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ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση κήρυξης 

περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ακραίου φυσικού φαινοµένου ή άλλης 
καταστροφής  

 
  
ΣΧΕΤ.:  α) Το Ν. 1650/10.10.86 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
  β) Το Ν.4014/19.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 

και δραστηριοτήτων, κ.ά.» και το Ν.4042/13.2.2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική 
προστασία του περιβάλλοντος – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ, κ.ά.». 

        γ) Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/ Α/2002) Αναβάθµιση της πολιτικής προστασίας και 
λοιπές διατάξεις 

        δ) Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10)  για την «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

   ε) Την Οδηγία 2011/92/ΕΕ/13.12.2011 «για της εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 
σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον». 

  στ) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

  ζ) Την υπ’ αριθµ. 1958/13.01.2012 «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 1 παράγραφος 
4 του Ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. Β΄21/2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει». 

  η) Την ΚΥΑ 11014/703/14.3.2003 (ΦΕΚ 332/Β/ 20.3.2003) «∆ιαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (Ε.Π.Ο.), κλπ.». 

 

 

  
 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 1 του β΄ σχετικού 
Νόµου καθώς και την παρ. 4 του άρθρου 2 της ε΄ σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας, διευκρινίζουµε 
τα ακόλουθα:    
  
Μετά την εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινοµένων (όπως: σεισµοί, πυρκαγιές, πληµµύρες, 
κατολισθήσεις, ή άλλες καταστροφές) και εφ’ όσον αυτά έχουν ως συνέπεια τον κίνδυνο 
εκδήλωσης φαινόµενων, από τα οποία προκαλείται άµεσος κίνδυνος για τις ανθρώπινες ζωές, 
περιουσίες, για την λειτουργική κατάσταση έργων υποδοµής (δρόµοι, λιµάνια, σιδηρόδροµοι κλπ) 
καθώς και για ενδεχόµενη υποβάθµιση ή καταστροφή των προστατευτικών χαρακτηριστικών 
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προστατευόµενων φυσικών περιοχών, τότε οι αρµόδιες Υπηρεσίες µπορούν να προχωρήσουν 
άµεσα στην υλοποίηση των απολύτως απαραίτητων και επείγοντος χαρακτήρα έργων για την 
αντιµετώπιση του κινδύνου, χωρίς την τήρηση της προβλεπόµενης από τις ισχύουσες διατάξεις, 
διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:    

 
  

1. Κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης µε αφορµή το συγκεκριµένο φυσικό 
φαινόµενο (σεισµό, πυρκαγιά, πληµµύρα, κατολίσθηση, ή άλλη καταστροφή) µε απόφαση 
του Γ.Γ. του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, µετά από αίτηµα του 
οικείου Περιφερειάρχη. 

 
2. Τήρηση σε κάθε περίπτωση των παρακάτω κριτηρίων: 

α) επείγουσα και ουσιαστική απαίτηση για την υλοποίηση έργου 
β) αδυναµία υλοποίησης του έργου σε προγενέστερο χρόνο. 
γ) αδυναµία τήρησης των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

3. Έγκριση µε Απόφαση του Γ.Γ. της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, φακέλου στον 
οποίο θα εξειδικεύονται τα απολύτως απαραίτητα και επείγοντος χαρακτήρα έργα, για την 
αντιµετώπιση του άµεσου κινδύνου από τις συνέπειες του συγκεκριµένου ακραίου φυσικού 
φαινοµένου ή καταστροφής. Ο απαιτούµενος φάκελος για την έκδοση της Απόφασης 
αυτής, εκπονείται και προωθείται από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες της οικείας 
Περιφέρειας σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

  
4. Εκπόνηση από τον φορέα του έργου ή την αρµόδια Περιβαλλοντική Υπηρεσία της οικείας 

Περιφέρειας, φακέλου στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 2 της 
Οδηγίας 2011/92ΕΕ/13-12-2011 σχετικά µε την εξαίρεση των συγκεκριµένων έργων από 
την διαδικασία Εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (διαδικασία Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης). Ο σχετικός φάκελος θα περιλαµβάνει:  
α) Αντίγραφο της Πράξης Κήρυξης της παραγράφου  (1). 
β) To φάκελο της παραγράφου  (3).ανωτέρω 
γ) Τεκµηρίωση της τήρησης των κριτηρίων των σηµείων (2α), (2β) και (2γ) ανωτέρω.  
δ) ∆ιερεύνηση του αν ενδείκνυται άλλη µορφή εκτίµησης των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον. 

