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Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσί-

ας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 

Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοι-

πές διατάξεις.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

(Τροποποιήσεις του ν. 4014/2011)

Άρθρο 1

Διάρκεια ισχύος ΑΕΠΟ

1. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 2 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) αντικαθίστανται ως 
εξής:

«8.α. Η ΑΕΠΟ έχει διάρκεια ισχύος δεκαπέντε (15) έτη, 
εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων, βάσει 
των οποίων εκδόθηκε. Για τα έργα ή τις δραστηριότητες 
που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS), 
η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για έξι (6) έτη 
και για όσο χρόνο, το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Για 
τα έργα ή τις δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Πε-
ριβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο 
σε ισχύ, η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ παρατείνεται για τέσ-
σερα (4) έτη και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται 
σε ισχύ. Για τις ως άνω παρατάσεις χορηγείται σχετική 
διαπιστωτική πράξη. Μη έγκαιρη ανανέωση των ως άνω 
Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνεπάγεται, 
κατά τη διάρκεια της ως άνω παράτασης, αυτοδίκαιη λήξη 
της ισχύος της ΑΕΠΟ. Επιπλέον, ο φορέας υποχρεούται να 
διαθέτει σε ισχύ το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρι-
σης για τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν την παρέλευση της 
προθεσμίας ανανέωσης της ΑΕΠΟ.

β. Η ΑΕΠΟ μπορεί με ειδική αιτιολογία να εκδίδεται για 
διάρκεια ισχύος μικρότερη των δεκαπέντε (15) ετών.»

2. Το παρόν ισχύει και για τις ΑΕΠΟ που βρίσκονται σε 
ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 2

Επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης ΑΕΠΟ

1. Η περίπτωση β’  της παραγράφου 2 του άρθρου 3 
του ν. 4014/2011 (Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του 
έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωμοδό-
τησης με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ, τότε απαιτούνται:

αα) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευ-
τικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης, από τον φορέα 
του έργου ή της δραστηριότητας.

ββ) Έλεγχος πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την ημέρα υποβολής του. Σε περίπτωση διαπίστωσης 
μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 
ζητά, πριν την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου 
εδαφίου, τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση στοιχεία. 
Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή τους, η αρμόδια περιβαλλο-
ντική αρχή, κατόπιν ελέγχου πληρότητας του συμπλη-
ρωμένου φακέλου, είτε προχωρά στα επόμενα στάδια 
είτε απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. 
Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμε-
νου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο φάκελος 
πλήρης.

γγ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς γνωμοδό-
τηση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες 
και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για τη διενέργεια δημόσιας 
διαβούλευσης εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας από την 
ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

δδ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους 
δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων 
του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) εργά-
σιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση 
της ΜΠΕ.

Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής:
α. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που δεν θε-

ωρούνται ουσιώδεις, η διαδικασία προχωρά στα επό-
μενα στάδια, β. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις 
που θεωρούνται ουσιώδεις, συγκαλείται και συνεδριάζει 
υποχρεωτικώς το ΚΕΣΠΑ εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την άπρακτη 
παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφαρμόζεται η 
διαδικασία του άρθρου 13.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Μαΐου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92

1501



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1502 Τεύχος A’ 92/07.05.2020

Ως ουσιώδεις, στο πλαίσιο της εκτίμησης των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου ή μιας δραστη-
ριότητας, θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις των δημό-
σιων φορέων, το αντικείμενο της αρμοδιότητας των 
οποίων συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του 
αιτούμενου έργου και τις τυχόν επιπτώσεις αυτού στο 
περιβάλλον.

εε) 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 Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων - ή απόφασης απόρριψης - εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημε-
ρών από την παρέλευση της προθεσμίας του σταδίου 
δδ) ή, σε περίπτωση σύγκλησης του ΚΕΣΠΑ, από την 
έκδοση της απόφασής του.

