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Η παρούσα εργασία έχει εκτελεστεί μέσα στο πλαίσιο της υποστήριξης που παρέχει η Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων 
Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας για την αναβάθμιση της θεσμικής ικανότητας του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ και με τους όρους και 
περιορισμούς που προκύπτουν από το σύστημα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ. Για τις επισημάνσεις, θέσεις και προτάσεις που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία ο αναγνώστης πρέπει να λάβει υπόψη του τα παρακάτω σημεία: 
(α) Οι εργασίες που εκπονούνται από την Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας μέσα στο 
παραπάνω πλαίσιο, λόγω της φύσης τους, θεωρούνται εμπιστευτικά εσωτερικά έγγραφα. Η διοίκηση του ΣΕΒ και της Ανώνυμης 
Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσιοποίησης 

μέρους ή του συνόλου των εργασιών αυτών. Το δικαίωμα αυτό δεν το έχουν ατομικά οι υπάλληλοι και συνεργάτες της Ανώνυμης 
Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ή του ΣΕΒ ούτε οι συγγραφείς των κειμένων ούτε οι ανάδοχοι 
των εργασιών ούτε όσοι τρίτοι αποκτούν πρόσβαση στις εργασίες αυτές με άδεια της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων 

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας για άλλους σκοπούς. 
(β) Οι επισημάνσεις, θέσεις και προτάσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία δεν δεσμεύουν την διοίκηση της Ανώνυμης 
Εταιρείας Αναπτυξιακών Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ή του ΣΕΒ. Η διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας Αναπτυξιακών 
Δράσεων Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας και η διοίκηση του ΣΕΒ διατηρούν την ελευθερία να υιοθετούν ή να απορρίπτουν μέρος ή 

το σύνολο της παρούσας εργασίας αναφορικά με την χρήση της για τους σκοπούς του ΣΕΒ. 
(γ) Μέρος ή όλο της παρούσης εργασίας ενδέχεται να έχει αποτελέσει αντικείμενο εσωτερικής συζήτησης στον ΣΕΒ (πριν και μετά την 

ολοκλήρωσή της) στην οποία συνήθως συμμετέχουν η διοίκηση και μέλη του ΣΕΒ καθώς και φορείς με τους οποίους ο ΣΕΒ έχει 
σχέσεις συνεργασίας. Ο τρόπος διεξαγωγής αυτών των συζητήσεων και ο σκοπός τους αίρουν την δυνατότητα εντοπισμού της 

πατρότητας των θέσεων και ιδεών που κάθε φορά εκφράζονται, όταν αυτές διαμορφώνονται σε κείμενο που χρησιμοποιείται από τον 
ΣΕΒ εσωτερικά ή και προς τρίτους.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ 

 
Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι η περαιτέρω διερεύνηση της χρονικής διάρκειας και των 
τυχόν αποκλίσεων στους χρόνους περιβαλλοντικής αδειοδότησης έναντι των θεσμοθετημένων 
από την οικεία περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στη Μελέτη που έχει 
ήδη παραδοθεί στη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, ΣΕΒ, για το Έργο «Κατηγοριοποίηση έργων 
και δραστηριοτήτων για τη διαδικασία ΕΠΕ – Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας σε 
συμφωνία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο». 
 
Τα συμπεράσματα της Έκθεσης βασίζονται στο δείγμα της παραπάνω μελέτης, δηλαδή σε 889 
αρχεία Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από ένα σύνολο 5.330 αποφάσεων 
που έχουν εκδοθεί από τον 01.2014 έως τον 12.2017. Οι ως άνω αποφάσεις, οι οποίες είναι 
αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (http://aepo.ypeka.gr/), αφορούν τις Ομάδες 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 και 11 της ΥΑ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/Β’/10.08.2016), 
περί «Κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει», η οποία τροποποιεί και κωδικοποιεί την ΥΑ 1958/2012. 
Η ως άνω ΥΑ 37674/2016 τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β’/14.2.2018) και 
στην συνέχεια με την ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 (ΦΕΚ 4420/Β’/04.10.2018). 
 
Στόχος είναι: 

 η διερεύνηση της χρονικής διάρκειας που καταγράφεται στις επιμέρους φάσεις της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης που μεσολαβούν από την υποβολή του αιτήματος έως την 
έκδοση της ΑΕΠΟ, 

 η διερεύνηση της φάσης στην οποία παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις από τα 
θεσμοθετημένα όρια στο σύνολο των επιμέρους σταδίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
ανά υποκατηγορία (Α1, Α2) και τύπο άδειας (νέα άδεια, ανανέωση/τροποποίηση), και  

 η διερεύνηση του αριθμού των περιπτώσεων στις οποίες κρίθηκε απαραίτητο το αίτημα 
για περιβαλλοντική αδειοδότηση να διαβιβασθεί προς γνωμοδότηση και στο 
ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ, πριν την έκδοση της σχετική ΑΕΠΟ. 

 
Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, οι φάσεις των επιμέρους χρόνων περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης για την έκδοση της ΑΕΠΟ συνοψίζονται ως εξής, Σχήμα 1.1-1: 

 Α’ Φάση: Αποτελεί το διάστημα από την πρώτη υποβολή της ΜΠΕ έως τη διαβίβαση της 
μελέτης προς δημόσια διαβούλευση και τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

 Β΄ Φάση: Αποτελεί το διάστημα από τη διαβίβαση της μελέτης προς δημόσια 
διαβούλευση και τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες έως την 
παραλαβή της τελευταίας γνωμοδότησης. 
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 Γ’ Φάση: Αποτελεί το διάστημα από την παραλαβή της τελευταίας γνωμοδότησης έως την 
έκδοση της ΑΕΠΟ. 

 

 

Σχήμα 1.1-1: Προσδιορισμός επιμέρους φάσεων στη διαδικασίας περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης 

 

1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
Για τους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης χρησιμοποιείται ως αρχικό δείγμα το αντιπροσωπευτικό 
δείγμα των 889 ΑΕΠΟ το οποίο είχε αποτελέσει τη βάση δεδομένων στην πρόσφατη μελέτη του 
ΣΕΒ, Δεκέμβριος 2018. Το μέγεθος του δείγματος σε κάθε στρώμα καθορίσθηκε με αναλογικό 
καταμερισμό, ενώ το δείγμα σε κάθε στρώμα επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας 
δειγματοληψίας. Τα κριτήρια τα οποία λήφθηκαν υπόψη στην επιλογή του δείγματος ήταν τα 
ακόλουθα: 

 Ποσοστό συμμετοχής της κάθε Ομάδας έργου στο σύνολο των εγκεκριμένων ΑΕΠΟ. 
 Ποσοστό των ΑΕΠΟ που αφορούν σε έργα Υποκατηγορίας Α1 και Α2. 
 Ποσοστό των ΑΕΠΟ που αφορούν σε νέες άδειες ή σε ανανεώσεις/τροποποιήσεις. 
 Ποσοστό συμμετοχής της κάθε Περιφέρειας για τις ΑΕΠΟ έργων Υποκατηγορίας Α2. 

 
Οι θεσμοθετημένοι χρόνοι των τριών φάσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης που εξετάζονται 
στην παρούσα Έκθεση ορίζονται στο Ν. 4014/2011 και εξειδικεύονται επιπλέον στην ΥΑ υπ’ αριθμ. 
οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β’/19.04.2013) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των 
ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των 
άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 
αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις 
διαδικασίες αυτές θέματος.» και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.2-1 που ακολουθεί. 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1.2-1: Θεσμοθετημένοι χρόνοι περιβαλλοντικής αδειοδότησης για κάθε φάση (σε 
εργάσιμες ημέρες) ανά υποκατηγορία και τύπο άδειας 
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Επιμέρους χρόνοι ΜΠΕ/Φάκελος 

Α’ Φάση 

(υποβολή-

διαβίβαση) 

Β’ Φάση (διαβίβαση- 

τελευταία 

γνωμοδότηση) 

Γ’ Φάση (τελευταία 

γνωμοδότηση-

έκδοση ΑΕΠΟ) 

Υποκατηγορία  Α1 Α2 Α1 Α2 Α1 Α2 

Νέα άδεια  ΜΠΕ 17 12 45 35 47 37 

Ανανέωση/τροποποίηση 
ΜΠΕ 17 12 45 35 47 37 

Φάκελος 
25 ημέρες συνολικά, δεν προβλέπεται η διαδικασία των 

γνωμοδοτήσεων. 

 
Επισημαίνεται ότι στη Γ΄ Φάση, σύμφωνα με την ΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/2013, οι 
θεσμοθετημένοι χρόνοι αυξάνονται κατά 11 εργάσιμες ημέρες (15 ημερολογιακές) για την 
Υποκατηγορία Α1 και κατά 15 εργάσιμες ημέρες για την Υποκατηγορία Α2, στην περίπτωση που 
κριθεί απαραίτητο η ΜΠΕ να διαβιβασθεί προς γνωμοδότηση και στο ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ αντίστοιχα, 
πριν την έκδοση της σχετική ΑΕΠΟ. 
 
Επιπλέον, σημειώνεται ότι από το Ν. 4014/2011 δεν προβλέπεται η διαδικασία των 
γνωμοδοτήσεων για τις περιπτώσεις ανανέωσης/τροποποίησης ΑΕΠΟ με υποβολή Φακέλου και 
ως εκ τούτου η θεσμοθετημένη συνολική διάρκεια έκδοσης ΑΕΠΟ από τη στιγμή υποβολής τους 
σχετικού αιτήματος είναι 25 εργάσιμες ημέρες. Συνεπώς, στην περίπτωση της 
ανανέωσης/τροποποίησης ΑΕΠΟ με Φάκελο δεν υφίσταται ο διαχωρισμός στις επιμέρους Φάσεις 
(Α’, Β’, Γ’) και ο υπολογισμός των χρόνων περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις επί μέρους Φάσεις 
(Α’, Β’, Γ’), αλλά και των σχετικών αποκλίσεων από τους θεσμοθετημένους χρόνους. 
 
