτάκη Ευαγγελία του Γε−
ωργίου.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

  Με την υπ’ αριθμ. 7280/7.7.2006 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στη Ζιούτου − Γυφτάκη Ευαγγελία 
του Γεωργίου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού. 

 Καλλιθέα, 7 Ιουλίου 2006
Ο Νομάρχης κ.α.α.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πα−
ροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του κοινού σε πε−
ριβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάρ−
γηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του Συμβουλίου. 
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 77921/1440/1995 κοι−
νής υπουργικής απόφασης (Β΄ 795) ...............................  1

Αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 
8 της υπ’ αριθμ. 90364/2002 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Πρόγραμμα ενημέρωσης και παρο−
χής πληροφοριών προς τους καταναλωτές, σχε−
τικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές 
CO2 των προς εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκι−
νήτων» (Β΄110), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2003/73/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης 
Ιουλίου 2003 ....................................................................................... 2

Τροποποίηση απόφασης Συγκρότησης Γνωμοδοτι−
κής Επιτροπής Μελετών (Γ.Ε.Μ.). ...................................... 3

Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη−
λων για άσκηση των γιατρών. ............................................ 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Η.Π. 11764/653 (1)
Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή 

πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρ−
φωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για 
την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πλη−
ροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/
ΕΟΚ» του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 795)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

''Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ένωση ...'' (ΦΕΚ 136/Α΄/ 

1992) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 1ζ και 2) του 
ν. 1338/1983 ''Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου'' (ΦΕΚ 
Α΄ 34/1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του
ν. 1440/1984 ''Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα 
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρ. Τράπεζας 
Επενδύσεων κ.λπ.'' (ΦΕΚ Α΄ 70/1984) και του άρθρου 65 
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101/1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 « Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄45), όπως τροποποιήθηκαν από τις δια−
τάξεις του άρθρου 8 (παρ. 2) του ν. 2880/2001 (Α΄9) και 
του άρθρου 11 (παρ. 2) του ν. 3230/2004 (Α΄44).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1943/1991 «Εκ−
συγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της 
δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄50), όπως οι παράγραφοι 
10 και 13 αυτού τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου δευτέρου ( παρ. 2β) του ν. 2690/1999 (Α΄45) και 
η παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου από τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του ν. 3242/2004 (Α΄102).

4. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/17170/ 
2004 κοινή υπουργική απόφαση «Τρόπος καταβολής 
αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών 
διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση» (Β΄1226). 

5. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «Ίδρυση Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρω−
τοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 90/1984), όπως συμπληρώθηκε με το 
ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση κ.ά.» (ΦΕΚ Α΄ 153/1994).

6. Την οδηγία 2003/4/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης 
Ιανουαρίου 2003 «για την πρόσβαση του κοινού σε πε−
ριβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της 
οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» (ΕΕL 41/26/14.2.2003).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώ−
δικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος 
αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η αντικατά−
σταση της υπ’ αριθμ. 77921/1440/1995 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημό−
σιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον» 
(Β΄795) και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την πρόσβαση του 
κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την 
κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου» 
που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα στην Επί−
σημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 
41/26/14.2.2003), ώστε με τον καθορισμό των βασικών 
μέτρων όρων και διαδικασιών :

α) να κατοχυρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχουν οι δημό−
σιες αρχές ή για λογαριασμό των δημόσιων αρχών και 
να προσδιορίζονται οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις 
καθώς και οι πρακτικές ρυθμίσεις για την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού 

β) να διασφαλίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, οι πε−
ριβαλλοντικές πληροφορίες διατίθενται σταδιακά και 
διαδίδονται στο κοινό, προκειμένου να επιτυγχάνεται 
η ευρύτερη δυνατή συστηματική διάθεση και διάδοσή 
τους στο κοινό, με τη χρήση ιδίως της τεχνολογίας 
των τηλεπικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή/και με την 
ηλεκτρονική τεχνολογία, εφόσον υπάρχουν.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται 
ως:

1. «Περιβαλλοντική πληροφορία»: οποιαδήποτε πλη−
ροφορία σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ηλεκτρονική ή 
άλλη υλική μορφή, σχετικά με:

α) την κατάσταση των στοιχείων του περιβάλλοντος, 
όπως ο αέρας και η ατμόσφαιρα, το νερό, το έδαφος, 
το χώμα, τα τοπία και οι φυσικές τοποθεσίες, συμπε−
ριλαμβανομένων των υδροβιότοπων, των παράκτιων 
και των θαλάσσιων περιοχών, η βιοποικιλότητα και τα 
στοιχεία της, συμπεριλαμβανομένων των γενετικά τρο−
ποποιημένων οργανισμών, και η αλληλεπίδραση μεταξύ 
των στοιχείων αυτών·

β) παράγοντες, όπως οι ουσίες, η ενέργεια, ο θόρυβος, 
οι ακτινοβολίες ή τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων 
των ραδιενεργών αποβλήτων, οι εκπομπές, οι απορ−
ρίψεις και άλλες εκχύσεις στο περιβάλλον, που επη−
ρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία του 
περιβάλλοντος που αναφέρονται στο εδάφιο α.

γ) μέτρα (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών 
μέτρων), όπως οι πολιτικές, η νομοθεσία, τα σχέδια, 
τα προγράμματα, οι περιβαλλοντικές συμφωνίες και 
οι δραστηριότητες που επηρεάζουν ή ενδέχεται να 
επηρεάσουν τα στοιχεία και τους παράγοντες που 
αναφέρονται στα εδάφια α και β, καθώς και μέτρα ή 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προστασία των 
ως άνω στοιχείων·

δ) εκθέσεις για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας·

ε) αναλύσεις κόστους−ωφέλειας και άλλες οικονομι−
κές αναλύσεις και παραδοχές χρησιμοποιούμενες στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των μέτρων που ανα−
φέρονται στο εδάφιο γ και

στ) την κατάσταση της ανθρώπινης υγείας και ασφά−
λειας, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης ρύπανσης 
της τροφικής αλυσίδας, τις συνθήκες της ανθρώπινης 
διαβίωσης, τις τοποθεσίες και τα οικοδομήματα πολι−
τισμικού ενδιαφέροντος στο μέτρο που επηρεάζονται 
ή ενδέχεται να επηρεασθούν από την κατάσταση των 
στοιχείων του περιβάλλοντος που αναφέρονται στο 
εδάφιο α ή, μέσω των στοιχείων αυτών, από τα θέματα 
που αναφέρονται στα εδάφια β και γ.