στστ) Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργά-
σιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του 
σταδίου εε) ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή 
κρίνει αιτιολογημένα ότι, οι αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηρι-
ότητας 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, η απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων δύναται να 
ενσωματώνεται σε μεταγενέστερη απόφαση άλλου αρ-
μόδιου οργάνου, το οποίο ειδικώς προβλέπεται στην 
κείμενη νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων από τον φορέα του έργου ή της δραστηριό-
τητας, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας περιβαλλοντικής 
αρχής, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, είναι 
υποχρεωτική για τον φορέα του έργου ή της δραστη-
ριότητας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλει τις 
ως άνω προθεσμίες.»

2. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του 
ν. 4014/2011 καταργούνται.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πε-
ριλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτι-
κά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης από τον φορέα του 
έργου ή της δραστηριότητας.

β) Έλεγχος πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την ημέρα υποβολής του. Σε περίπτωση διαπί-
στωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλ-
λοντική αρχή ζητά από τον φορέα του έργου ή της 
δραστηριότητας, πριν την παρέλευση της προθεσμίας 
του πρώτου εδαφίου, τα απαιτούμενα προς συμπλή-
ρωση στοιχεία. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέ-
ντε (5) εργάσιμων ημερών, η αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή, κατόπιν ελέγχου πληρότητας του συμπληρωμέ-

νου φακέλου είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε 
απορρίπτει τον φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Η 
άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμε-
νου εδαφίου έχει ως συνέπεια να θεωρείται ο φάκελος 
πλήρης.

γ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς γνωμοδότη-
ση στους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, 
καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για τη διενέργεια δη-
μόσιας διαβούλευσης εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας 
από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.

δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους 
δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του 
κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.

Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής:
α. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που δεν θε-

ωρούνται ουσιώδεις, η διαδικασία προχωρά στα επό-
μενα στάδια, β. εφόσον πρόκειται για γνωμοδοτήσεις 
που θεωρούνται ουσιώδεις, συγκαλείται και συνεδριάζει 
υποχρεωτικώς το ΠΕΣΠΑ εντός αποκλειστικής προθε-
σμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την άπρακτη 
παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και εφαρμόζεται η 
διαδικασία του άρθρου 13.

Ως ουσιώδεις, στο πλαίσιο της εκτίμησης των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου ή μιας δραστηρι-
ότητας, 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.

ε) Αξιολόγηση της ΜΠΕ, των γνωμοδοτήσεων και από-
ψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου 
ή της δραστηριότητας επ’ αυτών και σύνταξη σχεδίου 
πλήρως αιτιολογημένης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων - ή απόφασης απόρριψης - εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών 
από την παρέλευση της προθεσμίας του σταδίου δ) ή, 
σε περίπτωση σύγκλησης του ΠΕΣΠΑ, από την έκδοση 
της απόφασής του.

στ) Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργά-
σιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του 
σταδίου ε) ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή 
κρίνει αιτιολογημένα ότι, οι αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηρι-
ότητας 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, η έκδοση της σχετικής απόφασης διενεργείται 
από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του προηγού-
μενου εδαφίου δύναται να ενσωματώνεται σε μεταγε-
νέστερη απόφαση άλλου αρμόδιου οργάνου, το οποίο 
ειδικώς προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον φο-
ρέα του έργου ή της δραστηριότητας κατόπιν αιτήματος 
της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής, σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας, είναι υποχρεωτική για τον φορέα 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1503Τεύχος A’ 92/07.05.2020

του έργου ή της δραστηριότητας, αλλά σε καμία περί-
πτωση δεν αναστέλλει τις ως άνω προθεσμίες.»

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 
καταργείται.

Άρθρο 3

Απλοποίηση διαδικασίας ανανέωσης ΑΕΠΟ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 4014/2011 
(Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ, 
η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλου-
θες ενέργειες:

α) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβο-
λή του φακέλου ελέγχει την πληρότητα αυτού. Σε περί-
πτωση έλλειψης πληρότητας, η αρμόδια περιβαλλοντι-
κή 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 διαπι-
στωθούν ουσιώδεις ελλείψεις.

