
[1/13] 
 

 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

  

Ιωάννινα    02-3-2021 

 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 23413 

 

Ταχ. Δ/νση      : α) 50 χλμ. Ιωαννίνων - 

Κοζάνης 

β) Ζ.Ε.Π. Κοζάνης- 

Διοικητήριο 

Προς 

 

 

 

 

: 

 

 

 

 

Γραφείο Συντονιστή. 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες : Γαζής Δ., Δόντσιος Σ., 

Τσιπέλης Σ. 

Τηλέφωνο : 2651090211 – 2461350135-6 

E-mail 

Ιστοσελίδα 

: 

: 

gazisdim@apdhp-dm.gov.gr 

www.apdhp-dm.gov.gr 

   

 

ΘΕΜΑ: 

 

Σχετ.:  

  

Απόψεις  σχετικά με την αριθμ. 4514/24-2-21 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων 

1. Το με α.π. 22325/26-2-2021 έγγραφο του Γραφείου Συντονιστή με θέμα «Διαβίβαση Ερώτησης της 

Βουλής των Ελλήνων» με συνημμένη την υπ. αριθμ. 4514-504/24-2-2021 Ερώτηση της Βουλής των 

Ελλήνων. 

2. Ο Ν-4014/2011 (ΦΕΚ-209/Α/21-9-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 

ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» όπως ισχύει.  

3. Το με α.π. 22824/01-3-2021 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ Ηπείρου με θέμα «Σχετικά με την αριθ. 

4514/24.2.2021 ερώτηση Βουλευτών.» 

4. Το με α.π. 22902/01-3-2021 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Δίνονται 

πληροφορίες σχετικά με την αριθμ. 4514/24-2-21 Ερώτηση Βουλευτών του ΚΙΝΑΛ με θέμα: «Ο 

Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας υπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον ή «συντονίζει» την εξυπηρέτηση αλλοτρίων;»»». 
5. Η με απ.π Αποφ-170225/14 (ΦΕΚ-135/Β/27-1-14) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αποφ-1958/12 (ΦΕΚ-21/Β/12) όπως ισχύει, σύμφωνα με 

το Αρθ-11 του Ν-4014/11 (ΦΕΚ-209/Α/11), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»  

 

 

 

Σε συνέχεια του σχετικού (1) και σύμφωνα τις απόψεις των αρμοδίων Διευθύνσεων Περιβάλλοντος 

και Χωρικού Σχεδιασμού (:ΔΙΠΕΧΩΣ) Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης 

Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής (σχετικά (3) και (4)) και λαμβάνοντας υπόψη τις 

αρμοδιότητες των  Υπηρεσιών  μας καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις, σας πληροφορούμε τα εξής:  

 

1. Αποφάσεις καθορισμού χρήσης από το 2017 έως σήμερα 

 

Σύμφωνα με το Ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση 

συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών», ο καθορισμός χρήσης γης προβλέπεται στο άρθρο 3 

σύμφωνα με το οποίο: 
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αρ.3 Καθορισμός χρήσεων παραχωρούμενων δημόσιων εκτάσεων. 

«1. Η εκποίηση, η παραχώρηση και η μίσθωση, καθώς και κάθε άλλη παραχώρηση της χρήσης εκτάσεων γης, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου 

τομέα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν 1256/1982 (ΦΕΚ65) γίνεται αφού προσδιορισθεί η 

χρήση των εκτάσεων αυτών και εφόσον ο σκοπός των παραπάνω πράξεων δεν είναι αντίθετος με τη χρήση 

αυτή. Όταν η χρήση αυτή δεν έχει προσδιοριστεί με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή άλλο νόμιμο τρόπο, ο 

προσδιορισμός γίνεται με απόφαση του νομάρχη. …» 

Επίσης σύμφωνα με το Ν 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις», οι παραχωρήσεις 

ακινήτων προβλέπονται στο άρθρο 4. Τα ακίνητα δύνανται  να παραχωρούνται με απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του Περιφερειάρχη. Στην παρ. 1 αναφέρεται ότι: «Η χρήση γης 

καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο πλαίσιο των γενικών 

κατευθύνσεων του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού» (όπως προστέθηκε με το αρ37 παρ2(Α) 

του Ν 4235/2014). 

Στις Διευθύνσεις ΠΕΧΩΣ (και κυρίως στην Δυτική Μακεδονία) οι οποίες είναι αρμόδιες για το 

χαρακτηρισμό χρήσης των προς παραχώρηση εκτάσεων και όχι για την παραχώρησή τους (αρμοδιότητα την 

οποία έχουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Περιφέρειας και των Δήμων) έχουν 

κατατεθεί αιτήματα καθορισμού χρήσης γης από: 

1)   Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/Δ/νση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας /Τμ. 

Αξιοποίησης Ακινήτων 

2)    Τη Δ/νση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

3)    Από Δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

 

Τα αιτήματα ελέγχονται και ζητούνται τουλάχιστον οι αναγκαίες γνωμοδοτήσεις του υπηρεσιών που 

προβλέπονται στο Ν 1512/1985 και στην με αρ.πρωτ. 43518/2012 Κοινή Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 

Επισημαίνεται ότι (σύμφωνα και με τη παραπάνω κοινή Εγκύκλιο) ο καθορισμός χρήσεων γης 

αποτελεί διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης σε μια περιοχή και προσδιορισμό των πιθανών χρήσεων 

που μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτή και δε συνιστά χωρικό σχεδιασμό. Άλλωστε η πλειοψηφία των 

εκδοθέντων αποφάσεων αφορά ευρύτερη κατηγορία χρήσεων και ειδικότερα επιτρέπονται πέραν της 

αγροτικής χρήσης και όλες οι χρήσεις που περιλαμβάνονται στις διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση 

(ΠΔ 4-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/31-5-85). 