2. «Δημόσια αρχή»:
α) η Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, οι δημό−

σιες υπηρεσίες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμ−
βανομένων των δημόσιων συμβουλευτικών φορέων, σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο·

β) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτε−
λεί δημόσια διοικητικά καθήκοντα δυνάμει του εθνικού 
δικαίου (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ΝΠΙΔ), συ−
μπεριλαμβανομένων ειδικών αρμοδιοτήτων, δραστηριο−
τήτων ή υπηρεσιών σχετικών με το περιβάλλον και

γ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί 
καθήκοντα ή αρμοδιότητες δημόσιας αρχής, ή παρέχει 
δημόσιες υπηρεσίες, σχετικά με το περιβάλλον, υπό τον 
έλεγχο φορέα ή προσώπου που εμπίπτει στα εδάφια α 
ή β, εξαιρουμένων των οργάνων που ασκούν δικαστική 
ή νομοθετική εξουσία.

3. «Πληροφορίες που κατέχει δημόσια αρχή»: περι−
βαλλοντικές πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή 
δημόσιας αρχής, οι οποίες προέρχονται ή λαμβάνονται 
από την εν λόγω αρχή.

4. «Πληροφορίες που κατέχονται για λογαριασμό δη−
μόσιας αρχής»: περιβαλλοντικές πληροφορίες οι οποίες 
βρίσκονται στην υλική κατοχή φυσικού ή νομικού προ−
σώπου για λογαριασμό δημόσιας αρχής.

5. «Αιτών»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ζητεί 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.

6. «Κοινό»: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσω−
πα και, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή πρακτικές, 
οι ενώσεις, οι οργανώσεις εκπροσώπησής τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης

 σε πληροφορίες

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ύστε−
ρα από γραπτή αίτησή του στις δημόσιες αρχές να 
λαμβάνει γνώση ή /και να ζητά τη χορήγηση πληροφο−
ριών σχετικά με το περιβάλλον χωρίς να επικαλείται 
την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος.

2. H δημόσια αρχή προς την οποία υποβάλλεται η αί−
τηση, χορηγεί στον αιτούντα απόδειξη παραλαβής στην 
οποία περιλαμβάνεται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, 
η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται η υποχρέωση 
για παροχή πληροφοριών καθώς και η επισήμανση της 
δυνατότητας άσκησης των δικαιωμάτων που προβλέ−
πονται στο άρθρο 6.

3. Οι δημόσιες αρχές με την επιφύλαξη του άρθρου 
4 και λαμβάνοντας υπόψη τυχόν προθεσμίες που θέτει 
ο αιτών, υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως στις 
αιτήσεις και να παρέχουν τις αιτούμενες πληροφορίες 
που κατέχονται από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους 
μέσα σε προθεσμία:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3983

α) είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
της σχετικής αίτησης

β) δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της 
αίτησης, εάν, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας 
των αιτουμένων πληροφοριών, δεν καθίσταται δυνατόν 
να τηρηθεί η αναφερόμενη στο εδάφιο α προθεσμία 
των 20 ημερών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αιτών ενη−
μερώνεται το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας των 20 ημερών, για οποια−
δήποτε τυχόν παράταση καθώς και για τους λόγους 
που την υπαγορεύουν.

Υπέρβαση των προθεσμιών της παραγράφου αυτής 
συγχωρείται σε περίπτωση ανωτέρας βίας, καθώς και 
όταν ο αιτών επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνω−
στών στη δημόσια αρχή. 

4. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια αρχή, η αρχή 
αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες να την διαβιβάσει 
στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδια−
φερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει 
από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια αρχή. 
Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσοτέρων αρχών, οι 
προθεσμίες της παραγράφου 3 παρατείνονται κατά 
οκτώ(8) ακόμη ημέρες.

5. Εάν κάποιο αίτημα δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί 
λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η 
αρμόδια αρχή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες πριν την 
εκπνοή της προθεσμίας, να γνωστοποιήσει εγγράφως 
στον αιτούντα :α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) 
τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση για την 
παροχή των πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη 
πληροφορία.

6. Σε περίπτωση που η αίτηση διατυπώνεται κατά 
τρόπο υπερβολικά αόριστο, η δημόσια αρχή ζητά από 
τον αιτούντα, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο 
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παρά−
γραφο 3 εδάφιο α, να διευκρινίσει την αίτηση και του 
παρέχει τη συνδρομή της προς τούτο, π.χ. παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση των δημόσι−
ων αρχείων που αναφέρονται στο εδάφιο γ της παρα−
γράφου 9. Οι δημόσιες αρχές δύνανται, κατά περίπτωση, 
να απορρίπτουν αιτιολογημένα την αίτηση δυνάμει της 
παραγράφου 1 (εδάφιο α) του άρθρου 4.

7. Εάν ο αιτών ζητά από δημόσια αρχή περιβαλλοντι−
κές πληροφορίες με συγκεκριμένη μορφή ή μορφότυπο 
(συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων), η δημόσια 
αρχή ικανοποιεί το αίτημά του, εκτός των περιπτώσεων 
κατά τις οποίες:

α) είναι ήδη προσιτές στο κοινό με άλλη μορφή ή 
μορφότυπο, ιδίως δυνάμει του άρθρου 7, που καθιστά 
εύκολη την πρόσβαση των αιτούντων, ή

β) κρίνεται εύλογο για τη δημόσια αρχή να χορη−
γήσει τις πληροφορίες αυτές με άλλη μορφή ή μορ−
φότυπο, οπότε οφείλει να αναφέρει τους λόγους για 
τους οποίους τις παρέχει με τη συγκεκριμένη μορφή 
ή μορφότυπο.