5. Ο φάκελος της παραγράφου  (4). υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προκειµένου: 
i. να εισηγηθεί προς υπογραφή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής, Σχέδιο Απόφασης Εξαίρεσης. 
ii. να θέσει στη διάθεση του ενδιαφερόµενου κοινού τις πληροφορίες που έχουν 

αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων µορφών εκτίµησης που αναφέρονται στο σηµείο (4δ), 
τις πληροφορίες σχετικά µε την απόφαση εξαίρεσης και τους λόγους για τη 
χορήγησή της, µε διαβίβαση στο οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

iii.  να ενηµερώσει, µέσω του αρµόδιου Τµήµατος ∆.∆ & Ε.Ε του ΥΠΕΚΑ, αµελλητί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους λόγους που δικαιολογούν την παρεχόµενη εξαίρεση 
πριν την εκτέλεση του έργου και να χορηγήσει σε αυτήν, εάν είναι δυνατόν, 
πληροφορίες που έχει θέσει στη διάθεση του δικού της ενδιαφερόµενου κοινού. 

 
6. Η υλοποίηση των συγκεκριµένων επείγοντος χαρακτήρα έργων, θα έχει αρχίσει εντός έξι 
(6) µηνών, µετά την ολοκλήρωση των παραπάνω  βηµάτων (παρ 1,3,4 και 5 ανωτέρω). 
  
7. Εκπόνηση (µετά το πέρας κατασκευής των συγκεκριµένων έργων και εντός ενός έτους) 
Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) , για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και 
την λειτουργία των συγκεκριµένων επείγοντος χαρακτήρα έργων, η οποία θα εγκριθεί από τον 
Γ.Γ  της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η µελέτη αυτή καθώς και τα απαιτούµενα έργα 
αποκατάστασης , θα χρηµατοδοτηθούν κατά προτεραιότητα µετά την υλοποίηση των έργων 
αντιµετώπισης του κινδύνου 
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Τα παραπάνω ισχύουν µε την επιφύλαξη της περίπτωσης έργων τα οποία ενδέχεται να έχουν 
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου 
συµβαλλόµενου µέρους της Σύµβασης ESPOO της UNECE 

 

          

       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΚΑ 

                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ 

 

                                                 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

1. ΥΠΕΚΑ 
α) Ειδική Γραµµατεία Υδάτων 
    Ιατρίδου 2 και Κηφισίας 124 
    115 26 Αθήνα 
β) ∆/νση Χωροταξίας 
    Αµαλιάδος 17 
    115 23 Αθήνα 
γ) ∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού  
    Πατησίων 147 
    112 51 Αθήνα 
δ) ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας 
    Χαλκοκονδύλη 31 
   104 32 Αθήνα 
3) ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 
    Αµαλιάδος 17 
    115 23 Αθήνα 
 

2. Υπουργείο Οικονοµικών 
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
Νίκης 5-7  
101 80 Αθήνα 
 

3. Υπ. Εθνικής Άµυνας 
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
Χολαργός, Αθήνα 
 

4. Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
Μεσογείων 119 
101 92 Αθήνα 
 

5. Υπουργείο Ναυτιλίας 
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
Ακτή Βασιλειάδη 
185 10 Πειραιάς 
 

6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξής & Τροφίµων 
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
Αχαρνών 2 
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101 76 Αθήνα 
 

7. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 
α) ∆/νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
β) ∆/νση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων  
    Μπουµπουλίνας 20-22 
    Αθήνα 
 

8. Υπουργείο Εσωτερικών  
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
Ευαγγελιστρίας 2 
105 63 Αθήνα 
 

9. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
Ριζαρείου 1 
152 33 Χαλάνδρι 
 

10. ∆/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας 
 

11. ∆/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 
των Περιφερειών 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΥΠΕΚΑ 
α) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Μ. Ευαγγελίδου 
β) Γεν. ∆/ντη Περιβάλλοντος 

     
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ     

− ΕΥΠΕ  

− Χρον. Αρχείο 

− Τµήµα  Β’  
− Β. Πατση 

− .Α Ψαιλα 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 
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