 

 

1.1 Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ Ηπείρου 

Η ΔΙΠΕΧΩΣ Ηπείρου (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών) κατά το διάστημα 2017-2021 

εξέδωσε μία Απόφαση, την υπ΄αριθμ.123000/29.08.2017 Απόφαση Συντονιστή ΑΔΗ-ΔΜ με θέμα: 

«Καθορισμός χρήσης δωρεάν παραχωρούμενων κατά χρήση εκτάσεων τριών δημόσιων ακινήτων εμβαδού 

Ε2: 84.317,58 τ.μ., Ε3: 58.045,15τ.μ. και Ε4: 77.758,96 τ.μ. στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ για 

την κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας στη θέση Γκρίκα της ΠΕ Θεσπρωτίας» (ΑΔΑ: 

7Η82ΟΡ1Γ-ΔΞΞ), ΦΕΚ 282/Δ/2017. Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.1512/1985 

(ΦΕΚ 4/Α) και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 3, παραγρ.1 αυτού. (αρ.πρωτ. εισερχομένων εγγράφων 

104898/ 25.07.2017, 102293/20.07.2017). 

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εκδόθηκαν άλλες αποφάσεις προσδιορισμού χρήσης είτε γιατί δεν 

απαιτούνταν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1512/2015 (ΦΕΚ 3/Α), δεδομένου ότι οι χρήσεις 

είχαν ήδη προσδιοριστεί με ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ (παρ.1) είτε  γιατί αφορούσαν περιπτώσεις της παρ.2 

του ειρημένου νόμου, ήτοι μισθώσεις εκτάσεων για αγροτική χρήση (γεωργική, κτηνοτροφική). 

Παρόλα αυτά στην υπηρεσία μας κατατέθηκαν αιτήματα προσδιορισμού χρήσης κατά το παραπάνω χρονικό 

διάστημα,  για τα οποία γνωμοδοτήσαμε κατ΄ έτος με τα ακόλουθα έγγραφα: 

 

1.1.1. Έτος 2021 

1. Το υπ΄αριθμ. 16956/12.02.2021 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων με 

θέμα: Αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων της πρώην 

Γεωργικής Σχολής Κατσικά, ν.Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1β του ν.4061/2012 
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(ΦΕΚ 66Α΄) όπως ισχύει, για τη δημιουργία Πάρκου Καινοτομίας Πρωτογενούς και Δευτερογενούς 

Μεταποιητικού Τομέα με την επωνυμία «Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας». 

2. Το υπ΄αριθμ. 12932/04.02.2021 έγγραφό μας προς τον Δήμο Ιωαννιτών με θέμα:  «Καθορισμός χρήσης 

δημοτικών εκτάσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Περιβλέπτου Δ.Ε.Περάματος Δήμου Ιωαννιτών 

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του ν.1512/1985 (ΦΕΚ  4 Α’)» 

3. Το υπ΄αριθμ. 4750/15 .01.2021 έγγραφό μας με θέμα: «Σχετικά με την εκμίσθωση ακινήτου για 

μελισσοκομική και αγροτική εκμετάλλευση στη θέση Τριανταφυλλιά, Αγροκτήματος Ν.Σινώπης, 

Δ.Ε.Ζαλόγγου Ν.Πρεβέζης». 

 

1.1.2. Έτος 2020 

1. Το υπ΄αριθμ. 119260/22-12-2020 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων 

με θέμα: «Σχετικά με αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης τμημάτων του 

αριθμ.18α τεμαχίου οριστικής διανομής αγροκτήματος Πεδινής, έτους 1929 και τμήματος του αριθμ. 24 

τεμαχίου αναδασμού αγροκτήματος Πεδινής, έτους 1966, για τη δημιουργία Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας 

και Έρευνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1β του ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66Α΄)».    

2. Το υπ΄αριθμ. 118923/14.09.2020 έγγραφό μας προς την Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Γνωμοδότηση 

σχετικά με παραχώρηση κατά χρήση του αριθμ.388 τεμαχίου της Οριστικής Διανομής Αγροκτήματος 

Αμπελειάς έτους 1929, στη Δ.Ε.Μπιζανίου Δήμου Ιωαννιτών με σκοπό την επέκταση βιομηχανικής 

εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.2 περ.γ του ν.4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α΄)  

3.Το υπ΄αριθμ. 92529/05.08.2020 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων με 

θέμα: «Σχετικά με αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης για δωρεάν παραχώρηση της 

χρήσης τμήματος του αριθμ.819β ακινήτου στη θέση Αγ.Απόστολοι, οικισμού Νέας Σαμψούντας 

Δ.Ε.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, ν.Πρέβεζας, για κοινωφελή σκοπό». 

4. Το υπ΄αριθμ. 61208/04 .06.2020 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων με 

θέμα: «Σχετικά με αίτημα παραχώρησης της χρήσης δύο (2) ακινήτων με δημοπρασία, εμβαδού 133.700 τ.μ. 

και 197.763,38 τ.μ. αντίστοιχα στη θέση “Τζούμτζα-Λιμπαχωβίτη”, κοινότητας Ωρωπού, Δ.Ε. Λούρου, 

Δήμου Πρέβεζας». 

 

1.1.3 Έτος 2019 

1.Το υπ΄αριθμ. 125178/03.09.2019 9 έγγραφό μας προς την Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Ερώτημα 

σχετικά με τη δυνατότητα παραχώρησης κατά χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 

Α’), του αριθμ.51 τεμαχίου οριστικής διανομής αγροκτήματος Αμπελιάς   έτους 1930,  με σκοπό την 

ανέγερση πτηνοτροφικής εγκατάστασης». 

2. Το υπ΄αριθμ. 113680/09.08.2019 έγγραφό μας προς την Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Σχετικά με τον 

προσδιορισμό χρήσης για την παραχώρηση των υπ΄αριθμ.2465 και 2469 διανομής αγροκτήματος Πέρδικας, 

έτους 1972, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του ν.4061/2012 για την εγκατάσταση χώρου στάθμευσης». 

3. Το υπ΄αριθμ. 17267/07.02.2019 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων με 

θέμα: «Σχετικά με τον προσδιορισμό χρήσης ακινήτου με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για την 

εξυπηρέτηση των αντλιοστασίων του ΤΟΕΒ Ελαίας Φιλιατών Δήμου Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας». 

 

1.1.4 Έτος 2018 

1. Το υπ΄αριθμ. 120826/03 .08.2018 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων 

με θέμα: «Αίτημα Ι.Ν.Αγίου Αθανασίου Αρχαγγέλου Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης για 

δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου για κοινωφελή σκοπό». 