Ωστόσο, επειδή στο δείγμα που εξετάστηκε υπάρχουν περιπτώσεις φακέλων για τις οποίες έχουν 
ζητηθεί γνωμοδοτήσεις από αρμόδιες υπηρεσίες, στην παρούσα Έκθεση ο υπολογισμός των 
επιμέρους χρόνων σε άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο αφορά αυτές τις περιπτώσεις. 
Μάλιστα, όπως φαίνεται και από τους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ, όπου παρουσιάζεται η 
σύνθεση του αξιοποιήσιμου δείγματος για τις επιμέρους φάσεις σε σχέση με αυτήν του δείγματος 
στη μελέτη του ΣΕΒ, Δεκέμβριος 2018, οι περιπτώσεις για τις οποίες έχουν τελικά ζητηθεί 
γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες στη Β’ Φάση ανέρχονται σε ποσοστό 40%. 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας, κατά την αποδελτίωση της κάθε ΑΕΠΟ του δείγματος καταγράφονταν 
οι παρακάτω ημερομηνίες:  

 ημερομηνία πρώτης υποβολής της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις 
περιπτώσεις νέας άδειας ή του φακέλου ανανέωσης/τροποποίησης, 

 ημερομηνία διαβίβασης της μελέτης για δημόσια διαβούλευση και για τις γνωμοδοτήσεις 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, 

 ημερομηνία της τελευταίας γνωμοδότησης, 
 ημερομηνία γνωμοδότησης του ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ, σε περίπτωση που απαιτήθηκε, και  
 ημερομηνία έκδοσης της ΑΕΠΟ. 

 
Κατά την αποδελτίωση των ΑΕΠΟ του δείγματος, παρατηρήθηκαν ορισμένες περιπτώσεις στις 
οποίες οι ενδιάμεσες ημερομηνίες για τις νέες άδειες ή τις άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με 
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ΜΠΕ δεν είχαν καταγραφεί στα «έχοντας υπόψη» της ΑΕΠΟ. Για το λόγο αυτό οι ως άνω 
περιπτώσεις, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά και στην Ενότητα 2.1, εξαιρέθηκαν από το 
αξιοποιήσιμο δείγμα της παρούσας Έκθεσης, βλ. Παράρτημα Ι. 
 

1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ 

 
Τα περιεχόμενα της παρούσας Έκθεσης παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 
Κεφάλαιο 1:  Εισαγωγή 
Κεφάλαιο 2:  Παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
Κεφάλαιο 3:  Συμπεράσματα 
 
Στα Παραρτήματα συνοψίζεται ο αριθμός των ΑΕΠΟ που εξετάστηκαν ανά περίπτωση.  Ειδικότερα: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Συχνότητες δείγματος που εξαιρέθηκε ανά Ομάδα έργου και υποκατηγορία, για 

τις Φάσεις Α’, Β’ και Γ’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πίνακες συχνοτήτων στο αξιοποιήσιμο δείγμα των 889 ΑΕΠΟ στη Μελέτη του 

ΣΕΒ, Δεκέμβριος 2018, και στην παρούσα Έκθεση  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Κατανομή του δείγματος της υποκατηγορίας Α2 ανά περιφέρεια 
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

2.1. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ 

 
Δεδομένου ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε ορισμένο αριθμό των ΑΕΠΟ νέων αδειών ή 
ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ στα «έχοντας υπόψη» δεν είχαν καταγραφεί οι ημερομηνίες 
των επί μέρους φάσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ για την περίπτωση 
ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο (χωρίς γνωμοδοτήσεις) δεν προβλέπεται από το Ν. 
4014/2011 η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, στην παρούσα Έκθεση το μέγεθος του δείγματος για τον υπολογισμό των επιμέρους 
χρόνων κάθε φάσης διαμορφώθηκε ως ακολούθως. 
 
Από το δείγμα των 889 ΑΕΠΟ: 

 οι χρόνοι της Α’ Φάσης υπολογίστηκαν βάσει των 818 ΑΕΠΟ, δηλαδή από το 92% του 
αρχικού δείγματος, 

 οι χρόνοι της Β’ Φάσης υπολογίστηκαν βάσει των 631 ΑΕΠΟ, δηλαδή από το 71% του 
αρχικού δείγματος και τέλος  

 οι χρόνοι της Γ’ Φάσης υπολογίστηκαν βάσει των 659 ΑΕΠΟ, δηλαδή από το 74 % του 
αρχικού δείγματος. 

 
Αναλυτικά στοιχεία για την σύνθεση του δείγματος που εξετάστηκε στις επί μέρους Φάσεις της 
παρούσας Μελέτης δίνονται στα Παραρτήματα Ι- ΙΙΙ της Έκθεσης. 
 

2.2. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

2.2.1. Επιμέρους χρόνοι περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανά Ομάδα έργου, 
υποκατηγορία και τύπο άδειας 

 
Βάσει της περιγραφής των τριών φάσεων (βλ. Σχήμα 1.1-1) υπολογίστηκαν οι επιμέρους χρόνοι 
της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σε εργάσιμες ημέρες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 
η Α’ Φάση αντιστοιχεί στο χρόνο που μεσολαβεί από την πρώτη υποβολή της ΜΠΕ μέχρι τη 
διαβίβασή της για γνωμοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την δημόσια διαβούλευση, η Β’ 
Φάση στο διάστημα που απαιτείται μέχρι την συλλογή των γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία 
διαβούλευσης) και η Γ’ Φάση στο διάστημα που μεσολαβεί από την παραλαβή της τελευταίας 
γνωμοδότησης μέχρι την έκδοση της ΑΕΠΟ. 
 
Ως περιγραφικό μέτρο των επιμέρους χρόνων επιλέχθηκε η διάμεσος, καθώς η κατανομή των 
χρόνων σε όλα τα επίπεδα αποκλίνει σημαντικά από την κανονική κατανομή σύμφωνα με τον 



 

 

Συμπληρωματική ανάλυση   Ιανουάριος 2019|9 

στατιστικό έλεγχο Kolmogorov – Smirnov, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%, γεγονός 
που καθιστά τη μέση τιμή  μη κατάλληλο περιγραφικό μέτρο. Σημειώνεται ότι η διάμεσος είναι η 
μεσαία παρατήρηση των διατεταγμένων παρατηρήσεων σε αύξουσα σειρά. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της κάθε παρατήρησης και συνεπώς το μέτρο αυτό δεν 
επηρεάζεται από ακραίες τιμές. 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι διάμεσες τιμές ανά Ομάδα έργου, 
υποκατηγορία και τύπο άδειας για κάθε φάση αντίστοιχα. 
 
Αντίστοιχα, στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι διάμεσες τιμές ανά υποκατηγορία 
και τύπο άδειας για καθεμία από τις τρεις φάσεις. 
 

2.2.1.1. Α’ Φάση 

 
Στον Πίνακα 2.2-1 συνοψίζονται οι διάμεσοι της χρονικής διάρκειας για την Α’ Φάση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εξεταζόμενων Ομάδων έργων ανά υποκατηγορία και τύπο 
άδειας. Στον Πίνακα ΙΙ-2 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας συνοψίζονται οι συχνότητες στο 
αξιοποιήσιμο δείγμα για την Α’ Φάση. 
 
Οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ της υποκατηγορίας Α1 έχουν τη μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια στη φάση αυτή με διάμεση τιμή 78 ημέρες, έναντι των 17 ημερών που 
προβλέπονται στην οικεία νομοθεσία. Ειδικότερα, για τις Ομάδες 4 «Συστήματα περιβαλλοντικών 
υποδομών» και 5 «Εξορυκτικές δραστηριότητες» καταγράφεται η μεγαλύτερη διάρκεια στην Α’ 
Φάση σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. 
 
Οι νέες άδειες της υποκατηγορίας Α1 έχουν την αμέσως μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στην Α’ 
Φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης με διάμεση τιμή 72 ημέρες. Ειδικότερα, για τις Ομάδες 3 
«Λιμενικά έργα», 10 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα 
αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» και 1 «Έργα χερσαίων και 
εναέριων μεταφορών» καταγράφεται η μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. 
 
Οι νέες άδειες της υποκατηγορίας Α2 έχουν διάμεση τιμή χρονικής διάρκειας Α’ Φάσης 61 ημέρες, 
έναντι των 12 ημερών της νομοθεσίας, με τις Ομάδες 8 «Υδατοκαλλιέργειες», 4 «Συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών» και 2 «Υδραυλικά έργα» να έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια. 
 
Οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ της υποκατηγορίας Α2 έχουν διάμεση τιμή 36 
ημέρες, με μεγαλύτερες τιμές για τις Ομάδες 6 και 3. 
 
Οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο έχουν διάμεση τιμή Α’ Φάσης 44 και 30 ημέρες, 
για τις υποκατηγορίες Α1 και Α2 αντίστοιχα. 
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Πίνακας 2.2-1: Οι διάμεσοι της χρονικής διάρκειας ανά Ομάδα Έργου για την Α΄ Φάση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σε εργάσιμες ημέρες (σε παρένθεση οι θεσμοθετημένοι 

χρόνοι) 

Α' Φάση  
ΜΠΕ/ 

Φάκελο
ς 

Ομάδα Έργου 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 8η 9η 
10
η 11η Σύνολο 

Α1 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 
(17) 

75 49 118 42 73 90 43 16 10
5 

73 72 

Ανανέωση/ 
τροποποίηση 

ΜΠΕ 
(17) 38 - - 91 69 55 - - - - 78 

Φάκελος 
(25 σύν.) 