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, οι δημόσιες 
αρχές καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε οι 
περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από τις 
ίδιες ή για λογαριασμό τους να παρέχονται με μορφή 
ή μορφότυπο που επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή 
και πρόσβαση με τεχνολογίες επικοινωνιών μέσω υπο−
λογιστή ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται εν όλω ή 
εν μέρει το αίτημα παροχής των πληροφοριών αυτών, 
με τη μορφή ή το μορφότυπο που ζητήθηκε, γνωστο−
ποιούνται στον αιτούντα εντός της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 εδάφιο α.

8. Το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες ασκείται 
με επιτόπια μελέτη ή με τη χορήγηση αντιγράφου εκτός 
εάν η αναπαραγωγή του μπορεί να βλάψει το πρωτό−
τυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον 
αιτούντα, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 5 
της παρούσας απόφασης. 

9. Για την ευχερή άσκηση του δικαιώματος πρόσβα−
σης:

α) οι υπάλληλοι οφείλουν να υποστηρίζουν το κοινό 
στην αναζήτηση πρόσβασης σε πληροφορίες·

β) οι κατάλογοι των δημόσιων αρχών πρέπει να είναι 
προσιτοί στο κοινό και

γ) οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να προβαίνουν 
στις αναγκαίες πρακτικές ρυθμίσεις όπως:

− στον καθορισμό των υπευθύνων ενημέρωσης,
− στην καθιέρωση και διατήρηση χώρων για την εξέ−

ταση των αιτούμενων πληροφοριών,
− στη δημιουργία μητρώων ή καταλόγων περιβαλλο−

ντικών πληροφοριών που κατέχουν οι αρχές αυτές ή 
των κέντρων ενημέρωσης, με σαφείς αναφορές για το 
πού μπορούν να βρεθούν οι πληροφορίες αυτές.

Οι δημόσιες αρχές ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο 
μέσο το κοινό σχετικά με τα δικαιώματά του σύμφωνα 
με την παρούσα απόφαση και παρέχουν στον κατάλλη−
λο βαθμό, πληροφορίες, καθοδήγηση και συμβουλές.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις απορρίψεων αιτήσεων−Εξαιρέσεις

1. Η αρμόδια αρχή προς την οποία υποβάλλεται η αίτη−
ση έχει τη δυνατότητα απόρριψης της αίτησης για πα−
ροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών όταν η αίτηση:

α) είναι εμφανώς παράλογη ή διατυπώνεται κατά 
τρόπο υπερβολικά αόριστο λαμβανομένου υπόψη του 
άρθρου 3 (παρ. 6), είναι ακατάληπτη, προδήλως αβάσιμη 
ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό.

β) αφορά ημιτελές υλικό ή ημιτελή έγγραφα και δεδο−
μένα. Στη περίπτωση αυτή η δημόσια αρχή αναφέρει το 
όνομα της αρχής που ετοιμάζει το υλικό και τον εκτιμώ−
μενο χρόνο που χρειάζεται για την ολοκλήρωσή του.

γ) αφορά εσωτερικές επικοινωνίες− ανακοινώσεις των 
δημόσιων αρχών λαμβανομένου υπόψη του δημόσιου 
συμφέροντος που εξυπηρετείται από τη δημοσιοποίηση 
των πληροφοριών αυτών.

2. Οι δημόσιες αρχές μπορούν να απορρίψουν τις αι−
τήσεις για περιβαλλοντικές πληροφορίες εάν η δημο−
σιοποίηση των πληροφοριών αυτών θα μπορούσε να 
επηρεάσει αρνητικά:

α) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των συνόδων του 
Υπουργικού Συμβουλίου και των διαδικασιών των δη−
μόσιων αρχών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

β) τις διεθνείς σχέσεις, τη δημόσια ασφάλεια ή την 
εθνική άμυνα·

γ) τη λειτουργία της δικαιοσύνης, την δυνατότητα 
κάθε προσώπου για δίκαιη δίκη ή τη δυνατότητα μιας 
δημόσιας αρχής να διεξαγάγει έρευνα ποινικού ή πει−
θαρχικού χαρακτήρα·
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δ) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών ή βιομηχα−
νικών πληροφοριών, όταν προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις, προκειμένου να προστατευθεί θεμιτό οικο−
νομικό συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου 
συμφέροντος για την τήρηση του εμπιστευτικού χαρα−
κτήρα των στατιστικών στοιχείων και του φορολογικού 
απορρήτου·

ε) τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·
στ) τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των προσωπικών 

δεδομένων ή/και αρχείων που αφορούν φυσικό πρό−
σωπο όταν το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει συναινέσει 
στην δημοσιοποίηση των πληροφοριών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις 

ζ) τα συμφέροντα προστασίας οιουδήποτε προσώπου 
το οποίο έχει δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες εθε−
λουσίως χωρίς να του επιβάλλεται ή να είναι δυνατό να 
του επιβληθεί νομική υποχρέωση, εκτός εάν το συγκε−
κριμένο πρόσωπο έχει συναινέσει στην δημοσιοποίηση 
των εν λόγω πληροφοριών·

η) την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο ανα−
φέρονται οι ως άνω πληροφορίες, όπως ο εντοπισμός 
σπάνιων ειδών.