β) Ακολούθως, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημε-
ρών από το προηγούμενο στάδιο, η αρμόδια περιβαλ-
λοντική αρχή αξιολογεί τον Φάκελο Ανανέωσης ΑΕΠΟ 
και είτε: αα) παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ 
είτε ββ) 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 κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 2 περίπτωση α’.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 4014/2011 
καταργείται.

Άρθρο 4

Απλοποίηση διαδικασίας τροποποίησης ΑΕΠΟ

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 
(Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης 
ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις 
ακόλουθες ενέργειες:

α) Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβο-
λή του φακέλου, ελέγχει την πληρότητα. Σε περίπτωση 
έλλειψης πληρότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 
ζητά με έγγραφη αιτιολόγηση από τον φορέα του έργου 
ή της δραστηριότητας τη συμπλήρωση του φακέλου. 
Εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
υποβολή τους, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, κατό-
πιν ελέγχου πληρότητας του συμπληρωμένου φακέλου, 
είτε προχωρά στα επόμενα στάδια είτε απορρίπτει τον 
φάκελο εάν διαπιστωθούν ελλείψεις. Η άπρακτη παρέ-
λευση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου έχει 
ως συνέπεια να θεωρείται ο φάκελος πλήρης.

β) Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών η 
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον φάκελο και 
αποφαίνεται:

αα) είτε ότι, λόγω των διαφοροποιήσεων, επέρχεται 
μη ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, 
οπότε εκδίδεται απόφαση, χωρίς άλλες διαδικαστικές 
προϋποθέσεις. Η απόφαση αυτή είτε εγκρίνει την τρο-
ποποίηση άνευ ετέρου είτε δύναται να προβλέπει τυχόν 
πρόσθετους όρους, μόνο ως προς το τροποποιούμενο 
φυσικό αντικείμενο.

Σε κάθε περίπτωση, μη ουσιώδεις θεωρούνται τροπο-
ποιήσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο και μειώνουν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως ενδεικτικά: η αλλαγή 
σε καύσιμο με λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων ή/και 
διοξειδίου του άνθρακα, η βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης, η λήψη πρόσθετων μέτρων αντιρρύπαν-
σης, η μείωση της χρήσης πρώτων υλών και κάθε άλλη 
αντίστοιχη τροποποίηση, καθώς και οι τροποποιήσεις 
οι οποίες ως αυτοτελές έργο δεν υπάγονται στην κατη-
γορία Α, χωρίς ωστόσο να έχουν σαν αποτέλεσμα την 
αλλαγή της κατηγορίας ή υποκατηγορίας κατάταξης του 
συνολικού έργου.

Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί άλλες τροποποι-
ήσεις, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να 
αξιολογήσει τον ουσιώδη ή μη χαρακτήρα της τροποποί-
ησης, συνεκτιμά όλες τις προηγούμενες τροποποιήσεις, 
ιδίως, δε τους περιβαλλοντικούς όρους, όπως έχουν δι-
αμορφωθεί μετά την τελευταία τροποποίηση,

ββ) 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 εκκινεί η 
διαδικασία των άρθρων 3 ή 4, κατά περίπτωση. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτή-
σεις από τους δημόσιους φορείς και τις υπηρεσίες που 
γνωμοδότησαν στο πλαίσιο της έκδοσης της ΑΕΠΟ, 
παρά μόνον εάν, η τροποποίηση τις αφορά κατά αρμο-
διότητα. Ειδικά για τα έργα και τις δραστηριότητες που 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργι-
κής απόφασης 36060/1155/Ε.103/2013 (Β’ 1450) εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 
16 αυτής.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δύναται να καθορίζονται γενικά ή ειδικότε-
ρα κριτήρια ανά είδος έργου ή δραστηριότητας, βά-
σει των οποίων κρίνεται ο ουσιώδης ή μη χαρακτήρας 
μιας μεταβολής περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 
λειτουργία έργου ή δραστηριότητας, λαμβανομένων 
υπόψη της παραγράφου 24 του Παραρτήματος Ι και 
την παράγραφο 13 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 
2011/92.»

2. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 προστί-
θεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Σε περιπτώσεις ταυτόχρονης τροποποίησης και 
ανανέωσης της ΑΕΠΟ ο φορέας του έργου ή της δρα-
στηριότητας υποβάλλει ενιαίο φάκελο τροποποίησης 
και ανανέωσης, για τον οποίο ακολουθείται η διαδικασία 
του παρόντος και εκδίδεται μία απόφαση.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 
καταργείται.
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Άρθρο 5

Περιεχόμενο Φακέλων Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης

1. Το στοιχείο β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του 
ν. 4014/2011 (Α’ 209) καταργείται και τα στοιχεία γ και δ 
αναριθμούνται σε β και γ αντιστοίχως.

2. Το στοιχείο β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 
του ν. 4014/2011 καταργείται και τα στοιχεία γ’, δ’ και ε’ 
αναριθμούνται σε β’, γ’ και δ’ αντιστοίχως.

Άρθρο 6

Συμβούλια Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 
του ν. 4014/2011 (Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλ-
λοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας,

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας,

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Eνέργειας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης,

ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού,
ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού,
ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων,
ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και
ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Με-

ταφορών, ως μέλη.
Από τα παραπάνω μέλη, ο Γενικός Διευθυντής Περι-

βαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

2. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 
του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται 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 συμμετέ-
χουν:

ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως 
Πρόεδρος,

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης,

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 Ανάπτυ-
ξης της οικείας Περιφέρειας και ένας εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος ορίζε-
ται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός προθε-

σμίας είκοσι (20) ημερών και επιλέγεται από τους Προ-
ϊστάμενους των Εφορειών Αρχαιοτήτων των περιοχών 
χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το ΠΕΣΠΑ συ-
γκροτείται από τα λοιπά μέλη.

Ως οικεία διεύθυνση, θεωρείται η διεύθυνση της Πε-
ριφέρειας στην οποία εμπίπτει χωρικά το έργο. Σε περί-
πτωση 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 Χωρο-
ταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

3. Στο άρθρο 13 του ν. 4014/2011 προστίθενται παρά-
γραφοι 3 και 4 ως εξής:

«3. Τα Συμβούλια της παρούσας παραγράφου συνε-
δριάζουν, 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 ζητημά-
των αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης β’ της παραγράφου 
2 του άρθρου 3 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 
3 του άρθρου 4.

4. Σε περιπτώσεις, όπου τα Συμβούλια εξετάζουν εξει-
δικευμένα ή σύνθετα ή τεχνικά ζητήματα ή, σε κάθε περί-
πτωση που κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η επιστημονική 
τεκμηρίωση ενός ζητήματος, δύναται να καλούνται για 
να καταθέσουν την επιστημονική τους άποψη, ανεξάρ-
τητοι 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.»