2. Το υπ΄αριθμ. 98370/28.06.2018 έγγραφό μας προς την Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Αίτηση της Τόλη 

Ζωής του Κων/νου για παραχώρηση κατά χρήση με σκοπό τη λειτουργία σταβλικής εγκατάστασης σε τμήμα 

του υπ΄αριθμ.1259 τεμαχίου οριστικής διανομής Αγροκτήματος «Τέροβο» έτους 1954». 

3. Τα υπ΄αριθμ. οικ.92398/19.06.2018, 79252/29.05.2018 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης  & Τροφίμων με θέμα: «Σχετικά με τον προσδιορισμό χρήσης για την εξαγορά δια απευθείας 

εκποίησης του δημοσίου κτήματος με ΑΒΚ 391 εμβαδού Ε=1811,75 τ.μ. για επέκταση βιοτεχνίας στην 

Τ.Κ.Ανηλίου του Δήμου Μετσόβου». 
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4. Το υπ΄αριθμ. 44075/22.03.2018 έγγραφό μας προς την Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Παραχώρηση 

ακινήτου κατά χρήση στο αριθμ.1403γ τεμαχίου στο Αγρόκτημα Βάλτος Κωστακιών Άρτας της 

συμπληρωματικής διανομής έτους 1960». 

5. Το υπ΄αριθμ.22700/13.02.2018 έγγραφό μας προς την Περιφέρεια Ηπείρου με θέμα: «Σχετικά με τον 

προσδιορισμό χρήσης για την παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση σε τμήμα του υπ΄ αριθμ. 199 τεμαχίου 

διανομής έτους 1930 αγροκτήματος «Νεοχωρίου», εντός οικισμού Νεοχωρίου Δήμου Σουλίου 

Π.Ε.Θεσπρωτίας, για την εγκατάσταση αγροτικής αποθήκης». 

 

1.1.5. Έτος 2017 

1. Το υπ΄αριθμ. 60651/ 05.05.2017 έγγραφό μας με θέμα: «Σχετικά με τον προσδιορισμό χρήσης για την 

παραχώρηση ακινήτου κατά χρήση σε τμήμα του υπ΄ αριθμ. 4 τεμαχίου διανομής έτους 1959 αγροκτήματος 

«Συβότων», στην Πλαταριά Π.Ε.Θεσπρωτίας, για τη στάθμευση και αποθήκευση σκαφών (ιστιοφόρων)». 

 

1.2 Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ Δυτικής Μακεδονίας 

Η ΔΙΙΠΕΧΩΣ Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών) κατά το διάστημα 

2017-2021 εξέδωσε 42  Αποφάσεις καθορισμού χρήσης, οι οποίες παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα 

(ψηφιακό αρχείο ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΤ ΜΑΚ.docx). Στην υπηρεσία εκκρεμούν άλλες 

30 αιτήσεις καθορισμού χρήσεων γης. 

 

 

2. Αποφάσεις  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (:ΑΕΠΟ) 

 

2.1 Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ Ηπείρου 

Σας υποβάλουμε συνημμένα ψηφιακό αρχείο με πίνακες των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

που εκδόθηκαν από την ΔΙΠΕΧΩΣ Ηπείρου, από το 2017 (ψηφιακό αρχείο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ 2017.xlsx), όπου αποτυπώνεται η υποβολή του αιτήματος, η απόφαση 

έγκρισης με ΑΔΑ και επισημαίνεται αν απαιτήθηκε η σύγκληση του ΠΕΣΠΑ. 

 

2.2. Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ Δυτικής Μακεδονίας 

Σας υποβάλουμε συνημμένα ψηφιακό αρχείο με πίνακες των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 

που εκδόθηκαν από την ΔΙΠΕΧΩΣ Δυτικής Μακεδονίας, από το 2017 ((ψηφιακό αρχείο 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ 2017.xlsx), όπου αποτυπώνεται η 

υποβολή του αιτήματος, η απόφαση έγκρισης με ΑΔΑ και επισημαίνεται αν απαιτήθηκε η σύγκληση του 

ΠΕΣΠΑ. Στην υπηρεσία εκκρεμούν 55 αιτήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ΑΠΕ. 

 

 

3. Τήρηση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

 

Ως προς τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα / δραστηριότητες Α2 Κατηγορίας 

αρμοδιότητας των Υπηρεσιών μας, αυτή διενεργείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (:ΗΠΜ) του ΥΠΕΝ, βάσει των διατάξεων του 

ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) και των εξουσιοδοτικών αυτού Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, όπως οι  

διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α) και 

ισχύουν. Με την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης που ισχύει από τις 

07 Μαΐου 2020 (ν. 4685/2020), εισήχθησαν επί της διαδικασίας αποκλειστικές προθεσμίες, με αποτέλεσμα 

τη σύντμηση ως προς το χρόνο αδειοδότησης των έργων, καθώς και την υποχρέωση σύγκλησης του νέου 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (:ΠΕΣΠΑ) μετά την παρέλευση των 30 

ημερολογιακών ημερών της δημόσιας διαβούλευσης και σε περίπτωση έλλειψης ή αρνητικών 

γνωμοδοτήσεων. Τόσο για έργα που κατατέθηκαν στο ΗΠΜ πριν την έναρξη ισχύος των ανωτέρω 

ρυθμίσεων όσο και μετά από αυτές, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

διαδικασίες, που αφορούν τις σχετικές εγκρίσεις που εκδόθηκαν.  
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Όπως διαφαίνεται από τα συνημμένα στοιχεία περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και αποφάσεων 

καθορισμού χρήσεων γης, παρά την υποστελέχωση των αντίστοιχων Τμημάτων της ΔΙΠΕΧΩ Δυτικής 

Μακεδονίας, σε συνδυασμό με την πληθώρα των εισερχόμενων αιτημάτων, ιδίως για δραστηριότητες 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (:ΑΠΕ) το τελευταίο χρονικό διάστημα, από ποικίλους φορείς ΑΠΕ, οι 

υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν σε όλα τα αιτήματα, χωρίς διακρίσεις, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τηρώντας 

κατά το δυνατόν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες (πληρότητας φακέλων, γνωμοδοτήσεων κλπ.).   

 Επισημαίνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις κατά τη διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων περιβαλλοντικών 

όρων τηρήθηκαν τα οριζόμενα στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας ν. 2690/1999. 