3. Οι λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στις παρα−
γράφους 1 και 2 ερμηνεύονται συσταλτικά, λαμβανομέ−
νου υπόψη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, του δημό−
σιου συμφέροντος που εξυπηρετεί η δημοσιοποίηση 
των πληροφοριών. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, 
το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετεί η δημοσιοποίη−
ση των πληροφοριών σταθμίζεται συγκριτικά προς το 
συμφέρον που εξυπηρετεί η άρνηση. Οι δημόσιες αρχές 
δεν μπορούν, δυνάμει της παραγράφου 2 εδάφια α), δ), 
στ), ζ) και η), να προβαίνουν στην απόρριψη αιτήσεων 
που αφορούν πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο 
περιβάλλον.

Για την εφαρμογή του εδαφίου στ) της παραγράφου 
2, οι δημόσιες αρχές μεριμνούν για την τήρηση των 
απαιτήσεων των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α΄50), που 
έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδη−
γίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξερ−
γασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

4. Τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και ΠΕΧΩΔΕ μπορούν να καταρτίζουν 
κατάλογο κριτηρίων, προσπελάσιμο από το κοινό, βάσει 
των οποίων η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίζει τον 
τρόπο εξέτασης των αιτήσεων.

5. Περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχονται από 
τις δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό τους και οι οποίες 
έχουν ζητηθεί από τον αιτούντα, παρέχονται εν μέρει 
όταν είναι δυνατόν να διαχωρισθούν οι πληροφορίες 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 
1 εδάφια δ) και ε) ή της παραγράφου 2 από το υπόλοιπο 
των αιτούμενων πληροφοριών.

6. Η άρνηση παροχής, συνολικά ή εν μέρει, των αι−
τούμενων πληροφοριών κοινοποιείται στον αιτούντα 
εγγράφως ή ηλεκτρονικά, εντός της προθεσμίας του 
άρθρου 3 παράγραφος 3 εδάφιο α) ή, κατά περίπτωση, 
εδάφιο β). Η κοινοποίηση πρέπει να αναφέρει τους λό−
γους της απόρριψης και να περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με τη ένδικη προστασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 6 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5
Τέλη

1. Η πρόσβαση στα δημόσια αρχεία ή καταλόγους που 
καταρτίζονται και τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 παράγραφος 9 και η επιτόπια εξέταση 
αιτούμενων πληροφοριών είναι δωρεάν.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Οι−
κονομίας και Οικονομικών είναι δυνατόν να επιβληθούν 
τέλη για την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών. Τα 
τέλη αυτά δεν θα υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό.

3. Σε περίπτωση επιβολής τέλους, οι δημόσιες αρχές 
δημοσιεύουν και διαθέτουν στους αιτούντες πίνακα αυ−
τών των τελών καθώς και πληροφορίες όσον αφορά τις 
συνθήκες υπό τις οποίες ένα τέλος μπορεί να επιβληθεί 
ή να αρθεί.

Άρθρο 6
Ένδικη προστασία

Σε περίπτωση που ο αιτών θεωρεί ότι η δημόσια αρχή 
α) αγνόησε την αίτησή του για παροχή πληροφοριών, 
λόγω παρέλευσης των προθεσμιών της παραγράφου 
3 του άρθρου 3 (έμμεση απόρριψη), ή β) απέρριψε την 
αίτησή του αδικαιολόγητα (πλήρως ή εν μέρει) ή γ) απά−
ντησε πλημμελώς ή δ) δεν αντιμετώπισε το αίτημά του 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, δικαιούται:

1) Να ασκήσει το δικαίωμα αποζημίωσης, λόγω υπέρ−
βασης των προθεσμιών που προβλέπονται στην παρά−
γραφο 3 του άρθρου 3 (έμμεση απόρριψη), ενώπιον της 
Ειδικής Επιτροπής της παραγράφου 13 του άρθρου 5 
του ν. 1943/1991 όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του εν λόγω άρθρου, όπως 
ισχύουν.

2) Να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του αρμο−
δίου Δικαστηρίου σύμφωνα με τις περί αστικής ευθύνης 
διατάξεις. Το δικαίωμα αυτό έχουν και οι τρίτοι οι οποίοι 
ενδεχομένως ζημιώνονται από τη δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών.

3) Να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της 
Ειδικής Επιτροπής της παραγράφου 13 του άρθρου 5 
του ν. 1943/1991 όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του εν λόγω άρθρου, όπως 
ισχύουν, για την τροποποίηση ή επανεξέταση των πρά−
ξεων ή παραλείψεων της δημόσιας αρχής.

3.1) Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται μέσα σε προ−
θεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον 
αιτούντα της απάντησης της δημόσιας αρχής ή από την 
ημερομηνία παρέλευσης των προθεσμιών της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 3, (έμμεση απόρριψη). 

3.2) Πριν την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς 
προσφυγής, η Ειδική Επιτροπή του ΥΠΕΣΔΑ ή της Περι−
φέρειας, μπορεί να ζητά τη γνώμη της αρμόδιας κατά 
περίπτωση Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ή 
της Περιφέρειας, επί θεμάτων ουσίας της ενδικοφανούς 
προσφυγής.

3.3) Η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής επί της ενδικο−
φανούς προσφυγής γνωστοποιείται στον προσφεύγοντα 
μέσα σε προθεσμία 45 ημερών από την άσκησή της.

3.4) Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής επί των εν−
δικοφανών προσφυγών κοινοποιούνται στην αρμόδια 
Υπηρεσία για Διεθνή και Ευρωπαϊκά θέματα του ΥΠΕ−
ΧΩΔΕ, προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, 
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σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 (παρ. 2) αυ−
τής.

3.5) Κατά της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής επί 
της ενδικοφανούς προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος έχει 
το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ουσίας ενώπιον του 
αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. 

Σε περίπτωση που παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία 
των 45 ημερών, η προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρ−
μόδιου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου ασκείται 
κατά της τεκμαιρόμενης, από την πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας, απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής

3.6) Οι αποφάσεις των Δικαστηρίων είναι δεσμευτικές 
για τη δημόσια αρχή που κατέχει την πληροφορία, με 
την έννοια ότι η εν λόγω αρχή υποχρεούται στην εφαρ−
μογή των ως άνω αποφάσεων σχετικά με την παροχή 
της αιτηθείσας πληροφορίας την οποία άμεσα ή έμμεσα 
είχε αρχικά απορρίψει.

