Πρόταςη Υπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικήσ Αλλαγήσ για την
απλοποίηςη τησ περιβαλλοντικήσ αδειοδότηςησ ςτην χώρα μασ
26 Ιουλίου 2011
Το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ προχωρά ςε μια
ςθμαντικι νομοκετικι παρζμβαςθ για τθν προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ ςτθν χϊρα μασ. Με το
ςχζδιο νόμου για τθν απλοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ςτοχεφει ςτθ
δραςτικι απλοποίθςθ και μείωςθ του χρόνου ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, διαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα ότι δεν κα υπάρξει καμία
ζκπτωςθ ςτον ςτόχο για τθν ουςιαςτικι και αποτελεςματικι προςταςία του
περιβάλλοντοσ.
Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ προβλζπεται θ ειςαγωγι διαδικαςιϊν που
εξαςφαλίηουν:
 καλφτερθ ποιότθτα περιβαλλοντικϊν όρων και μεγαλφτερθ αςφάλεια δικαίου,
 μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου,
 εξάλειψθ διπλϊν αδειοδοτιςεων και επικαλφψεων,
 βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των μελετϊν μζςω κζςπιςθσ προδιαγραφϊν ανά είδοσ
ζργου και κατθγορία μελζτθσ.
Παράλλθλα, αναμορφϊνεται πλιρωσ και ενδυναμϊνεται θ λειτουργία των
περιβαλλοντικϊν ελζγχων. Με τον τρόπο αυτό το ΥΠΕΚΑ διαςφαλίηει ότι θ τιρθςθ των
περιβαλλοντικϊν όρων δεν μζνει ςτθ γραφειοκρατικι διαδικαςία τθσ ζγκριςθσ του
φακζλου αλλά κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τθσ εγκατάςταςθσ.
Η κατάςταςη ςήμερα
Η περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ αποτελεί ςιμερα τθν πλζον χρονοβόρα διαδικαςία για τθν
αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων. Ωςτόςο, θ ευρφτερθ αίςκθςθ είναι ότι ο ςτόχοσ
τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ όχι μόνο δεν διαςφαλίηεται, αλλά και ςτθν πράξθ
κακίςταται αδφνατοσ ο ζλεγχοσ τθσ τθσ τιρθςθσ των όρων και τθσ νομοκεςίασ. Ο ςθμερινόσ
τρόποσ αδειοδότθςθσ είναι μελετθτοκεντρικόσ και εςτιάηει ςτθ δθμιουργία περίπλοκων
διαδικαςιϊν, με πλθκϊρα γνωμοδοτιςεων και υπογραφϊν προκειμζνου να διαχζεται θ
ευκφνθ και με ςκοπό τθν τυπικι μόνο «εξαςφάλιςθ» τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ
πριν ακόμα λειτουργιςουν τα εξεταηόμενα ζργα και δραςτθριότθτεσ. Η αυςτθρότθτα του
κράτουσ εξαντλείται ςτον ex ante ζλεγχο των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και παραβλζπει
τον ex post ζλεγχο, ο οποίοσ είναι και ο αποτελεςματικότεροσ τρόποσ ουςιαςτικισ
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
Στθν χϊρα μασ ςιμερα, το ςφνολο των φακζλων περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, ξεπερνά
τισ 21.500 ανά ζτοσ, εκ των οποίων περίπου 13.300 αξιολογοφνται από τισ Περιφζρειεσ
(πρϊθν Νομαρχίεσ), περίπου 7.500 από τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ (πρϊθν
Περιφζρειεσ) και περίπου 650 από το ΥΠΕΚΑ. Αντίςτοιχα (βλ. ςυνθμμζνο Πίνακα), ςτθν
Αυςτρία, μία χϊρα παρόμοιου μεγζκουσ με τθ χϊρα μασ και θ οποία αποτελεί πρότυπο ςε
ό,τι αφορά τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ διεξάγονται κατά μζςο όρο μόλισ 23 μελζτεσ
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ετθςίωσ, ενϊ ςτο Ην. Βαςίλειο διεξάγονται κατά μζςο όρο
334.