 

       

4. Αποφάσεις  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (:ΑΕΠΟ) της εταιρείας του κ. Πετρόχειλου 

 

Σχετικά με τις εταιρείες που οι Υπηρεσίες έχουν προφορικές αναφορές για πιθανή συμμετοχή του 

κ. Πετρόχειλου, καθόσον από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δε διαπιστώνεται πάντοτε αυτό, παρουσιάζονται 

σε φύλλο του πίνακα με τις εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων στα συνημμένα ψηφιακά αρχεία 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ 2017.xlsx. και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ 2017.xlsx,  Σε όλες τις περιπτώσεις, κατά την αξιολόγηση των 

ΜΠΕ, τηρήθηκαν τα αναφερόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι κατά την κατάθεση φακέλου περιβαλλοντικής μελέτης για ένα 

έργο/δραστηριότητα στο ΗΠΜ του ΥΠΕΝ από το φορέα του, οι Υπηρεσίες μας μας δεν προβαίνουν σε 

έλεγχο νομιμότητας του φορέα (ο οποίος αποτελεί διακριτό νομικό πρόσωπο με ΑΦΜ κλπ), καθότι αρμόδιος 

για τον έλεγχο αυτό είναι άλλες αρχές, όπως π.χ. η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (:ΡΑΕ) που του χορήγησε 

Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Βεβαίωση Παραγωγού μετά την ισχύ του ν. 4685/2020. Ο μόνος 

έλεγχος που γίνεται στη φάση αυτή είναι ως προς το Μελετητή του έργου/δραστηριότητας, εάν και εφόσον 

είναι κάτοχος Πτυχίου Κατηγορίας 27 για Περιβαλλοντικές Μελέτες, πιστοποιημένος από το ΥΠΕΝ και εάν 

το πτυχίο του είναι εν ισχύ. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνολικά οι ΑΕΠΟ που εκδόθηκαν από το 2017:   

 2017 2018 2019 2020 2021 Σύνολο 

ΑΕΠΟ  

ΑΕΠΟ 

ΔΙΠΕΧΩΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

84 100 118 105  407 

ΑΕΠΟ 

ΔΙΠΕΧΩΣ 

ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

38 55 65 98 14 270 

  677 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται πόσες ΑΕΠΟ  πιθανόν να αφορούν σε εταιρείες του κ. 

Πετρόχειλου. 

 ΑΕΠΟ για εταιρείες του κ. 

Πετρόχειλου 

Σύνολο ΑΕΠΟ 

 ΑΕΠΟ ΔΙΠΕΧΩΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 12 407 

ΑΕΠΟ ΔΙΠΕΧΩΣ ΔΥΤ. ΜΑΚ. 26 270 

Σύνολο ΑΕΠΟ ΑΔΗΔΜ 36 677 
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 Σας επισυνάπτουμε κατάλογο φορέων έργων που έχουν υποβάλει αιτήματα σχετικά με Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (:ΑΠΕ) στην Δυτική Μακεδονία όπου με έντονη γραφή και κόκκινο χρώμα είναι οι 

εταιρείες όπου συμμετέχει ο κ. Πετρόχειλος (ψηφιακό αρχείο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗ 

ΔΙΠΕΧΩ ΔΜ 2017-2021.docx). 

  

 Δεν υπάρχει απαγόρευση στο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τον αριθμό ή την δυναμικότητα των  

έργων για τα οποία έχει δικαίωμα να αιτηθεί περιβαλλοντικούς όρους ένας φορέας.  Η διεύθυνση ενός φορέα 

που δηλώνεται στο ΗΠΜ κατά την υποβολή ενός αιτήματος δεν αποτελεί στοιχείο που αφορά στις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου ΑΠΕ. Οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές δεν προβαίνουν στο 

συσχετισμό φορέων με βάση τα στοιχεία διεύθυνσής τους καθότι θεωρείται πως είναι ξεχωριστά νομικά 

πρόσωπα για τα οποία η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει εκδώσει Άδεια Ηλεκτροπαραγωγής ή Βεβαίωση 

Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ούτε βέβαια ασκούν έλεγχο 

νομιμότητας ως προς τη σύσταση ή μετοχική σύνθεση του φορέα, καθότι εκφεύγει των αρμοδιοτήτων τους. 

Στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση θα μπορούσαν κάλλιστα να συστεγάζονται αρκετές εταιρείες. 

 

Στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξετάζονται, αναλύονται και αξιολογούνται οι 

αναμενόμενες άμεσες και έμμεσες σημαντικές επιπτώσεις  καθώς και οι συνεργιστικές επιπτώσεις από άλλα 

υφιστάμενα, υπό εξέλιξη ή περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα έργα ή δραστηριότητες. Ως προς την αξιολόγηση 

των συνεργιστικών επιπτώσεων, ο φορέας του έργου με τον μελετητή έχουν την ευθύνη αυτών που 

αναφέρουν στα περιεχόμενα της σχετικής μελέτης περιβάλλοντος. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 

αξιολογεί τα αναγραφόμενα και εφαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, και έχει τη δυνατότητα στο στάδιο στστ) του αρθρου 2 του Ν 4685/20 να εκδώσει απόφαση 

απόρριψης αν κρίνει αιτιολογημένα ότι, οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου 

ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και 

περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους.  

 

 

5. Κρίση της αρμόδιας Διεύθυνσης ΠΕΧΩΣ για προνομιακή διαχείριση υπέρ της εταιρείας 

του κ. Πετρόχειλου. 

 

 

Αναφέρουμε ότι με καθοιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε σημείο της αδειοδοτικής διαδικασίας, δεν 

υπήρξε εκ μέρους των  Υπηρεσιών προνομιακή διαχείριση υπέρ του κ. Πετρόχειλου. Από τα 

παραπάνω στοιχεία της παραγράφου 4, προκύπτει ότι έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις που 

αφορούν σε μεγάλο αριθμό φορέων ΑΠΕ, και ότι σε σύνολο 677 περιβαλλοντικών εγκρίσεων οι 36 

αφορούν σε εταιρείες του κ. Πετρόχειλου, γεγονός που καταδεικνύει την μη προνομιακή διαχείριση 

υπέρ του. 