Άρθρο 7
Διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών

1. Οι δημόσιες αρχές οργανώνουν τις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες της αρμοδιότητάς τους που κατέχουν 
καθώς και αυτών που κατέχουν ή κατέχονται για λογα−
ριασμό τους με σκοπό την ενεργητική και συστηματική 
διάδοσή τους, ιδίως με την τεχνολογία επικοινωνιών 
μέσω υπολογιστή ή/και την ηλεκτρονική τεχνολογία, 
εφόσον υπάρχουν. Οι πληροφορίες που παρέχονται με 
την τεχνολογία επικοινωνιών μέσω υπολογιστή ή/και την 
ηλεκτρονική τεχνολογία δεν είναι υποχρεωτικό να περι−
λαμβάνουν στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί πριν από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας, εκτός αν τα στοιχεία 
αυτά είναι ήδη διαθέσιμα υπό ηλεκτρονική μορφή.

Οι περιβαλλοντικές πληροφορίες καθίστανται στα−
διακά διαθέσιμες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
που είναι εύκολα προσιτές στο κοινό μέσω δημοσίων 
δικτύων τηλεπικοινωνιών.

2. Οι πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται και να 
διαδίδονται, ενημερώνονται κατά περίπτωση και περι−
λαμβάνουν τουλάχιστον:

α) τα κείμενα των διεθνών συνθηκών, συμβάσεων ή 
συμφωνιών και τους νόμους με τους οποίους αυτές 
έχουν κυρωθεί καθώς και τα κείμενα της εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας που αφορούν στο περιβάλλον 
ή αναφέρονται σ' αυτό·

β) τις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράμματα που 
συνδέονται με το περιβάλλον·

γ) τις εκθέσεις προόδου που εκπονούν, ή τηρούν σε 
ηλεκτρονική μορφή, δημόσιες αρχές σχετικά με την 
εφαρμογή των στοιχείων που αναφέρονται στα στοι−
χεία α) και β)·

δ) τις εκθέσεις για την κατάσταση του περιβάλλοντος 
οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3·

ε) τα δεδομένα ή τις περιλήψεις των δεδομένων που 
προκύπτουν από το έλεγχο δραστηριοτήτων που επη−
ρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον·

στ) τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 
τις περιβαλλοντικές συμφωνίες ή μια αναφορά για το 
πού μπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί η πληροφορία 
στο πλαίσιο του άρθρου 3·

ζ) τις μελέτες του αντίκτυπου στο περιβάλλον και 
τις αξιολογήσεις των κινδύνων που αφορούν τα στοι−
χεία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στο άρθρο 
2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή μια αναφορά για το πού 

μπορεί να αναζητηθεί ή να βρεθεί η πληροφορία στο 
πλαίσιο του άρθρου 3.

3. Με την επιφύλαξη της τήρησης των ειδικών υπο−
χρεώσεων υποβολής εκθέσεων που επιβάλλει η εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία, οι δημόσιες αρχές μεριμνούν 
για τη δημοσίευση, σε τακτικά χρονικά διαστήματα που 
δεν υπερβαίνουν την τετραετία, εθνικών και, ενδεχο−
μένως, περιφερειακών ή τοπικών εκθέσεων σχετικά με 
την κατάσταση του περιβάλλοντος. Οι εκθέσεις αυτές 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα 
του περιβάλλοντος και τις πιέσεις που υφίσταται.

4. Με την επιφύλαξη της τήρησης ειδικών υποχρεώ−
σεων που επιβάλλει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, 
σε περίπτωση άμεσης απειλής της ανθρώπινης ζωής ή 
του περιβάλλοντος λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
ή φυσικών αιτίων, διαδίδονται άμεσα και χωρίς καθυ−
στέρηση όλες οι πληροφορίες που κατέχονται από τις 
δημόσιες αρχές ή για λογαριασμό τους και οι οποίες θα 
ήταν δυνατόν να επιτρέψουν στο κοινό, που ενδέχεται 
να θιγεί, να λάβει μέτρα για την πρόληψη ή τον περιο−
ρισμό των ζημιών από την εν λόγω απειλή.

5. Οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 
μπορούν να ισχύουν για τις υποχρεώσεις που επιβάλλει 
το παρόν άρθρο.

6. Οι δημόσιες αρχές μπορούν να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος άρθρου με τη δημιουργία 
συνδέσεων με ιστοσελίδες του Διαδικτύου στις οποίες 
θα μπορούν να αναζητούνται οι πληροφορίες.

7. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ 
διασφαλίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
Ποιότητα της περιβαλλοντικής πληροφόρησης

1. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν, στο μέ−
τρο του δυνατού, ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται 
από τις ίδιες ή για λογαριασμό τους είναι ενημερωμένες, 
ακριβείς και συγκρίσιμες.

2. Κατόπιν αιτήσεως, οι δημόσιες αρχές απαντούν σε 
αιτήσεις παροχής των πληροφοριών που αναφέρονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), υποδεικνύοντας 
στον αιτούντα πού μπορούν να βρεθούν πληροφορίες, 
εφόσον διατίθενται, σχετικά με τις διαδικασίες μέτρη−
σης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων ανάλυσης, 
δειγματοληψίας και προεπεξεργασίας των δειγμάτων 
που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή της αιτούμενης 
πληροφορίας, ή αναφέροντας μια τυποποιημένη διαδι−
κασία που χρησιμοποιήθηκε.

3. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕ−
ΧΩΔΕ γνωμοδοτούν επί ερωτημάτων που τους θέτουν 
άλλες δημόσιες αρχές σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου και εν γένει επί θε−
μάτων εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 9
Κατάρτιση εκθέσεων προς την Επιτροπή Ε.Κ.

1. Οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών 
και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων, υποχρεούνται να αποστέλλουν ετησίως στη 
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, έκθε−
ση σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 της 
παρούσας απόφασης.
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2. To YΠΕΧΩΔΕ έως τις 14 Φεβρουαρίου 2009, εκπο−
νεί έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Ε.Κ. και 
διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ε.Κ. το αργότερο στις 14 
Αυγούστου 2009.

Άρθρο 10

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κα−
ταργείται η υπ’ αριθμ. 77921/1440/1995 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄795) καθώς και κάθε διάταξη που αντίκειται 
στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 11

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  
 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
Aριθ. Η.Π. 11762/654 (2)
Αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 8 της 

υπ’ αριθμ. 90364/2002 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Πρόγραμμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών 
προς τους καταναλωτές, σχετικά με την οικονομία 
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 των προς εμπορία 
νέων επιβατηγών αυτοκινήτων» (Β΄110), σε συμμόρ−
φωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/73/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2003.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρ. Ένωση ….» (Α΄ 136) και τις 
διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» 
(Α΄ 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1650/1986 «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160) όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. 90364/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
«Πρόγραμμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών 
προς τους καταναλωτές, σχετικά με την οικονομία καυ−
σίμου και τις εκπομπές CO2 των προς εμπορία νέων 
επιβατηγών αυτοκινήτων» (Β΄110).

4. Την οδηγία 2003/73 του Συμβουλίου της 24ης Ιου−
λίου 2003 (EEL 189 σελ. 34/25.7.2003).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κώ−
δικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄98).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η τροποποί−
ηση της υπ’αριθμ.90364/2002 κοινή υπουργική απόφαση 
με την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 
8 αυτής, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2003/73 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 24ης Ιουλίου 2003 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
«για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 
1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου» που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική γλώσσα 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕL 186/34/25.7.2003).

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης το νέο 
Παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 8 της ως άνω κοινής υπουρ−
γικής απόφασης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του 
άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Παράρτημα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης το Παράρτημα που ακολουθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ / ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ / ΤΗΣ ΟΘΟ−
ΝΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

Η αφίσα / ο πίνακας (ή οι αφίσες / οι πίνακες ) πρέπει 
να πληροί (−ούν), τουλάχιστον, τις ακόλουθες ελάχιστες 
απαιτήσεις:

1. Ελάχιστες διαστάσεις 70cm Χ 50cm.
2. Οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι ευανάγνω−

στες.
3. Όταν για την παρουσίαση των πληροφοριών χρησι−

μοποιείται ηλεκτρονική οθόνη, οι διαστάσεις της πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 25cm Χ 32cm (17’’). Υπάρχει δυνα−
τότητα κυλιόμενης απεικόνισης των πληροφοριών.

4. Τα μοντέλα επιβατηγών αυτοκινήτων πρέπει να 
συγκεντρώνονται ανά ομάδες και να κατατάσσονται σε 
κατάλογο χωριστά, σύμφωνα με τον τύπο καυσίμου (π.χ. 
πετρέλαιο ή ντίζελ). Για κάθε τύπο καυσίμου, τα μοντέλα 
διαβαθμίζονται κατά αύξουσα τάξη εκπομπών CO2, με 
το μοντέλο με τη χαμηλότερη επίσημη κατανάλωση 
τοποθετημένο στην κορυφή του καταλόγου.

5. Για κάθε μοντέλο επιβατηγού αυτοκινήτου που πε−
ριλαμβάνεται στον κατάλογο, αναγράφεται η μάρκα, η 
αριθμητική τιμή της επίσημης κατανάλωσης καυσίμου 
και των επίσημων ειδικών εκπομπών CO2. Η τιμή της 
επίσημης κατανάλωσης καυσίμου εκφράζεται σε λί−
τρα ανά 100 χιλιόμετρα (lt/100 km) και αναγράφεται με 
ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Η τιμή των επίσημων 
ειδικών εκπομπών CO2 εκφράζεται, στρογγυλεμένη στον 
πλησιέστερο ακέραιο αριθμό, σε γραμμάρια ανά χιλιό−
μετρο (gr/km).
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 Τοµείς 
Πιθανοί Περιβαλλοντικοί Στόχοι Πιθανοί Περιβαλλοντικοί ∆είκτες Πιθανοί δείκτες παρακολούθησης 

 Βιοποικιλότητα, 
 Χλωρίδα-Πανίδα 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• Προστασία βlοποικιλότητας, 
αποφυγή µη αντιστρέψιµων 
απωλειών 

• Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη 
χλωρίδα και την πανίδα, τις φυσικές 
περιοχές και τα προστατευόµενα 
είδη 

Κύριοι δείκτες 
• Αριθµός και/ή έκταση βιοτόπων και 

φυσικών περιοχών 
• Aριθµός και/ή έκταση 

προστατευόµενων περιοχών 
• Μέγεθος βιοποικιλότητας, σύγκριση 

µε ΕΕ (Αριθµός ενδηµικών και 
σπάνιων ειδών) 

• Κατάσταση σηµαντικών βιοτόπων 
∆ευτερεύοντες δείκτες 
• Ποσοστό ενδηµlκότητας 
• Ποσοστό απειλουµένων ειδών 
• Έκταση δασών 

• Πόσοι σηµαντικοί βιότοποι είναι σε 
ικανοποιητική κατάσταση 

• Αριθµός και/ή έκταση 
προστατευόµενων περιοχών 

• Μέγεθος βιοποικιλότητας, σύγκριση 
µε ΕΕ 

• Έκταση δασών 

 Πληθυσµός και 
 Ανθρώπινη Υγεία 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• Βελτίωση βασικών 
χαρακτηριστικών υγείας 

• µείωση ανισοτήτων στην υγεία 
• προστασία ανθρώπινης υγείας 
• Μείωση θορύβων και κραδασµών 
• Αύξηση ευκαιριών αναψυχής και 