73 66 38 52 166 60 106 26 45 31 44 

Α2 

Νέα Άδεια 
ΜΠΕ 
(12) 

62 74 64 88 39 70 109 61 63 54 61 

Ανανέωση/ 
τροποποίηση 

ΜΠΕ 
(12) - 47 48 47 37 57 26 32 30 - 36 

Φάκελος 
(25 σύν.) 

53 7 261 35 32 42 60 24 17 30 30 

 
Στο Σχήμα 2.2-1 απεικονίζεται η κατανομή της χρονικής διάρκειας της Α΄ Φάσης περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, ανά υποκατηγορία και τύπο άδειας. Παρά το γεγονός ότι στη φάση αυτή οι νέες 
άδειες και οι ανανεώσεις/τροποποιήσεις της υποκατηγορίας Α1 έχουν μεγαλύτερο διάμεσο χρόνο 
από τις αντίστοιχες άδειες της Α2, στην  Α2 παρατηρούνται πολλές ακραίες τιμές. 
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Σχήμα 2.2-1: Διάγραμμα πλαισίου και απολήξεων1 (BoxPlot) της χρονικής διάρκειας της Α’ 
Φάσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης (εργάσιμες ημέρες) ανά υποκατηγορία και τύπο άδειας 

2.2.1.2. Β’ Φάση 

 
Στον Πίνακα 2.2-2 συνοψίζονται οι διάμεσοι της χρονικής διάρκειας για τη Β’ Φάση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εξεταζόμενων Ομάδων έργων ανά υποκατηγορία και τύπο 
άδειας, όπου ως Β’ Φάση λογίζεται το στάδιο που μεσολαβεί από την διαβίβαση της Μελέτης ή 
του Φακέλου μέχρι τη συλλογή του συνόλου των γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού. Στον Πίνακα ΙΙ-3 του Παραρτήματος ΙΙ 
συνοψίζονται οι συχνότητες στο αξιοποιήσιμο δείγμα για τη Β’ Φάση. 
 

Πίνακας 2.2-2: Οι διάμεσοι της χρονικής διάρκειας ανά Ομάδα Έργου για τη Β΄ Φάση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης , σε εργάσιμες ημέρες (σε παρένθεση οι θεσμοθετημένοι 

χρόνοι) 

B' Φάση  ΜΠΕ/ 
Φάκελος 

Ομάδα Έργου 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 8η 9η 10η 11η Σύνολο 

Α1 

Νέα Άδεια ΜΠΕ (45) 164 235 114 87 173 180 282 45 486 586 195 

Ανανέωση/ 
τροποποίηση 

ΜΠΕ (45) 131 - - 137 199 222 - - - - 196 
Φάκελος 
(25 σύν.) 

73 199 84 15 223 214 150 86 125 - 119 

Α2 

Νέα Άδεια ΜΠΕ (35) 129 169 92 102 151 116 168 71 138 133 127 

Ανανέωση/ 
τροποποίηση 

ΜΠΕ (35) - 151 224 77 64 76 188 78 59 - 77 
Φάκελος 
(25 σύν.) 

127 44 157 64 81 68 54 70 81 38 68 

 
Οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ της υποκατηγορίας Α1 έχουν τη μεγαλύτερη χρονική 
διάρκεια στη φάση αυτή με διάμεση τιμή 196 ημέρες, έναντι των 45 ημερών που προβλέπονται 
στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, οι Ομάδες 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» και 5 «Εξορυκτικές δραστηριότητες» 
έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. 
 
Οι νέες άδειες της υποκατηγορίας Α1 ακολουθούν σε διάρκεια με διάμεση τιμή 195 ημέρες. 
Ειδικότερα, για τις Ομάδες 6, 8 «Υδατοκαλλιέργειες», 10 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και 11 
«Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών» καταγράφεται η μεγαλύτερη διάρκεια σε 
σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. 
 
Οι νέες άδειες της υποκατηγορίας Α2 έχουν διάμεση τιμή 127 ημέρες, έναντι των 35 ημερών που 
προβλέπονται από το Νόμο, με τις μεγαλύτερες τιμές να καταγράφονται στις Ομάδες 2 
«Υδραυλικά έργα», 5 «Εξορυκτικές δραστηριότητες» και 8 «Υδατοκαλλιέργειες». 

                                                             
1 Για την καλύτερη διαγραμματική απεικόνιση από το σχήμα έχουν αφαιρεθεί οι πολύ ακραίες τιμές 

μεγαλύτερες των 700 εργάσιμων ημερών (στο σύνολο μία περίπτωση). 
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Οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο της υποκατηγορίας Α1 έχουν μεγάλη διάμεση 
τιμή για τη φάση αυτή, 119 ημέρες με τις Ομάδες 2 και 6 να έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια σε 
σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Οι ΑΕΠΟ αυτές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αφορούν ειδικές 
περιπτώσεις για τις οποίες έχουν ζητηθεί γνωμοδοτήσεις από αρμόδιες υπηρεσίες, παρά το 
γεγονός ότι δεν προβλέπεται σαν διαδικασία από το Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τον οποίο ο 
συνολικός χρόνος για την εξέταση του Φακέλου από την υποβολή του μέχρι την έκδοση της ΑΕΠΟ 
ανέρχεται σε 25 εργάσιμες ημέρες. 
 
Οι διάρκειες της Β’ Φάσης για τις άδειες ανανέωσης/τροποποίησης της υποκατηγορίας Α2 έχουν 
διάμεση τιμή 77 και 68 ημέρες, με ΜΠΕ και με Φάκελο αντίστοιχα. Στην περίπτωση της ΜΠΕ, οι 
Ομάδες 3 «Λιμενικά έργα» και 8 «Υδατοκαλλιέργειες» έχουν συνολικά τη μεγαλύτερη διάμεση 
διάρκεια σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, ενώ στην περίπτωση του Φακέλου, οι Ομάδες 1 «Έργα 
χερσαίων και εναέριων μεταφορών» και 3 «Λιμενικά έργα» παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες 
διάμεσες τιμές. 
 
Στο Σχήμα 2.2-2 απεικονίζεται η κατανομή της χρονικής διάρκειας της Β΄ Φάσης περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, ανά υποκατηγορία και τύπο άδειας. Όπως διαπιστώθηκε και στην Α’ Φάση, ομοίως 
και στην Β’ Φάση, στην υποκατηγορία Α1 οι νέες άδειες και οι ανανεώσεις/τροποποιήσεις έχουν 
μεγαλύτερο διάμεσο χρόνο από τις αντίστοιχες άδειες της Α2, στην υποκατηγορία Α2 
παρατηρούνται πολλές ακραίες τιμές. 
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Σχήμα 2.2-2: Διάγραμμα πλαισίου και απολήξεων2 (BoxPlot) της χρονικής διάρκειας της Β’ 
Φάσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης (εργάσιμες ημέρες) ανά υποκατηγορία και τύπο άδειας 

 
 

2.2.1.3. Γ’ Φάση 

 
Στον Πίνακα 2.2-3 συνοψίζονται οι διάμεσοι της χρονικής διάρκειας για τη Γ’ Φάση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εξεταζόμενων Ομάδων έργου ανά υποκατηγορία και τύπο 
άδειας, , το διάστημα δηλαδή που μεσολαβεί από την παραλαβή της τελευταίας γνωμοδότησης, 
του ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένου, μέχρι την έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ. Στον Πίνακα ΙΙ-4 
του Παραρτήματος ΙΙ δίνονται οι συχνότητες στο αξιοποιήσιμο δείγμα για τη Γ’ Φάση. 
 

Πίνακας 2.2-3: Οι διάμεσοι της χρονικής διάρκειας ανά Ομάδα Έργου για τη Γ΄ Φάση 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης , σε εργάσιμες ημέρες (σε παρένθεση οι θεσμοθετημένοι 

χρόνοι) 

Γ' Φάση  
ΜΠΕ/ 

Φάκελος 
Ομάδα Έργου 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 8η 9η 10η 11η Σύνολο 

Α1 

Νέα Άδεια 
ΜΠΕ (47+11 

ΚΕΣΠΑ) 
87 74 207 51 118 191 96 53 326 280 120 

Ανανέωση/ 
Τροποποίηση 

ΜΠΕ (47+11 
ΚΕΣΠΑ) 

62 - - 319 445 70 - - - - 110 

Φάκελος 
(25 σύν.) 

62 116 126 24 167 59 44 41 55 6 45 

Α2 

Νέα Άδεια 
ΜΠΕ (37+15 

ΠΕΣΠΑ) 33 65 55 37 48 46 87 50 54 55 47 

Ανανέωση/ 
Τροποποίηση 

ΜΠΕ (37+15 
ΠΕΣΠΑ) 

26 32 31 49 15 49 19 40 32 - 37 

Φάκελος 
(25 σύν.) 16 20 81 28 23 64 25 36 12 27 20 

 
Οι νέες άδειες της υποκατηγορίας Α1 έχουν τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στη φάση αυτή με 
διάμεση τιμή 120 ημέρες, με τις μεγαλύτερες τιμές να καταγράφονται για τις  Ομάδες 3 «Λιμενικά 
έργα», 10 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και 11 «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών 
ουσιών». 
 
Οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ της υποκατηγορίας Α1 έχουν την αμέσως 
μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στη Γ’ Φάση με διάμεση τιμή 110 ημέρες. Οι Ομάδες 4 «Συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών» και 5 «Εξορυκτικές δραστηριότητες» έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια 
σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. 
 

                                                             
2 Για την καλύτερη διαγραμματική απεικόνιση από το σχήμα έχουν αφαιρεθεί οι πολύ ακραίες τιμές 

μεγαλύτερες των 1100 εργάσιμων ημερών (στο σύνολο δύο περιπτώσεις). 
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Οι νέες άδειες της υποκατηγορίας Α2 έχουν διάμεση τιμή 47 ημέρες, ενώ οι άδειες 
ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο της υποκατηγορίας Α1 έχουν διάμεση τιμή 45 ημέρες. 
 
Οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης της υποκατηγορίας Α2 έχουν διάμεση τιμή 37 και 20 ημέρες 
με ΜΠΕ και με Φάκελο, αντίστοιχα. 
 
 
Στο Σχήμα 2.2-3 απεικονίζεται η κατανομή της χρονικής διάρκειας της Γ΄ Φάσης, ανά 
υποκατηγορία και τύπο άδειας. Όπως διαπιστώθηκε και στις Φάσεις Α’ και Β’, ομοίως και στην 
περίπτωση της Γ’ Φάσης στην υποκατηγορία Α2 παρατηρούνται πολλές ακραίες τιμές. 
 

 

Σχήμα 2.2-3: Διάγραμμα πλαισίου και απολήξεων3 (BoxPlot) της χρονικής διάρκειας για τη Γ’ 
Φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ( εργάσιμες ημέρες) ανά υποκατηγορία και τύπο άδειας  

 

2.2.2. Σύγκριση επιμέρους χρόνων περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανά Ομάδα έργου, 
υποκατηγορία και τύπο άδειας με τα θεσμοθετημένα όρια 

 
Προκειμένου να είναι εφικτή η σύγκριση της χρονικής διάρκειας κάθε φάσης, υπολογίστηκε η 
απόκλιση των επιμέρους χρόνων περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τους θεσμοθετημένους 

                                                             
3 Για την καλύτερη διαγραμματική απεικόνιση από το σχήμα έχουν αφαιρεθεί οι πολύ ακραίες τιμές 

μεγαλύτερες των 800 εργάσιμων ημερών (στο σύνολο δύο περιπτώσεις). 
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χρόνους για τις νέες άδειες και τις άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ της υποκατηγορίας 
Α1 και Α2 (βλ. Πίνακα 1.2-1). 
 
Καθώς ο θεσμοθετημένος χρόνος για τις άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο αφορά στο 
σύνολο σε 25 εργάσιμες ημέρες, χωρίς να υπάρχει αναφορά επιμερισμού αυτού στις επιμέρους 
φάσεις, η σύγκριση πραγματοποιείται με τα στοιχεία που δίνονται στους Πίνακες 2.2-1 έως 2.2-3 
της προηγούμενης ενότητας, που αφορούν εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες έχουν ζητηθεί 
γνωμοδοτήσεις από αρμόδιες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπεται σαν διαδικασία 
από το Ν. 4014/2011. Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες αναφοράς των τριών φάσεων είναι 
διαθέσιμες στις περισσότερες ΑΕΠΟ του δείγματος που αφορούν ανανέωση/τροποποίηση με 
Φάκελο. 
 
Στον Πίνακα 2.2-4 και στο Σχήμα 2.2-4 συνοψίζονται οι διάμεσοι των χρονικών αποκλίσεων από 
τα θεσμοθετημένα όρια των εξεταζόμενων ομάδων ανά υποκατηγορία και φάση (Α’, Β’, Γ’) στην 
περίπτωση νέας άδειας. Η χρονική διάρκεια στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνει τα 
θεσμοθετημένα όρια για όλες τις φάσεις, με τις μικρότερες αποκλίσεις να παρατηρούνται στη Γ’ 
Φάση της υποκατηγορίας Α2, όπου κατά περιπτώσεις καταγράφονται χρόνοι μικρότεροι των 
θεσμοθετημένων ορίων. 
 
Αντίστοιχα, στο Σχήμα 2.2-5 απεικονίζεται η κατανομή των χρονικών αποκλίσεων από τα 
θεσμοθετημένα όρια για κάθε φάση, για τα έργα υποκατηγορίας Α1 & Α2 στην περίπτωση της 
νέας άδειας. 
 
Από τα δεδομένα του Πίνακα 2.2.-4 προκύπτει σαφώς ότι η Φάση Β αποτελεί τη Φάση της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις από τους θεσμοθετημένους 
χρόνους.  
 
Ειδικότερα στην υποκατηγορία Α1 οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται για τη Β΄ Φάση στις 
Ομάδες 8 «Υδατοκαλλιέργειες», 10 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και 11 «Μεταφορά ενέργειας, 
καυσίμων και χημικών ουσιών». Αντίστοιχα στην υποκατηγορία Α2 οι μεγαλύτερες αποκλίσεις 
καταγράφονται στις Ομάδες 2 «Υδραυλικά έργα» και 8 «Υδατοκαλλιέργειες», ομοίως για τη Β’ 
Φάση. 
 

Πίνακας 2.2-4: Οι διάμεσοι των χρονικών αποκλίσεων από τα θεσμοθετημένα όρια για τις 
εξετασθείσες Ομάδες Έργων ανά υποκατηγορία και φάση στην περίπτωση νέας άδειας, (σε 

παρένθεση οι θεσμοθετημένοι χρόνοι) 

 Νέα Άδεια 
Ομάδα Έργου 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 8η 9η 10η 11η Σύνολο 

Α1 

Α΄ Φάση (17) 58 32 101 25 56 73 26 -1 88 56 55 

Β΄ Φάση (45) 119 190 69 42 128 135 237 -1 441 541 150 

Γ΄ Φάση (47+11 
ΚΕΣΠΑ) 

29 22 154 4 71 136 49 6 268 222 64 
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Α2 

Α΄ Φάση (12) 50 62 52 76 27 58 97 49 51 42 49 

Β΄ Φάση (35) 94 134 57 67 116 81 133 36 103 98 92 

Γ΄ Φάση (37+15 
ΠΕΣΠΑ) -5 17 3 -1 -3 2 41 8 17 12 6 

 
 
 
 

Νέα Άδεια 

Σχήμα 2.2-4: Αραχνοειδές διαγράμματα των διάμεσων χρονικών αποκλίσεων από τα 
θεσμοθετημένα όρια ανά υποκατηγορία και φάση στην περίπτωση νέας άδειας 
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Σχήμα 2.2-5: Διάγραμμα πλαισίου και απολήξεων4 (BoxPlot) χρονικών αποκλίσεων 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης για κάθε φάση ανά υποκατηγορία, νέων αδειών 

 
Στον Πίνακα 2.2-5 συνοψίζονται οι διάμεσοι των χρονικών αποκλίσεων από τα θεσμοθετημένα 
όρια των εξεταζόμενων ομάδων ανά υποκατηγορία και φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, (Α’, 
Β’, Γ’) στην περίπτωση ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ. Η χρονική διάρκεια των επί μέρους 
φάσεων στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνούν τα θεσμοθετημένα όρια, εκτός από τις τιμές 
της Γ’ Φάσης της Α2 υποκατηγορίας. 
 
Αντίστοιχα, στο Σχήμα 2.2-6 απεικονίζεται η κατανομή των χρονικών αποκλίσεων από τα 
θεσμοθετημένα όρια για κάθε φάση, ανά υποκατηγορία στην περίπτωση της 
ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ. 
 
Στην υποκατηγορία Α1 η μεγαλύτερη διάμεση απόκλιση παρατηρείται στις Ομάδες 4 «Συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών» και 5 «Εξορυκτικές δραστηριότητες» για τη Γ΄ Φάση. Αντίστοιχα, 
στην υποκατηγορία Α2 οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνται στις Ομάδες 2 «Υδραυλικά 
έργα», 3 «Λιμενικά έργα» και 8 «Υδατοκαλλιέργειες», για τη Β’ Φάση. 
 

                                                             
4 Για την καλύτερη διαγραμματική απεικόνιση στο σχήμα έχουν αφαιρεθεί οι πολύ ακραίες τιμές 

μεγαλύτερες των 1100 ημερών (στο σύνολο πέντε περιπτώσεις). 
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Πίνακας 2.2-5: Οι διάμεσοι των χρονικών αποκλίσεων από τα θεσμοθετημένα όρια για τις 
εξετασθείσες Ομάδες Έργων ανά υποκατηγορία και φάση στην περίπτωση 

ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ, (σε παρένθεση οι θεσμοθετημένοι χρόνοι) 

Ανανέωση/ 

τροποποίηση με 

ΜΠΕ 

Ομάδα Έργου 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 8η 9η 10η 11η Σύνολο 

Α1 

Α΄ Φάση (17) 21 - - 74 52 38 - - - - 61 

Β΄ Φάση (45) 86 - - 92 154 177 - - - - 151 
Γ΄ Φάση (47+11 
ΚΕΣΠΑ) 15 - - 272 398 12 - - - - 63 

Α2 

Α΄ Φάση (12) - 35 36 35 25 45 14 20 18 - 24 

Β΄ Φάση (35) - 116 189 42 29 40 153 43 24 - 42 
Γ΄ Φάση (37+15 
ΠΕΣΠΑ) -11 -5 -21 10 -22 4 -24 3 -5 - -2 

 

 

Σχήμα 2.2-6: Διάγραμμα πλαισίου και απολήξεων5 (BoxPlot) χρονικών αποκλίσεων από τα 
θεσμοθετημένα όρια για κάθε φάση ανά υποκατηγορία, αδειών ανανέωσης/τροποποίησης με 

ΜΠΕ 

 

                                                             
5 Για την καλύτερη διαγραμματική απεικόνιση στο σχήμα έχουν αφαιρεθεί οι πολύ ακραίες τιμές 

μεγαλύτερες των 700 εργάσιμων ημερών (στο σύνολο δύο περιπτώσεις). 
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Στο Σχήμα 2.2-7 που ακολουθεί απεικονίζεται η κατανομή της χρονικής διάρκειας για κάθε φάση, 
ανά υποκατηγορία στην περίπτωση της ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο. 
 