Άρθρο 7

Πιστοποιημένοι Αξιολογητές

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
16 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών καταρτί-
ζεται ανά κατηγορία ή/και είδος έργων και τηρείται στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η πιστοποίηση 
των αξιολογητών διενεργείται από το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας. Στο Μητρώο εγγράφονται αξι-
ολογητές με εξειδικευμένη και επαρκή εμπειρία σε όλους 
τους τομείς εξειδίκευσης ΜΠΕ και κατηγοριών έργων.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στους Πιστοποιημένους Αξιολογητές ανατίθε-
ται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή η άσκη-
ση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 3 είτε κατό-
πιν αιτήματος της ίδιας είτε κατόπιν αιτήματος που 
απευθύνεται σε αυτήν από τον φορέα του έργου ή 
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της δραστηριότητας. Το αίτημα αυτό μπορεί να υπο-
βάλλεται είτε κατά την έναρξη ή/και σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 
3, 4, 5 και 6. Η επιλογή Αξιολογητή γίνεται από την 
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, μέσω κλήρωσης που 
διεξάγεται από την ίδια. Σε κάθε περίπτωση, από την 
επιλογή αποκλείεται ο συντάκτης της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό εξέταση έργου ή 
δραστηριότητας.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ειδικότερα, οι Πιστοποιημένοι Αξιολογητές, στο 
πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ των άρθρων 3 
και 4, προβαίνουν σε έλεγχο πληρότητας και ενδελεχή 
έλεγχο της ΜΠΕ, αποστολή της ΜΠΕ στους αρμόδιους 
δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες προς γνωμοδότηση, 
ανάρτηση της ΜΠΕ σε δημόσια διαβούλευση, υποβολή 
αιτήματος στον Πρόεδρο του αρμόδιου Συμβουλίου 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για σύγκλησή του στις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και 
σύνταξη Σχεδίου Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων ή αντίστοιχα, Σχεδίου απόφασης απόρριψης.

 Στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του Αξιολο-
γητή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, η αρμόδια περιβαλ-
λοντική αρχή αξιολογεί ποιες από τις γνωμοδοτήσεις που 
τυχόν δεν υπεβλήθησαν είναι ουσιώδεις, προκειμένου να 
υποδείξει στον Αξιολογητή εάν απαιτείται η σύγκληση 
του αρμόδιου Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότη-
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

Το Σχέδιο του Αξιολογητή υποβάλλεται στην αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή, η οποία προβαίνει σε αξιολόγηση 
της ΜΠΕ, των γνωμοδοτήσεων, των απόψεων του κοινού 
και του φορέα και κατά περίπτωση εγκρίνει, με ή χωρίς 
τροποποιήσεις ή το απορρίπτει, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.

Εν συνεχεία, εκδίδει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων ή την απόφαση απόρριψης, εντός απο-
κλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας 
του προηγούμενου εδαφίου, η σχετική απόφαση εκδίδε-
ται από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας ή αντίστοιχα, από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης.

Επιπροσθέτως, οι Αξιολογητές δύνανται να αναλαμ-
βάνουν, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανανέωσης της 
ΑΕΠΟ, τον έλεγχο πληρότητας και την αξιολόγηση του 
Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ και να εισηγούνται στην 
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή τα ενδεδειγμένα μέτρα, 
σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 5.

Ομοίως, δύνανται να αναλαμβάνουν, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας τροποποίησης της ΑΕΠΟ, τον έλεγχο πληρό-
τητας και την αξιολόγηση του Φακέλου Τροποποίησης 
ΑΕΠΟ, να εισηγούνται στην αρμόδια περιβαλλοντική 
αρχή τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με την περίπτω-
ση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και να συντάσ-
σουν, εφόσον τους ζητείται, το σχέδιο απόφασης που 
προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα) της περίπτωσης 
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6.

Σε κάθε περίπτωση, οι Αξιολογητές δεσμεύονται από 
τις ελάχιστες προθεσμίες που τίθενται για τη διεκπεραί-
ωση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή των επιμέ-
ρους σταδίων της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ο Αξιολογητής δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας, κατά την κρίση του, να ζητά τη συνδρομή 
της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής για την έγκαιρη 
και ορθή διεκπεραίωση του έργου του.»

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16 του ν. 4014/2011 
προστίθενται περιπτώσεις ε) και στ) ως εξής:

«ε) η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την είσπρα-
ξη από τον Αξιολογητή της αμοιβής του και

στ) η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής 
του Αξιολογητή από τον φορέα του έργου.»

5. Στο άρθρο 16 του ν. 4014/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 7, ως εξής:

«7. Στις περιπτώσεις που η ανάθεση ορισμένου έργου 
σε Πιστοποιημένο Αξιολογητή διενεργείται κατόπιν αι-
τήματος του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, 
ο τελευταίος υποχρεούται σε καταβολή της προβλεπό-
μενης από το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 
αμοιβής απευθείας στο Δημόσιο Ταμείο.»