άσκησης σε εσωτερικούς χώρους 

Κύριοι δείκτες 
• Προσδόκιµα έτη υγιούς ζωής 
• Θνησιµότητα 
• Νοσήµατα του αναπνευστικού 
• εργατικά ατυχήµατα 
∆ευτερεύοντες δείκτες 
• Αιτίες θνησιµότητας 
• αριθµός ατόµων που επηρεάζονται 

από τον περιβάλλοντα θόρυβο 
• ποσοστό ατόµων που ζουν κάτω από

το όοιο της φτώχειας 

• Προσδόκιµα έτη υγιούς ζωής 
• νοσήµατα του αναπνευστικού 
• εργατικά ατυχήµατα 
• ποσοστό ατόµων που ζουν κάτω από 

το όριο της φτώχειας 

 Υλικά περιουσιακά 
 στοιχεία 
  
  
  
  

• Προστασία από ρύπανση και 
κραδασµούς 

• Προώθηση αειφόρου κατασκευής 
• Κατασκευή λειτουργικών κτιρίων 

• ποσοστά αστικών και αγροτικών 
περιοχών οχλούµενων από οδούς 
ταχείας κυκλοφορίας, οχλούσες 
βιοµηχανίες, βιολογικούς 
καθαρισµούς, χώρους διάθεσης 
απορριµµάτων, λατοµικές και 
µεταλλευτικές δραστηριότητες 

 

 



 
 

Περιβαλλοντικοί 
 Τοµείς  

Πιθανοί Περιβαλλοντικοί 
Στόχοι 

Πιθανοί Περιβαλλοντικοί ∆είκτες 
Πιθανοί δείκτες 
παρακολούθησης 

Έδαφος, Ύδατα και 
 Αέρας 

• Μείωση της ρύπανσης των 
εδαφών και διαφύλαξη 
ποσότητας και ποιότητας 

• Μείωση απορριµµάτων στο 
ελάχιστο και 
επαναχρησιµοποίηση µέσω 
ανακύκλωσης, 
λιπασµατοποίησης ή 
ανάκτησης ενέργειας 

• αύξηση χρήσης 
ανακυκλωµένων υλικών 

• Μείωση της ρύπανσης των 
υδάτων σε επίπεδα αβλαβή 
για τα φυσικά συστήµατα 

• µείωση κινδύνου πληµµυρών 
• Μείωση αέριας ρύπανσης σε 

επίπεδα αβλαβή για τα 
φυσικά συστήµατα 

• Μείωση ανάγκης 
µετακινήσεων 

• Μείωση αναπνευστικών 
ασθενειών 

• Καθιέρωση πρακτικών 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και οικολογικού σχεδιασµού 

• ∆ιασφάλιση συνετής χρήσης 
και αειφόρου διαχείρισης 
φυσικών πόρων 

• Αύξηση διείσδυσης φυσικού 
αερίου 

 

Κύριοι δεΙκτες 
• ποσοστό υποβαθµισµένης γης 
• ποσότητες στερεών αποβλήτων που 

διατίθενται µε υγειονοµική ταφή 
• εξέλιξη παραγωγής αποβλήτων 

συνολική και κατά κεφαλή 
ανακύκλωση % (χαρτί, γυαλί, 

• Βιοαποδοµήσιµα Απόβλητα (ΒΑΑ), 
Αλουµίνιο) 

• ποιότητα επιφανειακών υδάτων 
• ποσότητα και ποιότητα υπόγειων 

νερών 
• ηµέρες υπέρβασης ορίων αέριας 

ρύπανσης 
• συνολικές εκποµπές αέριων ρύπων 
∆ευτερεύοντες δεΙκτες 
• ποιότητα αγροτικής γης 
• ποσοστό ανακυκλούµενων υλικών 

που χρησιµοποιείται 
• χρήση νερού κατά τοµέα 
• επάρκεια νερού 
• ποσοστό ανακύκλωσης νερού 
• % πληθυσµού συνδεδεµένου σε ΕΕΛ 
• ποσοστό µείωσης ρυπογόνων κλάδων 
• εκποµπές ανά πηγή Ι κατά κεφαλή 
• επιβατική κίνηση ανά µεταφορικό 

µέσο 
• εµπορευµατική κίνηση ανά 

µεταφορικό µέσο 
• κυκλοφοριακοί φόρτοι 
• % διείσδυσης φυσικού αερίου 
 

• ποσοστό υποβαθµισµένης 
γης 

• ποσότητες στερεών 
αποβλήτων που διατίθενται 
σε XVΤ Α 

• εξέλιξη παραγωγής 
αποβλήτων, συνολική και 
κατά κεφαλή 

• ανακύκλωση % (χαρτί, 
γυαλί, ΒΑΑ, αλουµίνιο) 

• ποιότητα εmφανειακών 
υδάτων 

• ποιότητα υπόγειων νερών 
• χρήση νερού κατά τοµέα 
• ποσοστό ανακύκλωσης 
νερού 

• % πληθυσµού 
συνδεδεµένου σε ΕΕΛ 

• ηµέρες υπέρβασης ορίων 
αέριας ρύπανσης 

• συνολικές εκποµπές αέριων 
ρύπων 

• εκποµπές ανά πηγή Ι κατά 
κεφαλή 

• επιβατική κίνηση ανά µέσο 
• κυκλοφοριακοί φόρτοι 
• % διείσδυσης φυσικού 
αερίου 

 



Περιβαλλοντικοί 
 Τοµείς  

Πιθανοί Περιβαλλοντικοί 
Στόχοι 

Πιθανοί Περιβαλλοντικοί ∆είκτες 
Πιθανοί δείκτες 
παρακολούθησης 

 Βιώσιµη 
 προσπελασιµότητα 
  
  
  
  
  