Επισημαίνεται, πως καθώς ο θεσμοθετημένος χρόνος για τις άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με 
Φάκελο αφορά στο σύνολο σε 25 εργάσιμες ημέρες, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα επιμερισμού 
στις επιμέρους φάσεις, η σύγκριση πραγματοποιείται με τα στοιχεία που δίνονται στους Πίνακες 
2.2-1 έως 2.2-3 της προηγούμενης ενότητας, που αφορούν εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες 
έχουν ζητηθεί γνωμοδοτήσεις από αρμόδιες υπηρεσίες, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή 
δεν προβλέπεται από το Ν. 4014/2011. 
 
Στην πλειοψηφία των Ομάδων η διάμεση χρονική διάρκεια της Β΄ Φάσης είναι μεγαλύτερη σε 
σύγκριση με τις Φάσεις Α΄ και Γ΄.  
 
Επίσης, στην υποκατηγορία Α1 η μεγαλύτερη διάμεση χρονική διάρκεια 
ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο που καταγράφεται για τη Β΄ Φάση, παρατηρείται στις 
Ομάδες 5 «Εξορυκτικές δραστηριότητες», 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής 
ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» και 2 «Υδραυλικά έργα». Αντίστοιχα στην 
υποκατηγορία Α2 η μεγαλύτερη διάμεση χρονική διάρκεια για τη Β’ Φάση παρατηρείται στις 
Ομάδες 1 «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» και 3 «Λιμενικά έργα». Τέλος, στην 
υποκατηγορία Α1 η διάμεση χρονική διάρκεια των Ομάδων 3 «Λιμενικά έργα» και 4 «Συστήματα 
περιβαλλοντικών υποδομών» έχουν μεγαλύτερη τιμή κατά 42 και 9 ημέρες αντίστοιχα στη Γ΄ 
Φάση από την αντίστοιχη τιμή τους στη Β΄ Φάση, παρατήρηση που δεν καταγράφεται σε καμία 
άλλη Ομάδα έργου στην υποκατηγορία Α1.  
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Σχήμα 2.2-7: Διάγραμμα πλαισίου και απολήξεων (BoxPlot) της χρονικής διάρκειας για κάθε 
φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανά υποκατηγορία, αδειών ανανέωσης/τροποποίησης 

με Φάκελο 
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Σχήμα 2.2-8: Διάγραμμα των διάμεσων χρονικών αποκλίσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
ανά υποκατηγορία, τύπο άδειας και η συνολική διάμεση χρονική απόκλιση για κάθε φάση 

 
Στο Σχήμα 2.2-8 παρουσιάζονται οι διάμεσες χρονικές αποκλίσεις για κάθε φάση περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης ανά υποκατηγορία και τύπο άδειας. Σε όλες τις περιπτώσεις η μεγαλύτερη 
απόκλιση παρατηρείται στη B΄ Φάση, σε σύγκριση με την Α΄ και Γ΄ Φάση. Η απόκλιση από τα 
θεσμοθετημένα όρια της υποκατηγορίας Α1 είναι μεγαλύτερη από την απόκλιση της 
υποκατηγορίας Α2 για κάθε φάση. Η διάμεση απόκλιση ανεξαρτήτως υποκατηγορίας και τύπο 
άδειας (σύνολο) είναι 45, 87 και 8 ημέρες για τις Α΄, Β΄, Γ΄ Φάσεις αντίστοιχα. 
 

2.2.3. Επιμέρους χρόνοι περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανά Περιφέρεια 

 
Στον Πίνακα 2.2-6 συνοψίζονται οι διάμεσες χρονικές αποκλίσεις από τα θεσμοθετημένα όρια 
ανά περιφέρεια και τύπο άδειας για κάθε φάση στην υποκατηγορία Α2. Για τις άδειες 
ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο υπολογίστηκαν οι διάμεσοι της χρονικής διάρκειας για κάθε 
φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανά περιφέρεια και συνοψίζονται στον Πίνακα 2.2-7. Στον 
Πίνακα ΙΙΙ-1 του Παραρτήματος ΙΙΙ, δίνεται η κατανομή του δείγματος ανά περιφέρεια, τύπο 
άδειας και φάση. 
 
Στο Σχήμα 2.2-9 απεικονίζονται οι διάμεσες χρονικές αποκλίσεις των νέων αδειών (αριστερά) και 
των αδειών ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ (δεξιά), από τα προβλεπόμενα όρια ανά 
περιφέρεια για κάθε φάση. 
 
Όσον αφορά στις νέες άδειες, συμπεραίνουμε ότι η απόκλιση της χρονικής διάρκειας από τα 
προβλεπόμενα όρια είναι μεγαλύτερη στη Β΄ Φάση για την πλειοψηφία των περιφερειών, εκτός 
από τις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Πελοποννήσου για τις οποίες οι μεγαλύτερες 
αποκλίσεις παρουσιάζονται στην Α΄ Φάση, με τιμές αποκλίσεων 140, 145 και 163 ημέρες 
αντίστοιχα. Στη Β΄ Φάση, τις μεγαλύτερες αποκλίσεις καταγράφονται για τις περιφέρειες της 
Θεσσαλίας και του Νοτίου Αιγαίου με τιμές 139 και 125 ημέρες αντίστοιχα. Στη Γ΄ Φάση 
παρατηρούνται οι μικρότερες αποκλίσεις σε όλες τις περιφέρειες σε σύγκριση με τις αποκλίσεις 
της Α΄ και Β΄ Φάσης, εκτός από την περίπτωση των Ιονίων Νήσων, όπου η απόκλιση της Γ΄ Φάσης 
είναι μεγαλύτερη από την απόκλιση της Β΄ Φάσης. 
 
Στις άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ, η μεγαλύτερη διάμεση χρονική απόκλιση 
παρατηρείται στη Β΄ Φάση στην πλειοψηφία των περιφερειών. Στις περιφέρειες της Δυτικής 
Ελλάδας, των Ιονίων Νήσων και της Κρήτης η απόκλιση της Α΄ Φάσης από τους θεσμοθετημένους 
χρόνους είναι μεγαλύτερη, με μικρή διαφορά, από την απόκλιση της Β΄ Φάσης, ενώ στην 
περιφέρεια της Θεσσαλίας η απόκλιση της Α΄ Φάσης είναι μεγαλύτερη από την απόκλιση της Β΄ 
Φάσης με τη μεγαλύτερη διαφορά από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Στην Αττική και στην Κρήτη 
παρατηρείται η μεγαλύτερη απόκλιση στην Α΄ Φάση με τιμές 80 και 85 ημέρες αντίστοιχα. Στη Β΄ 
Φάση η μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται στην περιφέρεια της Πελοποννήσου με τιμή 249 
ημέρες, ενώ τιμές χαμηλότερες από τους θεσμοθετημένους χρόνους καταγράφονται στην 
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Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος, στη Γ΄ Φάση παρατηρούμε τις μικρότερες αποκλίσεις από 
τα προβλεπόμενα όρια για όλες τις περιφέρεις σε σύγκριση με τις Α΄ και Β΄ Φάσεις, . Η μεγαλύτερη 
απόκλιση στη Γ΄ Φάση παρατηρείται σε άδειες των οποίων τα έργα υπάγονται σε περισσότερες 
από μία περιφέρεις με τιμή 33 ημέρες και αμέσως μετά ακολουθεί η περιφέρεια της Θεσσαλίας 
με τιμή 16 ημέρες. Τιμές χαμηλότερες των ορίων, δηλ. αρνητικές τιμές απόκλισης καταγράφονται 
για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Νοτίου 
Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. 
 

Πίνακας 2.2-6: Οι διάμεσοι των χρονικών αποκλίσεων από τα θεσμοθετημένα όρια ανά 
περιφέρεια για κάθε φάση των νέων αδειών και των αδειών που ανανεώθηκαν ή 

τροποποιήθηκαν με ΜΠΕ  
 

Α2 Νέα Άδεια Α2 Ανανέωση / τροποποίηση - ΜΠΕ 

Περιφέρεια Α' Φάση Β' Φάση Γ' Φάση Α' Φάση Β' Φάση Γ' Φάση 

Ανατολικής Μακεδονίας 

& Θράκης 
18 101 -5 27 38 -23 

Αττικής 44 71 7 80 117 9 

Βορείου Αιγαίου 34 69 29 27 37 10 

Δυτικής Ελλάδας 63 66 4 16 -9 -7 

Δυτικής Μακεδονίας 42 101 22 16 47 6 

Ηπείρου 33 38 -3 13 81 -26 

Θεσσαλίας 75 139 19 58 12 16 

Ιονίων Νήσων 140 20 47 70 68 31 

Κεντρικής Μακεδονίας 38 103 20 19 47 9 

Κρήτης 145 42 32 85 82 6 

Νοτίου Αιγαίου 50 125 -2 28 48 -5 

Πελοποννήσου 163 102 2 20 249 -10 

Στερεάς Ελλάδας 40 110 -5 16 154 -17 

Σε περισσότερες από 

μία Περιφέρειες 
-5 - - 14 211 33 
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Σχήμα 2.2-9: Αραχνοειδές διάγραμμα των διάμεσων χρονικών αποκλίσεων από τα 
θεσμοθετημένα όρια ανά περιφέρεια για κάθε φάση των νέων αδειών (αριστερά) και των 

αδειών ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ (δεξιά) 

 
Στις άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο, Πίνακας 2.2-7,  στην Α΄ Φάση η μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια παρατηρείται στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου με διάμεση διάρκεια 137 
ημέρες. Η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στη Β΄ Φάση παρατηρείται στην Περιφέρεια της Δυτικής 
Ελλάδας με διάμεση χρονική διάρκεια 158 ημέρες, ενώ στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου 
καταγράφεται η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στη Γ΄ Φάση με 97 ημέρες. 
 