Άρθρο 8

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Στο άρθρο 18 του ν. 4014/2011 (Α’ 209) προστίθεται 
παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 όλα τα έγγραφα που 
αφορούν στην έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ 
και ΠΠΔ, περιλαμβανομένων των αιτήσεων, μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γνωμοδοτήσεων των 
φορέων της Διοίκησης, σχεδίων ΑΕΠΟ, καθώς και κάθε 
σχετική αλληλογραφία, διακινούνται αποκλειστικά μέσω 
του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). Η 
δημόσια διαβούλευση στις περιπτώσεις όπου απαιτείται, 
θα διεξάγεται μέσω του ΗΠΜ.

Από τη ρύθμιση των προηγούμενων εδαφίων της 
παρούσας παραγράφου εξαιρούνται οι ΑΕΠΟ και ΠΠΔ 
που αφορούν σε κατασκευές κεραιών, οι αιτήσεις ή/και 
δηλώσεις των οποίων διεκπεραιώνονται μέσω του Συ-
στήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (ΣΗΛΥΑ), 
μέχρι τη διασύνδεση του τελευταίου με το ΗΠΜ.»

Άρθρο 9

Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 4014/2011

και μεταβατικές διατάξεις

1. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), 
όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 8 και 9, ως εξής:

«8. Οι ΑΕΠΟ και οι ΠΠΔ που προβλέπονται στον πα-
ρόντα νόμο, ισχύουν για την κατασκευή και λειτουργία 
των έργων ή δραστηριοτήτων, ανεξαρτήτως του κυρίου 
ή φορέα κατασκευής ή λειτουργίας αυτών. Σε περίπτω-
ση μεταβολής του κυρίου ή φορέα ή προσθήκης νέου 
κυρίου ή φορέα του έργου ή της δραστηριότητας τα 
προβλεπόμενα στις ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ ισχύουν για τον νέο 
κύριο ή φορέα.

9. Κατά την έκδοση των ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ 
έργου ή δραστηριότητας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
εκτάσεων κατασκευής δεν εμπίπτει στον έλεγχο της αρ-
μόδιας περιβαλλοντικής αρχής.»
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2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
ν. 4014/2011, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου 
επέχει θέση απόφασης έγκρισης, κατά τα προβλε-
πόμενα στις διατάξεις των άρθρων 10, 12 και 13 του 
ν. 3028/2002 (Α’ 152). Ειδικά για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση νέων ή για την οποιαδήποτε τροποποίηση 
έργων ή δραστηριοτήτων κατάταξης Α1 και Α2, εφόσον 
απαιτείται προηγούμενη διατύπωση γνώμης συλλογι-
κού οργάνου, αρμόδιο ορίζεται, κατά περίπτωση, το 
Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή του Κεντρικό Συμ-
βούλιο Νεοτέρων Μνημείων. Στις περιπτώσεις αυτές, 
οι αποκλειστικές προθεσμίες των άρθρων 3 και 4 ανα-
φέρονται στην διαβίβαση της εισήγησης στα Κεντρικά 
Γνωμοδοτικά Όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 19α του 
ν. 4014/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ομοίως αναρτώνται και οι απορριπτικές για τη χορή-
γηση άδειας αποφάσεις της αρμόδιας περιβαλλοντικής 
αρχής, οι οποίες αναφέρουν τους βασικούς λόγους της 
απόρριψης.

Η ΑΕΠΟ περιλαμβάνει αιτιολογημένο συμπέρασμα 
σχετικά με τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, 
τους περιβαλλοντικούς όρους, περιγραφή των χαρα-
κτηριστικών του έργου και/ή των μέτρων που προβλέ-
πονται για να αποφευχθούν ή να μειωθούν και, αν είναι 
δυνατόν, να αντισταθμισθούν τυχόν σημαντικές αρνη-
τικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και τα μέτρα 
παρακολούθησης, όπου ενδείκνυνται. Επίσης, η ΑΕΠΟ 
περιλαμβάνει περίληψη των αποτελεσμάτων της δια-
βούλευσης, καθώς και του τρόπου με τον οποίο τα εν 
λόγω αποτελέσματα ενσωματώθηκαν ή έτυχαν διαφορε-
τικού χειρισμού, τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 
στο πλαίσιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων, στο πλαίσιο των γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και φορείς και κάθε τυχόν συμπληρωματική 
πληροφορία.