 

 

6. Θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

 

1. Διαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων Α2 

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Α2 κατηγορίας του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έχουν 

τροποποιηθεί με το ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 92/Α/2020) και ισχύουν από 07.05.2020. Ειδικότερα, με σκοπό την επιτάχυνση των 

διαδικασιών έκδοσης Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (:ΑΕΠΟ) καθώς και την απλοποίηση 

των διαδικασιών ανανέωσης ή/και τροποποίησης ΑΕΠΟ, ισχύουν τα εξής σύμφωνα με το νέο πλαίσιο 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης :  

Α. Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων νέων έργων ή/και 

δραστηριοτήτων Κατηγορίας Α2 (Άρθρο 2 § 3 του ν. 4685/2020): 



[7/13] 

Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που διενεργείται από την οικεία περιβαλλοντική αρχή 

περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους στάδια: 

1) Υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (:ΜΠΕ) και φακέλου με συνοδευτικά 

έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας στο Ηλεκτρονικό 

Περιβαλλοντικό Μητρώο (:ΗΠΜ) του ΥΠΕΝ. 

2) Έλεγχος πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την ημέρα υποβολής του (μέσω του ΗΠΜ). Σε περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας 

αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, πριν την 

παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, κατόπιν 

ελέγχου πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει 

τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Η άπρακτη παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας του 

προηγούμενου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο φάκελος πλήρης. 

3) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, 

καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης εντός μιας (1) εργάσιμης 

ημέρας από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας (μέσω του ΗΠΜ). 

4) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του 

κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) - 

ημερολογιακών - ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ (στο ΗΠΜ). Μετά την 

άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής:  

α. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που δεν θεωρούνται ουσιώδεις, η διαδικασία προχωρά στα   

επόμενα στάδια,  

β. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που θεωρούνται ουσιώδεις, συγκαλείται και συνεδριάζει 

υποχρεωτικώς το νέο 5μελές Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

(:ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την άπρακτη παρέλευση της ως 

άνω προθεσμίας, και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 13 του ν. 4014/2011 όπως έχει 

τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του ν. 4685/2020 και ισχύει. 

Ως ουσιώδεις, στο πλαίσιο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου ή μιας 

δραστηριότητας, θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις των δημόσιων φορέων, το αντικείμενο της αρμοδιότητας 

των οποίων συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του αιτούμενου έργου και τις τυχόν επιπτώσεις αυτού 

στο περιβάλλον. 

5)  Αξιολόγηση της ΜΠΕ, των γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του 

έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών και σύνταξη σχεδίου πλήρως αιτιολογημένης ΑΕΠΟ ή απόφασης 

απόρριψης εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της 

προθεσμίας του σταδίου (4) ή, σε περίπτωση σύγκλησης του ΠΕΣΠΑ, από την έκδοση της 

απόφασής του. 

6) Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του σταδίου (5) ή απόφασης απόρριψης, αν 

η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι, οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου 

έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων 

και περιορισμών, καθώς και μετά την αντιστάθμισή τους. 

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής των 10 εργάσιμων ημερών, η έκδοση της 

σχετικής απόφασης διενεργείται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Β. Διαδικασία ανανέωσης ΑΕΠΟ (Άρθρο 3 του ν. 4685/2020): 

Μετά την υποβολή του Φακέλου Ανανέωσης (:ΦΑ) ΑΕΠΟ (στο ΗΠΜ του ΥΠΕΝ), η αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

1) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την πληρότητα αυτού. Σε 

περίπτωση έλλειψης πληρότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά με έγγραφη αιτιολόγηση από τον 



[8/13] 

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας την συμπλήρωση του φακέλου. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 

διενεργεί εκ νέου έλεγχο πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

και είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει το φάκελο εάν διαπιστωθούν ουσιώδεις ελλείψεις. 

2) Ακολούθως, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από το προηγούμενο στάδιο, η αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον Φάκελο Ανανέωσης ΑΕΠΟ και είτε:  

α)    παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ, είτε 

β) εφόσον προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, επειδή η μεταβολή των χαρακτηριστικών του 

έργου δύναται να καθιστά αναγκαία την αλλαγή στους περιβαλλοντικούς όρους ή επειδή είναι 

αναγκαία για τη συμμόρφωση σε νεότερο κανονιστικό πλαίσιο, καλεί τον φορέα του έργου να 

υποβάλει, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, φάκελο για τροποποίηση της ΑΕΠΟ σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του ν. 4014/11, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4685/2020. 

Γ. Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ (Άρθρο 4 του ν. 4685/2020): 

Μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης (:ΦΤ) ΑΕΠΟ (στο ΗΠΜ του ΥΠΕΝ), η αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

1) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την πληρότητα αυτού. Σε 

περίπτωση έλλειψης πληρότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ζητά με έγγραφη αιτιολόγηση από τον 

φορέα του έργου ή της δραστηριότητας την συμπλήρωση του φακέλου. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 

διενεργεί εκ νέου έλεγχο πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

και είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει το φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Η άπρακτη 

παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο φάκελος πλήρης. 

2) Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον φάκελο 

και αποφαίνεται: 

α) είτε ότι, λόγω των διαφοροποιήσεων, επέρχεται μη ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδεται απόφαση, χωρίς άλλες 

διαδικαστικές προϋποθέσεις. Η απόφαση αυτή είτε εγκρίνει την τροποποίηση άνευ ετέρου είτε δύναται να 

προβλέπει τυχόν πρόσθετους όρους, μόνο ως προς το τροποποιούμενο φυσικό αντικείμενο. 

Σε κάθε περίπτωση, μη ουσιώδεις θεωρούνται οι τροποποιήσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο και μειώνουν 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και οι τροποποιήσεις οι οποίες ως αυτοτελές έργο δεν υπάγονται 

στην κατηγορία Α, χωρίς ωστόσο να έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της κατηγορίας ή υποκατηγορίας 

κατάταξης του συνολικού έργου. Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί άλλες τροποποιήσεις, η αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να αξιολογήσει τον ουσιώδη ή μη χαρακτήρα της τροποποίησης, 

συνεκτιμά όλες τις προηγούμενες τροποποιήσεις, ιδίως, δε τους περιβαλλοντικούς όρους, όπως έχουν 

διαμορφωθεί μετά την τελευταία τροποποίηση 

β) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας 

ΜΠΕ και εκκινείται στην περίπτωση αυτή η διαδικασία της παραγράφου Α. του παρόντος. Στην 

περίπτωση αυτή, δεν ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τους δημόσιους φορείς και τις υπηρεσίες 

που γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της έκδοσης της ΑΕΠΟ, παρά μόνον εάν, η τροποποίηση τις αφορά 

κατά αρμοδιότητα. 