Πίνακας 2.2-7: Οι διάμεσοι της χρονικής διάρκειας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των αδειών 
ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο ανά περιφέρεια για κάθε φάση 

 
Α2 Ανανέωση / τροποποίηση - Φάκελος 

Περιφέρεια Α' Φάση Β' Φάση Γ' Φάση 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 17 78 29 

Αττικής 29 65 28 

Βορείου Αιγαίου 137 90 64 

Δυτικής Ελλάδας 35 158 13 

Δυτικής Μακεδονίας 26 89 17 

Ηπείρου 20 63 29 

Θεσσαλίας 129 64 29 

Ιονίων Νήσων 63 21 10 

Κεντρικής Μακεδονίας 26 43 20 

Κρήτης 104 71 42 

Νοτίου Αιγαίου 34 60 97 

Πελοποννήσου 38 47 6 
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Α2 Ανανέωση / τροποποίηση - Φάκελος 

Περιφέρεια Α' Φάση Β' Φάση Γ' Φάση 

Στερεάς Ελλάδας 25 125 13 

Σε περισσότερες από μία Περιφέρειες 591 - - 

 

 

Σχήμα 2.2-10: Αραχνοειδές διάγραμμα της χρονικής διάρκειας για κάθε φάση των αδειών 
ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο. 

 

2.2.4. Γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ 

 
Στον Πίνακα 2.2-8 που ακολουθεί, καταγράφεται ο αριθμός των ΑΕΠΟ του δείγματος που έχει 
λάβει επιπλέον και γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ. 
 
Παρατηρείται ότι όσον αφορά στις νέες άδειες, σε σύνολο 420 ΑΕΠΟ οι 137 έχουν λάβει 
γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ (33%). Από αυτές οι 19 αφορούν έργα υποκατηγορίας Α1 
(14%) και οι υπόλοιπες 118 έργα υποκατηγορίας Α2 (86%). 
 
Επιπλέον, όσον αφορά στις ανανεώσεις/τροποποιήσεις με ΜΠΕ, σε σύνολο 108 ΑΕΠΟ οι 31 έχουν 
λάβει γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ (29%). Από αυτές η 1 αφορά έργο υποκατηγορίας Α1 
(3%) και οι υπόλοιπες 30 έργα υποκατηγορίας Α2 (97%). 
 
Αντίστοιχα, όσον αφορά στις ανανεώσεις/τροποποιήσεις με Φάκελο, σε σύνολο 157 ΑΕΠΟ οι 36 
έχουν λάβει γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ (23%). Από αυτές οι 10 αφορούν έργα 
υποκατηγορίας Α1 (28%) και οι υπόλοιπες 26 έργα υποκατηγορίας Α2 (72%). 
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Πίνακας 2.2-8: Αριθμός ΑΕΠΟ δείγματος με ή χωρίς ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ, ανά υποκατηγορία και 
τύπο άδειας 

Τύπος Άδειας ΜΠΕ/ 
Φάκελος ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ 

Υποκατηγορία 

Α1 Α2 Σύνολο 

Νέα Άδεια 

 Χωρίς ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ 34 249 283 

Με ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ 19 118 137 

Σύνολο 53 367 420 

Ανανέωση/ 
τροποποίηση 

ΜΠΕ 

Χωρίς ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ 7 70 77 

Με ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ 1 30 31 

Σύνολο 8 100 108 

Φάκελος 

Χωρίς ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ 30 91 121 

Με ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ 10 26 36 

Σύνολο 40 117 157 

 
Στο Σχήμα 2.2-11 που ακολουθεί, παρουσιάζονται για τις εξεταζόμενες ομάδες οι περιπτώσεις των 
ΑΕΠΟ που έχουν λάβει γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ, ανά υποκατηγορία και τύπο άδειας. 
 
Στην υποκατηγορία Α1, στην περίπτωση της νέας άδειας, στο δείγμα που εξετάστηκε οι Ομάδες 
3 «Λιμενικά έργα» και 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού 
τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό ΑΕΠΟ με γνωμοδότηση 
από το ΚΕΣΠΑ, σε αντίθεση με τις Ομάδες 4 «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών», 5 
«Εξορυκτικές δραστηριότητες», 8 «Υδατοκαλλιέργειες» και 9 «Βιομηχανικές και συναφείς 
εγκαταστάσεις» που για το σύνολό των ΑΕΠΟ που εξετάστηκαν δεν αναφέρεται γνωμοδότηση από 
το ΚΕΣΠΑ. Αντίστοιχα, για την περίπτωση ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ οι ΑΕΠΟ της Ομάδας 
6 έχουν λάβει στο σύνολό τους γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ, σε αντίθεση με τις Ομάδες 1, 4 και 5» 
που στις ΑΕΠΟ του δείγματος  δεν αναφέρεται γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ. Για τις υπόλοιπες 
ομάδες δεν υπάρχει δείγμα για την περίπτωση ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ. Τέλος, για την 
περίπτωση ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο οι Ομάδες 1, 8 «Υδατοκαλλιέργειες» και 11 
έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ΑΕΠΟ που έχουν λάβει γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ, σε αντίθεση 
με τις Ομάδες 3 «Λιμενικά έργα», 4 «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών», 5 «Εξορυκτικές 
δραστηριότητες» και 9 «Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις» που για το σύνολό των ΑΕΠΟ 
που εξετάστηκαν δεν αναφέρεται γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ. 
 
Αντίστοιχα, στην υποκατηγορία Α2, στην περίπτωση της νέας άδειας στο δείγμα που εξετάστηκε 
οι Ομάδες 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, 
αθλητισμού και αναψυχής» και 8 «Υδατοκαλλιέργειες» έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ΑΕΠΟ που 
έχουν λάβει γνωμοδότηση από το ΠΕΣΠΑ. Σε σε αντίθεση για τις Ομάδες 1 «Έργα χερσαίων και 
εναέριων μεταφορών», 4 «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών», 5 «Εξορυκτικές 
δραστηριότητες» και 10 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» καταγράφεται το μικρότερο ποσοστό 
γνωμοδότησης από το ΠΕΣΠΑ. Αντίστοιχα, για την περίπτωση ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ, 
το μεγαλύτερο ποσοστό ΑΕΠΟ με γνωμοδότηση από το ΠΕΣΠΑ καταγράφεται για τις  Ομάδες 3 
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«Λιμενικά έργα» και 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, 
αθλητισμού και αναψυχής», σε αντίθεση με τις Ομάδες 1 και 5 που καταγράφεται το μικρότερο 
ποσοστό. Τέλος, για την περίπτωση ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο οι Ομάδες 6 και 11 
«Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών» έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ΑΕΠΟ που 
έχουν λάβει γνωμοδότηση από το ΠΕΣΠΑ, ενώ για τις Ομάδες 3 και 10 στο δείγμα των ΑΕΠΟ που 
εξετάστηκε δεν αναφέρεται γνωμοδότηση από το ΠΕΣΠΑ. 
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Σχήμα 2.2-11: Περιπτώσεις των ΑΕΠΟ που έχουν λάβει γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ 
ανά εξεταζόμενη Ομάδα έργου, υποκατηγορία και τύπο άδειας 

Χωρίς ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ Με ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στόχος της Έκθεσης είναι: 
 

 η διερεύνηση της χρονικής διάρκειας που καταγράφεται στις επιμέρους φάσεις της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης που μεσολαβούν από την υποβολή του αιτήματος έως την 
έκδοση της ΑΕΠΟ, 

 η διερεύνηση της φάσης στην οποία παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις από τα 
θεσμοθετημένα όρια στο σύνολο των επιμέρους σταδίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, 
ανά υποκατηγορία (Α1, Α2) και τύπο άδειας (νέα άδεια, ανανέωση/τροποποίηση), και  

 η διερεύνηση του αριθμού των περιπτώσεων στις οποίες κρίθηκε απαραίτητο το αίτημα 
για περιβαλλοντική αδειοδότηση να διαβιβασθεί προς γνωμοδότηση και στο 
ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ, πριν την έκδοση της σχετική ΑΕΠΟ. 

 
Στο δείγμα των ΑΕΠΟ που εξετάστηκε, νέες άδειες, ανανέωση/τροποποίηση με ΜΠΕ και με 
φάκελο, καταγράφηκαν, όπου ήταν διαθέσιμοι, οι χρόνοι που μεσολαβούν για τις επί μέρους 
φάσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης μέχρι την έκδοση της ΑΕΠΟ, και ειδικότερα την: 
 

 Α’ Φάση: το διάστημα από την πρώτη υποβολή της ΜΠΕ έως τη διαβίβαση της μελέτης 
προς δημόσια διαβούλευση και τις απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. 

 Β΄ Φάση: το διάστημα από τη διαβίβαση της μελέτης προς δημόσια διαβούλευση και τις 
απαραίτητες γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες έως την παραλαβή της 
τελευταίας γνωμοδότησης. 

 Γ’ Φάση: το διάστημα από την παραλαβή της τελευταίας γνωμοδότησης έως την έκδοση 
της ΑΕΠΟ. 

 
Σημειώνεται ότι η διαδικασία των γνωμοδοτήσεων για τις περιπτώσεις ανανέωσης/τροποποίησης 
ΑΕΠΟ με υποβολή Φακέλου δεν προβλέπεται από το Ν. 4014/2011.  
Ωστόσο, επειδή στο δείγμα που εξετάστηκε υπάρχουν περιπτώσεις, 40%, στις οποίες έχουν 
ζητηθεί γνωμοδοτήσεις από αρμόδιες υπηρεσίες, ο υπολογισμός του χρόνου των επιμέρους 
φάσεων σε άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο αφορά αυτές τις περιπτώσεις.  
 