• ∆υνατότητα προσπέλασης 
χώρων εργασίας µε ΜΜΜ 

• Αύξηση δυνατότητας 
ασφαλούς πεζοπορίας ή 
ποδηλασίας 

• Βελτίωση πρόσβασης στις 
αγορές Ικανοποίηση 
τοπικών αναγκών τοπικά 

Ενίσχυση διατροπικότητας* 
µετακινήσεων 

• επιβατική κίνηση ανά µεταφορικό 
µέσο 

• ποσοστό αύξησης χρήσης ΜΜΜ 
• ποσοστιαία αύξηση/µείωση 

µεταφορικού έργου 

• ποσοστό αύξησης χρήσης 
ΜΜΜ 

• ποσοστιαία αύξηση/µείωση 
µεταφορικού έργου 

 Κλιµατικοί 
 παράγοντες 
 Ενέργεια 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

• Μείωση αερίων 
θερµοκηπίου 

• Μείωση έκθεσης στα 
αποτελέσµατα των 
κλιµατολογικών αλλαγών 

• Βελτίωση απόδοσης στη 
χρήση ενέργειας 

• Αποσύνδεση αύξησης 
κατανάλωσης ενέργειας 
από οικονοµική ανάπτυξη 

• Αύξηση εκµετάλλευσης ΑΠΕ 
• Βιώσιµη προσβασιµότητα 
• Αύξηση χρήσης ΜΜΜ 
 
* άµεση επικοινωνία µεταξύ 
διαφορετικών µέσων-τρόπων 
µεταφοράς 

Κύριοι δεiκτες 
• Ποσοστό ενέργειας από ΑΠΕ 
• Εξέλιξη ενεργειακής ζήτησης 
• Ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας 
• Βαθµός αποσύνδεσης κατανάλωσης 

ενέργειας από ΑΕΠ 
∆ευτερεύοντες δεiκτες 
• Κατανοµή παραγωγής ενέργειας ανά 

πηγή 
• Κατανάλωση ενέργειας ανά κάτοικο 
• Κατανάλωση ενέργειας ανά µονάδα 

ΑΕΠ 
• Μείωση συµβατικών πηγών ενέργειας 
• Εκποµπές ανά πηγή (%) 
• Κατανοµή κατανάλωσης ενέργειας 
• Επιβατική κίνηση ανά µέσο 
• ποσοστό χρήσης ΜΜΜ 
• εξέλιξη αριθµού επιβατικών 

οχηµάτων 
• Πυκνότητα οδικού δικτύου 
• Πυκνότητα σιδηροδροµικού δικτύου 
• Ποσοστό βιοκλιµατικών κτιρίων 

 

• Εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου 

• συνολικά 
• ανά κάτοικο 
• ανά µονάδα ΑΕΠ 

• Εκποµπές ανά πηγή (%) 
• Εξέλιξη ενεργειακής ζήτησης 
• Κατανοµή παραγωγής 

ενέργειας ανά πηγή 
• Ποσοστό ενέργειας από ΑΠΕ 
• Κατανάλωση ενέργειας ανά 

κάτοικο 
• Κατανάλωση ενέργειας ανά 

µονάδα ΑΕΠ 
• Ποσοστό εξοικονόµησης 

ενέργειας 
• συνολικά 
• ανά κάτοικο, 
• ανά µονάδα ΑΕΠ 

• Επιβατική κίνηση ανά µέσο 
• ποσοστό χρήσης ΜΜΜ 
• εξέλιξη αριθµού επιβατικών 

οχηµάτων 

 



 
Περιβαλλοντικοί 

 Τοµείς  
Πιθανοί Περιβαλλοντικοί 

Στόχοι 
Πιθανοί Περιβαλλοντικοί 

∆είκτες 
Πιθανοί δείκτες 
παρακολούθησης 

∆ιαχείριση φυσικών 
 πόρων 

• Μείωση οικολογικού 
αποτυπώµατος 

• Μείωση χρήσης πρώτων 
υλών 

• Αύξηση ανακύκλωσης 
• Αύξηση χρήσης 

ανακυκλωµένων υλικών 
• Εγκατάσταση πρακτικών 

αειφόρου 
• χρήσης φυσικών πόρων 
• Εισαγωγή πρακτικών 

οικολογικού σχεδιασµού και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• Προώθηση αειφόρου 
κατασκευής, 

 
 

Κύριοι δείκτες 
• Οικολογικό αποτύπωµα 
∆ευτερεύοντες δείκτες 
• Ποσοστό µείωσης χρήσης 

πρώτων υλών 
• Ποσοστό ανακύκλωσης 
• Ποσοστό χρήσης 

ανακυκλωµένων υλικών 
• Ποσοστό εισαγωγής 

πρακτικών οικολογικού 
σχεδιασµού και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• Οικολογικό αποτύπωµα 
• Ποσοστό µείωσης χρήσης 

πρώτων υλών 
• Ποσοστό ανακύκλωσης 
• Ποσοστό χρήσης 

ανακυκλωµένων υλικών 

Πολιτιστική 
 κληρονοµιά και τοπίο 

Προστασία και ανάδειξη 
κτιρίων, µνηµείων και χώρων 
πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος 
προστασία και ανάδειξη 
αγροτικού και 
αστικού τοπίου 
προστασία φυσικού τρόπου ζωής 
και 
τοπικής διαφορετικότητας 
εmµήκυνση τουριστικής 
περιόδου 

Κύριοι δείκτες 
• αστικό πράσινο ανά κάτοικο 
• έκταση υποβαθµισµένων 

περιοχών 
• κατάσταση τοπίου 
• αύξηση αριθµού επισκεπτών 
∆ευτερεύοντες δείκτες 
• ποσοστό διατηρητέων 

κτιρίων, χώρων και 
µνηµείων που 
αποκαταστάθηκαν 

• ποσοστό διατηρητέων 
κτιρίων, χώρων και 
µνηµείων που 
αποκαταστάθηκαν 

• αστικό πράσινο ανά κάτοικο 
• αύξηση αριθµού επισκεπτών 

 