Σε περιπτώσεις ταυτόχρονης τροποποίησης και ανανέωσης της ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της 

δραστηριότητας υποβάλλει ενιαίο φάκελο τροποποίησης και ανανέωσης, για τον οποίο ακολουθείται η 

διαδικασία του παρόντος και εκδίδεται μία ενιαία απόφαση. 

Για διαδικασίες έγκρισης Τεχνικών Περιβαλλοντικών Μελετών (:ΤΕΠΕΜ), Φακέλων Συμμόρφωσης 

Τελικού Σχεδιασμού (:ΦΣΤΣ) κλπ., εξακολουθούν και ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ν. 4014/2011. 

 

 

 

2. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) είναι ένα συλλογικό όργανο 

της Διοίκησης η σύσταση του οποίου προβλέπεται με το  άρθρο 13 του Ν-4014/2011, όπως τροποποιήθηκε 

με την παρ.2 Αρθ-55 του Ν-4042/12 (ΦΕΚ-24/Α/13-2-12), την παρ.1 Αρθ-35 του Ν-4062/12 (ΦΕΚ-70/Α/30-

3-12) και το αρθ. 6 του Ν-4685/20 (ΦΕΚ-92/Α/7-5-20).  



[9/13] 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν-4014/2011 (όπως ισχύει) τα μέλη του ΠΕΣΠΑ καθορίζονται εκ της  

θέσεως ή της ιδιότητάς τους (ex oficcio) (π.χ. Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Προϊστάμενος 

Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης) εκτός από  τους εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Τουρισμού που υποδεικνύονται από αυτό. Το Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν-2690/1999 - ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999, όπως ισχύει).  

 

Αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ όπως προκύπτει από τον συνδυασμό της παραγράφου 2.β και 1.γ του 

άρθρου 13 του Ν-4014/11 όπως ισχύει σήμερα, είναι κυρίως η κατόπιν αιτήματος του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων 

γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 που ανακύπτει μετά το πέρας 

των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης. Τη γνώμη αυτή σχηματίζει το ΠΕΣΠΑ, 

μεταξύ άλλων, και με την κλήση ενώπιόν του, προς διατύπωση απόψεων, των αναγκαίων, κατά την κρίση 

του, οργάνων και φορέων. Επίσης, στο αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ εντάσσεται και η παροχή σύμφωνης γνώμης 

για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του αρθ.9 του Ν-4014/11 όπως ισχύει.  

 
 

Η σύγκλιση του ΠΕΣΠΑ δεν ήταν υποχρεωτική μέχρι την ψήφιση του Ν-4685/20 (ΦΕΚ-92/Α/7-5-

20), εκτός των περιπτώσεων αιτημάτων τροποποίησης, βελτίωσης, εκσυγχρονισμού ή επέκταση 

υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων είτε χωρίς περιβαλλοντικούς όρους είτε που έχουν κατασκευαστεί 

κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων αποδεδειγμένα μέχρι την 21-9-2011, για τις οποίες 

περιπτώσεις απαιτείτο η σύμφωνη γνώμη του ΠΕΣΠΑ (αρθ. 9 Ν 4014/11).   

Σύμφωνα με τον Ν-4014/2011 (ΦΕΚ-209/Α/21-9-11) η σύγκλιση μπορούσε να γίνει μετά από 

αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για έργα και δραστηριότητες της 

υποκατηγορίας Α2 για παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων 

γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 που ανακύπτει μετά το πέρας 

των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης.  

Όσον αφορά την έλλειψη γνωμοδοτήσεων, με την τροποποίηση της περιπτ. στ της παρ. 3 του αρθ. 

4 του Ν 4014/11 με την  παρ.4β του αρθ. 4 του Ν-4156/13 (ΦΕΚ-122/Α/31-5-13), για έργα/δραστηριότητες 

χρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια 

περιβαλλοντική αρχή συγκαλούσε σύσκεψη με συμμετοχή όλων των φορέων στους οποίους έχει αποσταλεί 

ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης με συμμετοχή και του μελετητή προκειμένου να απαντηθούν 

τεχνικής φύσεως ερωτήματα και να επιταχυνθεί η διαδικασία γνωμοδοτήσεων. Κατόπιν τούτου, η μη 

αποστολή γνωμοδότησης από τους συναρμόδιους φορείς εντός των προθεσμιών που ίσχυαν για την έκδοση 

της ΑΕΠΟ εξομοιούται με θετική γνώμη και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ήταν υποχρεωμένη μετά την 

παρέλευση των προθεσμιών αυτών να προχωρήσει στη σχετική αξιολόγηση και τη σύνταξη και έκδοση της 

ΑΕΠΟ ή της απόφασης απόρριψης".  

Με την τροποποίηση της παρ. 4 του Αρθ. 4 του από την παρ.3 Αρθ-15 του Ν-4635/19 (ΦΕΚ-

167/Α/30-10-19), ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο προϊστάμενος της αρμόδιας Γενικής 

Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορούσαν να ζητήσουν τη γνωμοδότηση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο Αρθ-13, εντός 

δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον είτε: α) δεν είχαν διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες των 

οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων 

ως προς την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις 

διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης. 

Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γινόταν με απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Σύμφωνα με το άρθ. 4 του Ν-4014/11 όπως ισχύει σήμερα, μετά από την άπρακτη παρέλευση της 

αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών (από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ) για 

συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού 

στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης και εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που θεωρούνται 

ουσιώδεις, συγκαλείται και συνεδριάζει υποχρεωτικώς το ΠΕΣΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 

(20) εργάσιμων ημερών και εφαρμόζεται η διαδικασία του Αρθ-13. 