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Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ μελετϊν διεξάγεται ςτθ Γαλλία, όπου κι εκεί ο μζςοσ όροσ είναι
3.867 ετθςίωσ, δθλ. περίπου 6 φορζσ μικρότεροσ από τθν Ελλάδα, παρότι θ Γαλλία είναι 6
φορζσ μεγαλφτερθ από τθν Ελλάδα ςε πλθκυςμό! Ακόμα πιο παραςτατικι εικόνα του
προβλιματοσ μασ δίνει θ ςφγκριςθ του ετιςιου αρικμοφ φακζλων περιβαλλοντικισ
αδειοδότθςθσ ανά εκατομμφριο κατοίκων. Στθν Ελλάδα κατατίκενται 1.902 μελζτεσ/εκ.
κατοίκων, ςτθν Αυςτρία 3, ςτο Ην. Βαςίλειο 5 και ςτθ Γαλλία, θ οποία ζχει τον υψθλότερο
μζςο όρο από τισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, μόλισ 60.
Πίνακασ: Σφγκριςη αριθμοφ φακζλων περιβαλλοντικήσ αδειοδότηςησ ςε Ελλάδα και ΕΕ
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Ην. Βαςίλειο
Φινλανδία

Πηγή: Για τθν Ελλάδα τα ςτοιχεία βαςίηονται ςε δεδομζνα που ζχουν ςυλλεχκεί από το ΥΠΕΚΑ.
Για τισ άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, European Commission DG Environment, GHK, (2010), Collection of information and
data to to support the Impact Assessment study of the review of the EIA Directive, Final Report.

Ο μζςοσ χρόνοσ ςιμερα ςτθν Ελλάδα για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ (προμελζτθ και μελζτθ) για τα ζργα αρμοδιότθτασ ΥΠΕΚΑ
ξεπερνά τουσ 20 μινεσ, ςε κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ζργων όπωσ τα ζργα
εξόρυξθσ ξεπερνά τα 3 χρόνια ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ διαρκεί ακόμα περιςςότερο. Ο
αντίςτοιχοσ Ευρωπαϊκόσ μζςοσ όροσ ανζρχεται ςε περίπου 10 μινεσ.
Η πρόταςη του ΥΠΕΚΑ
Το νζο νομοκετικό πλαίςιο αναμζνεται να καταςτεί λειτουργικό εντόσ του Σεπτεμβρίου του
2011.
Οι ακόλουκεσ ρυκμίςεισ κα οδθγιςουν άμεςα ςτον υποδεκαπλαςιαςμό των μελετϊν που
διεξάγονται ετθςίωσ (κάτω από 2.000 μελζτεσ):
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Απαλλαγή από τη διαδικαςία των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώςεων των
ζργων και δραςτηριοτήτων που ζχουν τοπικζσ μόνο επιπτώςεισ ςτο περιβάλλον,
όπωσ π.χ. μικρζσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, βιοτεχνίεσ και βιομθχανίεσ χαμθλισ
όχλθςθσ (επαγγελματικά εργαςτιρια εντόσ πόλθσ, μικρά εργοςτάςια ςε
βιομθχανικζσ περιοχζσ, μικρά ξενοδοχεία εντόσ ςχεδίου πόλεωσ κλπ.). Με τθ
υφιςτάμενθ κατθγοριοποίθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, θ ρφκμιςθ αυτι
ςυνεπάγεται 13.300 φακζλουσ ετθςίωσ Σε αντικατάςταςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ
μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ κα λαμβάνουν
πρότυπουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, οι οποίοι χορθγοφνται αυτόματα.
Κατάργηςη τθσ υφιςτάμενθσ υποκατηγορίασ Β3, δθλ. προμελζτθσ για τθν κατατάξθ
των ζργων (4.200 φάκελοι ετθςίωσ).
Κατάργηςη τησ προμελζτησ, θ οποία πλζον κακίςταται προαιρετικι, (περίπου 2.800
φάκελοι ετθςίωσ).