Όσον αφορά στην Α΄ Φάση, οι καταγραφείσες τιμές για τις άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με 
ΜΠΕ της υποκατηγορίας Α1 έχουν τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια με διάμεση τιμή 78 ημέρες, 
έναντι των 17 ημερών που προβλέπονται από την περιβαλλοντική Νομοθεσία  
 
Οι νέες άδειες της υποκατηγορίας Α1 έχουν την αμέσως μεγαλύτερη χρονική διάρκεια Α Φάσης 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης με διάμεση τιμή 72 ημέρες, ενώ αυτές της υποκατηγορίας Α2 
έχουν διάμεση τιμή 61 ημέρες. 
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Οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ της υποκατηγορίας Α2 έχουν διάμεση τιμή 36 
ημέρες, ενώ οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο έχουν διάμεση τιμή 44 και 30 
ημέρες, για τις υποκατηγορίες Α1 και Α2 αντίστοιχα. 
 
Όσον αφορά στη Β΄ Φάση, δηλαδή το διάστημα που μεσολαβεί από τη διαβίβαση της Μελέτης ή 
του Φακέλου μέχρι την συλλογή του συνόλου των γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού, η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια καταγράφεται 
για τις άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ της υποκατηγορίας Α1 με διάμεση τιμή 196 
ημέρες, έναντι του θεσμικού ορίου των 45 ημερών. 
 
Οι νέες άδειες της υποκατηγορίας Α1 έχουν την επόμενη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στη Β’ 
Φάση με διάμεση τιμή 195 ημέρες, ενώ αυτές της υποκατηγορίας Α2 έχουν διάμεση τιμή 127 
ημέρες, έναντι του θεσμικού ορίου των 35 ημερών. 
 
Οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο της υποκατηγορίας Α1 έχουν διάμεση τιμή για 
τη φάση αυτή, 119 ημέρες. Οι περιπτώσεις αυτές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αφορούν 
περιπτώσεις για τις οποίες έχουν ζητηθεί γνωμοδοτήσεις από αρμόδιες υπηρεσίες, παρά το 
γεγονός ότι δεν προβλέπεται σαν διαδικασία από το Ν. 4014/2011. 
 
Οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης της υποκατηγορίας Α2 έχουν διάμεση τιμή για τη Φάση Β’ 
77 και 68 ημέρες, με ΜΠΕ και με Φάκελο αντίστοιχα. 
 
Όσον αφορά στη Γ’ Φάση, το διάστημα δηλαδή που μεσολαβεί από την παραλαβή της τελευταίας 
γνωμοδότησης, του ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένου, μέχρι την έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ, 
οι νέες άδειες της υποκατηγορίας Α1 έχουν τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια για αυτή τη Φάση με 
διάμεση τιμή 120 ημέρες, έναντι του ορίου των 47 ημερών + 11 ημερών σε περίπτωση ΚΕΣΠΑ, ενώ 
αυτές της υποκατηγορίας Α2 έχουν διάμεση τιμή 47 ημέρες, έναντι του ορίου των 37 ημερών + 
15 ημερών. 
 
Οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ της υποκατηγορίας Α1 έχουν χρονική διάρκεια στη 
Γ’ Φάση με διάμεση τιμή 110 ημέρες.  
 
Οι άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο της υποκατηγορίας Α1 έχουν διάμεση τιμή στη 
Γ’ Φάση 45 ημέρες, ενώ αυτές της υποκατηγορίας Α2 έχουν διάμεση τιμή 37 και 20 ημέρες με 
ΜΠΕ και με Φάκελο, αντίστοιχα. 
 
Σε όλες τις φάσεις, στην υποκατηγορία Α1 οι νέες άδειες και οι ανανεώσεις/τροποποιήσεις έχουν 
μεγαλύτερο διάμεσο χρόνο από τις αντίστοιχες άδειες της υποκατηγορίας Α2, ωστόσο στην 
υποκατηγορία Α2 παρατηρούνται πολλές ακραίες τιμές, δηλαδή περιπτώσεις ΑΕΠΟ που 
ξεπέρασαν σημαντικά τον διάμεσο χρόνο των αδειών της υποκατηγορίας αυτής. 
 
Από τα δεδομένα που αναλύθηκαν προκύπτει σαφώς ότι η Β’ Φάση, δηλαδή το στάδιο των 
γνωμοδοτήσεων και της δημόσιας διαβούλευσης, αποτελεί για τις περιπτώσεις της νέας άδειας 
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και της ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ, τόσο στην υποκατηγορία Α1 όσο και στην Α2, τη Φάση 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις από τους θεσμοθετημένους 
χρόνους. Η διάμεση απόκλιση ανεξαρτήτως υποκατηγορίας και τύπο άδειας (σύνολο) είναι 45, 87 
και 8 ημέρες για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσεις αντίστοιχα.  Σημειώνεται ότι κατά περιπτώσεις, και κυρίως 
στις ΑΕΠΟ τις υποκατηγορίες Α2, καταγράφηκαν αρνητικές τιμές για την Φάση Γ, δηλ. χρονική 
διάρκεια μικρότερη από τους θεσμικούς χρόνους. 
 
Όσον αφορά στην ανάλυση του δείγματος ανά Περιφέρειες, η απόκλιση της χρονικής διάρκειας 
από τα προβλεπόμενα όρια στις νέες άδειες είναι μεγαλύτερη στη Β΄ Φάση για την πλειοψηφία 
των περιφερειών, εκτός από τις περιφέρεις Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Πελοποννήσου για τις 
οποίες οι μεγαλύτερες αποκλίσεις παρουσιάζονται στην Α΄ Φάση. 
 
Στις άδειες ανανέωσης/τροποποίησης με ΜΠΕ, η μεγαλύτερη διάμεση χρονική διάρκεια 
παρατηρείται στη Β΄ Φάση στην πλειοψηφία των περιφερειών. Στις περιφέρειες της Δυτικής 
Ελλάδας, των Ιονίων Νήσων και της Κρήτης η απόκλιση της Α΄ Φάσης από τους θεσμοθετημένους 
χρόνους είναι μεγαλύτερη, με μικρή διαφορά, από την απόκλιση της Β΄ Φάσης, ενώ στην 
περιφέρεια της Θεσσαλίας η απόκλιση της Α΄ Φάσης είναι μεγαλύτερη από την απόκλιση της Β΄ 
Φάσης με τη μεγαλύτερη διαφορά από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Τέλος, στη Γ΄ Φάση 
παρατηρούμε τις μικρότερες αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα όρια για όλες τις περιφέρεις σε 
σύγκριση με τις Α΄ και Β΄ Φάσεις. Η μεγαλύτερη απόκλιση στη Γ΄ Φάση παρατηρείται σε άδειες 
των οποίων τα έργα υπάγονται σε περισσότερες από μία περιφέρεις με τιμή 33 ημέρες και αμέσως 
μετά ακολουθεί η περιφέρεια της Θεσσαλίας με τιμή 16 ημέρες. Τιμές χαμηλότερες των ορίων, 
δηλ. αρνητικές τιμές απόκλισης καταγράφονται για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. 
 
Αναφορικά με τον αριθμό των ΑΕΠΟ έργων ή δραστηριοτήτων που έχουν διαβιβασθεί για 
επιπλέον γνωμοδότηση στο ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ, παρατηρείται ότι όσον αφορά στις νέες άδειες, το 33% 
έχει λάβει γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ. Από αυτές, το 14% αφορά έργα υποκατηγορίας 
Α1 και το 86% έργα υποκατηγορίας Α2. 
 
Επιπλέον, όσον αφορά στις ανανεώσεις/τροποποιήσεις με ΜΠΕ, το 29% έχει λάβει γνωμοδότηση 
από το ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ, με το 3% να αφορά έργο υποκατηγορίας Α1 και το 97% έργα υποκατηγορίας 
Α2. 
 
Αντίστοιχα, όσον αφορά στις ανανεώσεις/τροποποιήσεις με Φάκελο, το 23% έχει λάβει 
γνωμοδότηση από το ΚΕΣΠΑ/ΠΕΣΠΑ, με το 28% να αφορά έργα υποκατηγορίας Α1 και το 72% έργα 
υποκατηγορίας Α2. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Συχνότητες δείγματος που εξαιρέθηκε ανά Ομάδα έργου και 

υποκατηγορία, για τις Φάσεις Α’, Β’ και Γ’ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πίνακες συχνοτήτων στο αξιοποιήσιμο δείγμα των 889 ΑΕΠΟ στη Μελέτη 

του ΣΕΒ, Δεκέμβριος 2018, και στην παρούσα Έκθεση 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Κατανομή του δείγματος ανά Περιφέρεια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Συχνότητες δείγματος που εξαιρέθηκε ανά Ομάδα έργου 
και υποκατηγορία, για τις Φάσεις Α’, Β’ και Γ’ 
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Πίνακας Ι- 1: Συχνότητα δείγματος που εξαιρέθηκε ανά Ομάδα έργου και υποκατηγορία, για 
τον υπολογισμό των χρόνων της Α’ Φάσης 

Α' Φάση  
ΜΠΕ/ 

Φάκελο
ς 

Ομάδα Έργου 
1
η 

2
η 

3
η 

4
η 

5
η 

6
η 

8
η 

9
η 

10
η 

11
η 

Σύνολ
ο 

Α
1 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ανανέωση/τροποποίησ
η 

ΜΠΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Φάκελος 0 0 0 0 2 0 1 3 2 1 9 

  Σύνολο Α1 0 0 0 0 2 0 1 3 3 1 10 

Α
2 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 4 1 1 1 0 4 2 2 4 0 19 

Ανανέωση/τροποποίησ
η 

ΜΠΕ 1 0 0 4 2 0 0 1 0 0 8 

Φάκελος 0 2 2 6 1 3 6 8 6 0 34 

  Σύνολο Α2 5 3 3 11 3 7 8 11 10 0 61 

Γενικό Άθροισμα 5 3 3 11 5 7 9 14 13 1 71 

 
 