 

 

Μετά την ψήφιση του Ν- 4014/11, η σύνθεση και το αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ μεταβλήθηκαν δια 

νόμων ως ακολούθως: 
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Α. 21-9-2011: Στον ιδρυτικό νόμο 4014/2011 του ΠΕΣΠΑ (ΦΕΚ-209/Α/21-9-11) και στο αρθ. 13 παρ. 2, 

αναφέρονται: 

«2. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στο οποίο συμμετέχουν:  

α. ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρος,  

β. κατ’ αναλογία με την περίπτωση 1β οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων Διευθύνσεων και ελλείψει τέτοιων 

εκπρόσωποι των αντίστοιχων Υπουργείων που ορίζονται με απόφαση των Γενικών τους Γραμματέων,  

γ. οι προϊστάμενοι των καθ’ ύλη αρμόδιων Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατ’ αντιστοιχία 

προς τα αντικείμενα των στην παρ.1 υποπαράγραφος β΄ Υπουργείων, όπως ειδικότερα θα ορισθούν με απόφαση 

των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πολιτισμού και Τουρισμού και 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλη,  

δ. Αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 υποπαράγραφος γ΄, μετά από αίτημα του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2, 

 ε. Οι εκπρόσωποι των Διευθύνσεων σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζονται από τον Γενικό 

Διευθυντή τους. Αναλόγως με την περίπτωση 1δ οι εκπρόσωποι των Διευθύνσεων σε επίπεδο Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή τους. Το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την οποία ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω 

στην παρ. 1 υποπαράγραφος ε΄ κατ’ αναλογία με την περίπτωση 1ε ανωτέρω.» 

 

Β. 13-2-2012: Η σύνθεση του ΠΕΣΠΑ τροποποιείται δια νόμου και τα μέλη ορίζονται με σαφήνεια. Με την 

παρ.2 Αρθ-55 του Ν-4042/12 (ΦΕΚ-24/Α/13-2-12), τροποποιήθηκε η παρ. 2 του αρθ. 13 του Ν-4014/11 που 

αναφέρεται στο ΠΕΣΠΑ, ως εξής: 

«2. α. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης εννεαμελές Περιφερειακό Συμβούλιο 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στο οποίο συμμετέχουν: 

 - ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρος, 

 - ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 

 - ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, 

 - ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

 - ο προϊστάμενος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης,  

- ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, 

 - ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών 

της οικείας Περιφέρειας, 

 - εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εντός προθεσμίας 20 ημερών και επιλέγεται από τους 

προϊσταμένους των Εφορειών Αρχαιοτήτων των περιοχών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται από τα λοιπά μέλη.  

Ως οικεία διεύθυνση θεωρείται η διεύθυνση της Περιφέρειας στην οποία εμπίπτει χωρικά το έργο. Σε 

περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει σε άνω της μίας Περιφέρειες, ως οικεία ορίζεται η 

Περιφέρεια εντός της οποίας χωροθετείται μεγαλύτερο τμήμα του έργου ή της δραστηριότητας.  

β. Αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 υποπαράγραφο γ΄, μετά από αίτημα του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2.  

γ. Το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπττομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία 

του ΠΕΣΠΑ.» 

 

Γ. 30-2-2012: Τροποποιείται δια νόμου η σύνθεση του ΠΕΣΠΑ και τα μέλη γίνονται εννιά. Δεν μετέχει ο 

προϊστάμενος της οικείας Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, και συμμετέχουν ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την παρ.1 Αρθ-35 του Ν-4062/12 (ΦΕΚ-70/Α/30-3-12) τροποποιήθηκε η 

παρ.2α του Αρθ-13 του Ν-4014/11 (ΦΕΚ-209/Α/11), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.2 του 

Αρθ-55 του Ν-4042/12 (ΦΕΚ-24/Α/12),  που αναφέρεται στο ΠΕΣΠΑ ως εξής: 

 

2.α. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης εννεαμελές Περιφερειακό Συμβούλιο 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στο οποίο συμμετέχουν:  

- ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως Πρόεδρος,  
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- ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής,  

- ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης,  

- ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  

- ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  

- ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης,"  

- ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας,  

- ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών 

της οικείας Περιφέρειας,  

- εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού εντός προθεσμίας 20 ημερών και επιλέγεται από τους 

προϊσταμένους των Εφορειών Αρχαιοτήτων των περιοχών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το ΠΕΣΠΑ συγκρο τείται από τα λοιπά μέλη.  

Ως οικεία διεύθυνση θεωρείται η διεύθυνση της Περιφέρειας στην οποία εμπίπτει χωρικά το έργο. Σε 

περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει σε άνω της μίας Περιφέρειες, ως οικεία ορίζεται η 

Περιφέρεια εντός της οποίας χωροθετείται μεγαλύτερο τμήμα του έργου ή της δραστηριότητας).  

 

Δ. . 7-5-2020: Τροποποιείται δια νόμου η σύνθεση του ΠΕΣΠΑ. Οι βασικές αλλαγές είναι: 

 1.Τα μέλη γίνονται έξι, 

 2. Μετά από την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών για συλλογή 

γνωμοδοτήσεων και εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που θεωρούνται ουσιώδεις, συγκαλείται και 

συνεδριάζει υποχρεωτικώς το ΠΕΣΠΑ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών 

και εφαρμόζεται η διαδικασία του Αρθ-13. 

3. Είναι υποχρεωτική η παρουσία των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων των  δημοσίων φορέων ή 

υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπέβαλαν εμπροθέσμως τη γνωμοδότησή τους, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν 

επί των ζητημάτων αρμοδιότητάς τους.  

 

Με την παρ. 2 του αρθ. 6 του Ν-4685/20 (ΦΕΚ-92/Α/7-5-20) τροποποιείται η παρ. 2α του  αρθ. 13 παρ. 2 

του Ν-4014/11  όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.2 του Αρθ-55 του Ν-4042/12 (ΦΕΚ-24/Α/12) 

και την παρ.1 Αρθ-35 του Ν-4062/12 ΦΕΚ-70/Α/30-3-12, που αναφέρεται στο ΠΕΣΠΑ ως εξής: 

 

«2.α. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), το οποίο συνεδριάζει κατόπιν σύγκλησης του Προέδρου του και στο οποίο 

συμμετέχουν:  

ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρος,  

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης,  

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της 

οικείας Περιφέρειας,  

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας  και  

ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών και 

επιλέγεται από τους Προϊστάμενους των Εφορειών Αρχαιοτήτων των περιοχών χωρικής αρμοδιότητας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται από τα λοιπά 

μέλη.  