Βαςικζσ καινοτομίεσ που ειςάγονται, μεταξφ άλλων, ςε ςχζςθ με το υφιςτάμενο
νομοκετικό πλαίςιο είναι οι ακόλουκεσ:
 Μείωςη των ζργων και δραςτηριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική
αδειοδότηςη (ςιμερα θ ελλθνικι νομοκεςία απαιτεί μελζτθ περιβαλλοντικϊν
επιπτϊςεων ςε πολφ περιςςότερα είδθ ζργων και δραςτθριοτιτων απ’ ότι
προβλζπει θ Ευρ. Οδθγία, όπωσ π.χ. αλυκζσ, φωτοβολταϊκά πάρκα, καταςκευι
επίπλων, εκτυπωτικζσ δραςτθριότθτεσ, παραγωγι κραςιοφ, παραγωγι χυμϊν
φροφτων και λαχανικϊν, ςτακμοφσ διοδίων, χϊροι ςτάκμευςθσ κλπ.).
 Ξεκάθαρη κατάταξη των ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ βαρφτθτασ
επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον (A1, A2 και B) ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ ςχετικισ
Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ. Π.χ. ζνα ξενοδοχείο 200 κλινϊν εντόσ του ςχεδίου πόλθσ
κατατάςςεται ςτθν κατθγορία Β και επομζνωσ λαμβάνει πρότυπουσ
περιβαλλοντικοφσ όρουσ χωρίσ να απαιτείται διεξαγωγι μελζτθσ, ενϊ αν το ίδιο
ξενοδοχείο είναι ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχι, κατατάςςεται ςτθν υποκατθγορία Α2 και
κα πρζπει να διεξάγει μελζτθ.
 Κατάργηςη των ςυνυπογραφών άλλων Υπουργϊν (διαδικαςία που ςυνικωσ
διαρκεί 2-3 μινεσ)
 Κατάργηςη αλληλοεπικαλυπτόμενων αδειοδοτήςεων (όπωσ π.χ. θ άδεια διάκεςθσ
λυμάτων και οι άδειεσ διαχείριςθσ αποβλιτων κλπ.) που αποτελοφν
γραφειοκρατικά βαρίδια για τισ επιχειριςεισ και δθμιουργοφν ςυνκικεσ που
ευνοοφν κροφςματα διαφκοράσ. Οι άδειεσ αυτζσ ενςωματϊνονται ςτθν απόφαςθ
ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων.
 Σαφήσ καθοριςμόσ του περιεχομζνου των μελετϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων
και των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ανά υποκατθγορία (Α1 ι Α2) και ανά ομάδα
ζργων/δραςτθριοτιτων, όπωσ επίςθσ και του περιεχομζνου των αποφάςεων
ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων. Οι μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων κα
ςυντάςςονται ςε τυποποιθμζνθ βάςθ και όςο είναι δυνατόν υπό μορφι πινάκων
και προεπιλεγμζνων απαντιςεων (check list), ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ αρτιότθτα
τουσ.
 Δυνατότθτα αξιολόγηςησ των μελετών από ςώμα πιςτοποιημζνων αξιολογητών
(ιδιωτϊν) επικουρικά των υπθρεςιϊν, οι οποίοι κα ειςθγοφνται ςτισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ το ςχζδιο απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων. Θα επιλζγονται με
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ςφςτθμα θλεκτρονικισ κλιρωςθσ. Το κόςτοσ των υπθρεςιϊν τουσ καλφπτεται από
ειδικό παράβολο που πλθρϊνει ο φορζασ του ζργου/δραςτθριότθτασ.
Διενζργεια ειδικήσ οικολογικήσ μελζτησ για τα ζργα και δραςτθριότθτεσ που
λαμβάνουν χϊρα ςε περιοχζσ Natura και αυτοψία κατά τθν αδειοδότθςθ.
Υποχρζωςθ ςφνταξθσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων ανεξαρτήτωσ
του αν ζχουν γνωμοδοτήςει όλοι οι ςυναρμόδιοι φορείσ
Ηλεκτρονική υποβολή τθσ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Όλα τα ςτάδια
τθσ διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ γίνονται θλεκτρονικά και κάκε ζργο
ι δραςτθριότθτα λαμβάνει αυτόματα ζναν μοναδικό χαρακτθριςτικό αρικμό που
καλείται Περιβαλλοντικι Ταυτότθτα, θ οποία το ςυνοδεφει ςε όλθ τθ διάρκεια ηωισ
του και ςε αυτιν ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ
περιβαλλοντικζσ «επιδόςεισ» του ζργου/δραςτθριότθτασ (τυχόν επιβλθκζντα
πρόςτιμα, διοικθτικζσ κυρϊςεισ, εκκζςεισ επικεωριςεων, μετριςεισ εκπομπϊν
κλπ.). Το θλεκτρονικό αυτό ςφςτθμα κα είναι ελεφκερα προςβάςιμο ςτο κοινό.