Η απορριπτική για τη χορήγηση άδειας απόφαση ανα-
φέρει τους βασικούς λόγους της άρνησης.»

4. Η παράγραφος 18 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 
αντικαθίσταται ως εξής:

«18. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη 
σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών 
Ελεγκτών της παραγράφου 1, οι αρμοδιότητές τους, οι 
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγη-
ση της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή και τα σχετικά 
δικαιολογητικά, η διάρκεια ισχύος της άδειας περιβαλ-
λοντικού ελεγκτή, η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς 
επιθεώρηση, ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των 
περιβαλλοντικών ελεγκτών, καθώς και το παραδοτέο 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, οι ιδιότητες που 
είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, ο τρόπος ελέγχου, 
ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής τους, η διαδικασία 
και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της εκκαθάρισης και 
καταβολής των αμοιβών τους, οι κυρώσεις και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πα-
ραγράφου 5.»

5. Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και εκκρεμείς δια-
δικασίες που έχουν εκκινήσει πριν την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, 
με δήλωσή του που απευθύνει προς την αρμόδια περι-
βαλλοντική αρχή, επιλέγει εάν η εκκρεμής διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης επιθυμεί να υπαχθεί στο 
προϊσχύσαν πλαίσιο ή στις διατάξεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΕ - Α’ ΦΑΣΗ

Άρθρο 10

Ορισμοί

1. Άδεια Παραγωγής Hλεκτρικής Eνέργειας ή Άδεια 
Παραγωγής: Η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Μονάδες 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3 
του ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως ισχύει.

2. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ή Βεβαίωση: Η βεβαίωση, η οποία εκ-
δίδεται από τον Φορέα Αδειοδότησης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11, πιστοποιεί την καταχώρηση 
του αιτούντος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και την ολοκλή-
ρωση της Διαδικασίας Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - 
Α’ Φάση και αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της 
αδειοδοτικής διαδικασίας σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

3. Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδι-
κών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων: 
Η βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από τον Φορέα Αδειο-
δότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19, πι-
στοποιεί την καταχώρηση του κατόχου στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειο-
δότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Α’ Φάση για Ειδικά Έργα και 
αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της αδειοδοτικής 
διαδικασίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
κείμενες διατάξεις.

4. Διαδικασία Αδειοδότησης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - Α’ Φάση 
ή Διαδικασία Αδειοδότησης: Η διαδικασία, η οποία άρ-
χεται με την υποβολή αίτησης στο Ηλεκτρονικό Μη-
τρώο σύμφωνα με τα άρθρα 11 ή 19 κατά περίπτωση 
και ολοκληρώνεται με την έκδοση της Βεβαίωσης ή της 
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων από τον Φορέα Αδειοδότη-
σης, αντίστοιχα.

5. Ειδικά Έργα:
(α) οι Υβριδικοί Σταθμοί, σύμφωνα με την παράγραφο 

28 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει,
(β) οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ Eγκατεστημένης Ισχύος ή Μέγι-

στης Ισχύος Παραγωγής άνω των τριανταπέντε (35) MW,
(γ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με 

χρήση γεωθερμικής ενέργειας,
(δ) οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 

περιλαμβάνονται στην κατηγορία με α/α 17 του πίνακα 
1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149),

(ε) οι ηλιοθερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που συνδέονται στα δίκτυα των Μη Διασυν-
δεδεμένων Νησιών,

(στ) τα Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα,
(ζ) τα συγκροτήματα αιολικών πάρκων, σύμφωνα με 

την παράγραφο 31 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006, όπως 
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Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