Ως οικεία διεύθυνση, θεωρείται η διεύθυνση της Περιφέρειας στην οποία εμπίπτει χωρικά το έργο. Σε 

περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει σε άνω της μίας Περιφέρειας, ως οικεία ορίζεται η 

Περιφέρεια, εντός της οποίας χωροθετείται μεγαλύτερο τμήμα του έργου ή της δραστηριότητας.  

Από τα παραπάνω μέλη, ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

β. Αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ είναι τα αναφερόμενα στην παρ.1 υποπαράγραφο γ, μετά από αίτημα του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2.  

 

γ. Το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία 

του ΠΕΣΠΑ. 
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3. Τα Συμβούλια της παρούσας παραγράφου συνεδριάζουν, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου τους. Ενώπιον 

των Συμβουλίων της παρούσας παραγράφου συμμετέχουν υποχρεωτικά οι Προϊστάμενοι των Γενικών 

Διευθύνσεων των δημοσίων φορέων ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπέβαλαν εμπροθέσμως τη γνωμοδότησή τους, 

προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί των ζητημάτων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υποπεριπτ. δδ) της περιπτ .β της παρ.2 του Αρθ-3 και της περιπτ. δ της παρ.3 του Αρθ-4.  

4. Σε περιπτώσεις, όπου τα Συμβούλια εξετάζουν εξειδικευμένα ή σύνθετα ή τεχνικά ζητήματα ή, σε κάθε 

περίπτωση που κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η επιστημονική τεκμηρίωση ενός ζητήματος, δύναται να 

καλούνται για να καταθέσουν την επιστημονική τους άποψη, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένη 

κατάρτιση και εμπειρία στο υπό εξέταση αντικείμενο, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του 

Συμβουλίου.  

 

5. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να αιτείται τη σύγκληση του Συμβουλίου, να παρίσταται 

κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ή να υποβάλλει υπόμνημα απόψεων στο Συμβούλιο, το οποίο εξετάζει την 

υπόθεσή του.»  

  

 

 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας έχει την υποχρέωση συγκρότησης του 

ΠΕΣΠΑ. Κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας έχουν εκδοθεί οι παρακάτω αποφάσεις 

συγκρότησης και τροποποίησης: 

 

 

1. 7-6-2012: Με την με α.π. οικ. 31428/236/7-6-2012 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. «Συγκρότηση 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 

4014/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4042/2012, όπως 

τροποποιήθηκε  με  το άρθρο 35 του Ν. 4062/2012.» συγκροτείται το ΠΕΣΠΑ της Α.Δ.Η.Δ.Μ. 

 

2. 14-1-2013: Με την με α.π. οικ. 1903/31/14-1-2013 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. «Τροποποίηση 

Συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

13 του Ν. 4014/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4042/2012, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4062/2012.» τροποποιείται το ΠΕΣΠΑ λόγω αλλαγών δύο 

μελών του (Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ και προϊσταμένου  Γ.Δ.Χ.Π.Π.) και στην απόφαση αναφέρεται μόνο η 

ιδιότητα του μέλους. 

 

3. 1-8-2017: Με την με α.π. οικ. 109259 /1-8-2017 απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Η.Δ.Μ. «Απόφαση 

Συγκρότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Aδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

13 του Ν. 4014/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4042/2012, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4062/2012.» συγκροτείται εκ νέου το ΠΕΣΠΑ λόγω 

αλλαγών δύο μελών του (Συντονιστή αντί Γ.Γ.Α.Δ.Η.Δ.Μ και προϊσταμένου  Γ.Δ.Χ.Π.Π.) και στην 

απόφαση αναφέρεται μόνο η ιδιότητα του μέλους.  

 

4. 29-9-2017: Με την με α.π. 145804.29-9-2017 απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Η.Δ.Μ. «Τροποποίηση 

της με αριθ. πρωτ. 109259/01.08.2017 (ΑΔΑ: 6ΜΣΗΟΡ1Γ-ΔΜ6) Απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Η.-

Δ.Μ. «Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Aδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

13 του Ν. 4014/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 4042/2012, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 4062/2012», ως προς τα μέλη που εκπροσωπούν το Υπουργείο 

Πολιτισμού και Αθλητισμού.» τροποποιείται το ΠΕΣΠΑ λόγω αλλαγής μελών που ορίζονται από 

το Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  
 

5. 9-6-2020: Με την με α.π.62816/9-6-2020 απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Η.Δ.Μ. «Συγκρότηση 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Ηπείρου  – Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την παρ. 2α του αρθ. 13 του Ν.4014/11 

(Α΄209) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του αρθ. 6 του Ν.4685/2020 (Α΄92) και ισχύει 

σήμερα.» συγκροτείται εκ νέου το ΠΕΣΠΑ λόγω αλλαγής της νομοθεσίας και στην απόφαση 

αναφέρεται μόνο η ιδιότητα του μέλους.  

. 
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Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  

1. Ψηφιακό αρχείο με πίνακα αποφάσεων καθορισμού χρήσης Δυτικής Μακεδονίας (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΔΥΤ ΜΑΚ.docx) 

2. Ψηφιακό αρχείο με πίνακες των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων από το 2017 της ΔΙΠΕΧΩΣ 

Ηπείρου (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ 2017.xlsx). 

3. Ψηφιακό αρχείο με πίνακες των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων από το 2017 της ΔΙΠΕΧΩΣ 

Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ 

2017.xlsx) 

4. Ψηφιακό αρχείο με κατάλογο φορέων ΑΠΕ (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗ ΔΙΠΕΧΩ 

ΔΜ 2017-2021.docx). 
 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Αρχείο ΓΔΧΠΠ 

2. Χρονολογικό Αρχείο 

3. Δ/νσεις ΠΕΧΩΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αν. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής  

Δημήτριος Γαζής 

ΠΕ Μηχανικών με Α’ βαθμό 
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