Αφξθςθ ςτα 10 ζτη τησ διάρκειασ ιςχφοσ των περιβαλλοντικϊν όρων (κα μπορεί να
φκάνει τα 14 ζτθ υπό προχποκζςεισ)
Συγκρότθςθ Συμβουλίου Περιβαλλοντικήσ Αδειοδότηςησ το οποίο είναι
γνωμοδοτικό όργανο προσ τον Υπουργό ΠΕΚΑ για ζργα που αδειοδοτοφνται από το
υπουργείο ςτθν περίπτωςθ που λείπουν ουςιϊδεισ γνωμοδοτιςεισ ι είναι
αντικρουοφμενεσ.

Απαιτοφμενοσ χρόνοσ αδειοδότηςησ
Η αδειοδότθςθ των ζργων κατθγορίασ Α1 που αδειοδοτοφνται από το ΥΠΕΚΑ κα
ολοκλθρϊνεται ςε 6 μινεσ (που μπορεί να φκάςει τον 1 χρόνο ςε περιπτϊςεισ ιδιαίτερα
ςφνκετων ζργων), ενϊ για τα τα ζργα κατθγορίασ Α2 που αδειοδοτοφνται από τθν
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ςε 4 μινεσ.
Περιβαλλοντικοί ζλεγχοι
Στο νζο πλαίςιο, ιςχυροποιοφνται οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί και ενδυναμϊνεται ο ρόλοσ τθσ
Ειδικισ Υπθρεςίασ Επικεωρθτϊν Περιβάλλοντοσ (ΕΥΕΠ). Όλα τα ζργα και δραςτθριότθτεσ
κα υπόκεινται ςε τακτικζσ και ζκτακτεσ επικεωριςεισ με αυτοψία, με βάςθ ετιςιο εκνικό
πρόγραμμα επικεωριςεων και ελζγχων που εκπονεί θ ΕΥΕΠ.
Θεςπίηεται υποχρεωτικι διεξαγωγι τακτικϊν περιοδικϊν περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων
με αυτοψία ςε όλα τα ζργα που υπόκεινται ςε περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και
κατατάςςονται ςτισ υποκατθγορίεσ Α1 και Α2 κατά τθ λειτουργία των ζργων και ζλεγχο
κατά τθ φάςθ τθσ καταςκευισ ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ζργων. Τα μεγάλα ζργα
υποδομϊν, όπωσ π.χ. οι αυτοκινθτόδρομοι, κα ελζγχονται ςτθ φάςθ τθσ καταςκευισ όπου
εντοπίηονται οι ςθμαντικότερεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ενϊ κα ελζγχονται
ςτοχευμζνα και κατά τθ λειτουργία τουσ ωσ προσ ςυγκεκριμζνεσ περιβαλλοντικζσ
επιπτϊςεισ (π.χ. το κόρυβο ςτθν περίπτωςθ του αυτοκινθτόδρομου). Οι βιομθχανικζσ
δραςτθριότθτεσ κα ελζγχονται υποχρεωτικά, ανά τακτά χρονικά διαςτιματα κατά τθ
λειτουργία τουσ.
Οι τακτικοί περιοδικοί ζλεγχοι ανατίκενται ςε ιδιϊτεσ ελεγκτζσ οι οποίοι διενεργοφν τισ
τακτικζσ περιβαλλοντικζσ επικεωριςεισ. Η επιλογι του εκάςτοτε περιβαλλοντικοφ
επικεωρθτι γίνεται με θλεκτρονικι κλιρωςθ. Ο φορζασ του ζργου υποχρεοφται να
καλφπτει το κόςτοσ τθσ περιβαλλοντικισ επικεϊρθςθσ.
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