Πίνακας Ι- 2: Συχνότητα δείγματος που εξαιρέθηκε ανά Ομάδα έργου και υποκατηγορία, για 
τον υπολογισμό των χρόνων της Β’ Φάσης 

B' Φάση  
ΜΠΕ/ 

Φάκελο
ς 

Ομάδα Έργου 

1η 
2
η 

3
η 

4
η 5η 

6
η 8η 9η 10η 11η Σύνολο 

Α1 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Ανανέωση/ 
τροποποίηση 

ΜΠΕ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Φάκελος 16 2 4 2 2 2 3 14 3 9 57 

  Σύνολο Α1 16 2 4 3 2 2 3 14 4 9 59 

Α2 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 7 3 1 1 0 6 3 6 4 0 31 

Ανανέωση/ 
τροποποίηση 

ΜΠΕ 1 1 0 7 2 2 0 6 2 0 21 

Φάκελος 
10 7 4 2

2 
9 8 21 43 23 0 147 

  Σύνολο Α2 
18 1

1 
5 3

0 
11 16 24 55 29 0 199 

Γενικό Άθροισμα 
34 1

3 
9 3

3 
13 18 27 69 33 9 258 
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Πίνακας Ι- 3: Συχνότητα δείγματος που εξαιρέθηκε ανά Ομάδα έργου και υποκατηγορία, για 
τον υπολογισμό των χρόνων της Γ’ Φάσης 

Γ' Φάση  
ΜΠΕ/ 

Φάκελο
ς 

Ομάδα Έργου 
1
η 

2
η 

3
η 

4
η 

5
η 

6
η 

8
η 

9
η 

10
η 

11
η 

Σύνολ
ο 

Α
1 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ανανέωση/τροποποίησ
η 

ΜΠΕ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Φάκελος 16 2 4 2 2 2 3 14 2 8 55 

  Σύνολο Α1 16 2 4 3 2 2 3 14 2 8 56 

Α
2 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 4 2 0 0 0 2 1 4 1 0 14 

Ανανέωση/τροποποίησ
η 

ΜΠΕ 0 1 0 5 1 3 0 6 2 0 18 

Φάκελος 10 7 4 22 9 7 21 42 20 0 142 

  Σύνολο Α2 14 10 4 27 10 12 22 52 23 0 174 

Γενικό Άθροισμα 30 12 8 30 12 14 25 66 25 8 230 

 
 
Στο Σχήμα Ι-1 παρουσιάζεται η κατανομή % των ΑΕΠΟ που εξαιρέθηκαν από το δείγμα των 889 
ΑΕΠΟ σε κάθε μία από τις τρεις φάσεις. 
 
Τα μεγαλύτερα ποσοστά και για τις τρεις φάσεις καταγράφονται στην περίπτωση της 
ανανέωσης/τροποποίησης με Φάκελο για τις υποκατηγορίες Α1 και Α2, καθώς δεν προβλέπονται 
γνωμοδοτήσεις για την περίπτωση αυτή. 
 
 

 

Σχήμα Ι-1: Κατανομή των ΑΕΠΟ που εξαιρέθηκαν από το αρχικό δείγμα για τις Φάσεις Α’, Β’ 
και Γ’, στην Α Φάση εξαιρέθηκαν συνολικά 71 ΑΕΠΟ, Β Φάση 258 ΑΕΠΟ, Γ Φάση 230 ΑΕΠΟ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Πίνακες συχνοτήτων στο αξιοποιήσιμο δείγμα των 889 
ΑΕΠΟ στη Μελέτη του ΣΕΒ, Δεκέμβριος 2018, και στην παρούσα Έκθεση 
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Πίνακας ΙΙ- 1: Πίνακας συχνοτήτων στο αξιοποιήσιμο δείγμα στη Μελέτη του ΣΕΒ, Δεκέμβριος 
2018 

  ΜΠΕ/ 

Φάκελος 

Ομάδα Έργου 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 8η 9η 10η 11η Σύνολο 

Α1 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 13 4 4 2 8 9 2 2 6 3 53 

Ανανέωση/τροποποίηση 
ΜΠΕ 3 0 0 3 2 1 0 0 0 0 9 

Φάκελος 24 6 7 5 4 5 5 18 6 9 89 

 Σύνολο Α1 40 10 11 10 14 15 7 20 12 12 151 

Α2 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 32 50 17 42 59 37 26 46 61 4 374 

Ανανέωση/τροποποίηση 
ΜΠΕ 1 6 1 22 18 17 4 31 16 0 116 

Φάκελος 19 11 8 29 17 15 37 55 55 2 248 

 Σύνολο Α2 52 67 26 93 94 69 67 132 132 6 738 

Γενικό Άθροισμα 92 77 37 103 108 84 74 152 144 18 889 

 

Πίνακας ΙΙ- 2: Πίνακας συχνοτήτων στο αξιοποιήσιμο δείγμα στην παρούσα Έκθεση για την Α’ 
Φάση 

Α΄ Φάση 
ΜΠΕ/ 

Φάκελος 

Ομάδα Έργου 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 8η 9η 10η 11η Σύνολο 

Α1 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 13 4 4 2 8 9 2 2 5 3 52 

Ανανέωση/τροποποίηση 
ΜΠΕ 3 0 0 3 2 1 0 0 0 0 9 

Φάκελος 24 6 7 5 2 5 4 15 4 8 80 

 Σύνολο Α1 40 10 11 10 12 15 6 17 9 11 141 

Α2 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 28 49 16 41 59 33 24 44 57 4 355 

Ανανέωση/τροποποίηση 
ΜΠΕ 0 6 1 18 16 17 4 30 16 0 108 

Φάκελος 19 9 6 23 16 12 31 47 49 2 214 

 Σύνολο Α2 47 64 23 82 91 62 61 121 122 6 677 

Γενικό Άθροισμα 87 74 34 92 103 77 65 138 131 17 818 
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Πίνακας ΙΙ- 3: Πίνακας συχνοτήτων στο αξιοποιήσιμο δείγμα στην παρούσα Έκθεση για τη Β’ 
Φάση 

Β’ Φάση 
ΜΠΕ/ 

Φάκελος 

Ομάδα Έργου 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 8η 9η 10η 11η Σύνολο 

Α1 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 13 4 4 2 8 9 2 2 5 3 52 

Ανανέωση/τροποποίηση 
ΜΠΕ 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0 8 

Φάκελος 8 4 3 3 2 3 2 4 3 0 32 

 Σύνολο Α1 24 8 7 7 12 13 4 6 8 3 92 

Α2 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 25 47 16 41 59 31 23 40 57 4 343 

Ανανέωση/τροποποίηση 
ΜΠΕ 0 5 1 15 16 15 4 25 14 0 95 

Φάκελος 9 4 4 7 8 7 16 12 32 2 101 

 Σύνολο Α2 34 56 21 63 83 53 43 77 103 6 539 

Γενικό Άθροισμα 58 64 28 70 95 66 47 83 111 9 631 

 
 

Πίνακας ΙΙ- 4: Πίνακας συχνοτήτων στο αξιοποιήσιμο δείγμα στην παρούσα Έκθεση για τη Γ’ 
Φάση 

Γ’ Φάση 
ΜΠΕ/ 

Φάκελος 

Ομάδα Έργου 

1η 2η 3η 4η 5η 6η 8η 9η 10η 11η Σύνολο 

Α1 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 13 4 4 2 8 9 2 2 6 3 53 

Ανανέωση/τροποποίηση 
ΜΠΕ 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0 8 

Φάκελος 8 4 3 3 2 3 2 4 4 1 34 

 Σύνολο Α1 24 8 7 7 12 13 4 6 10 4 95 

Α2 

Νέα Άδεια ΜΠΕ 28 48 17 42 59 35 25 42 60 4 360 

Ανανέωση/τροποποίηση 
ΜΠΕ 1 5 1 17 17 14 4 25 14 0 98 

Φάκελος 9 4 4 7 8 8 16 13 35 2 106 

 Σύνολο Α2 38 57 22 66 84 57 45 80 109 6 564 

Γενικό Άθροισμα 62 65 29 73 96 70 49 86 119 10 659 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Κατανομή του δείγματος ανά Περιφέρεια 
 

Πίνακας ΙΙΙ- 1: Η κατανομή του δείγματος ανά περιφέρεια, τύπο άδειας και φάση 
 

Νέα Άδεια 
Ανανέωση / τροποποίηση 

ΜΠΕ Φάκελος 

Α' Β' Γ' Α' Β' Γ' Α' Β' Γ' 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 

55 55 56 18 
1
7 

18 28 9 9 

Αττικής 15 13 21 4 3 4 20 6 7 

Βορείου Αιγαίου 8 8 10 6 6 7 9 4 4 

Δυτικής Ελλάδας 13 13 13 13 5 5 12 4 4 

Δυτικής Μακεδονίας 28 27 27 2 2 3 9 8 10 

Ηπείρου 19 17 17 2 2 2 17 9 9 

Θεσσαλίας 30 30 30 6 6 6 10 7 7 

Ιονίων Νήσων 7 7 7 2 2 2 2 1 1 

Κεντρικής Μακεδονίας 
53 52 54 24 

2
2 

22 27 13 13 

Κρήτης 35 33 33 10 9 9 10 4 5 

Νοτίου Αιγαίου 
26 26 26 13 

1
2 

12 10 4 4 

Πελοποννήσου 22 21 24 4 4 4 27 13 13 

Στερεάς Ελλάδας 43 41 42 3 3 3 32 19 20 

Σε περισσότερες από μία Περιφέρειες 1 - - 1 1 1 1 - - 

Σύνολο 
355 

34
3 

36
0 

108 
9
4 

98 
21
4 

10
1 

10
6 

 


