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ΠΡΟΣ:
Ε.Ο.Τ.
1. ∆/νση Συντονισµού
Περιφερειακών Υπηρεσιών
2. Ειδική Υπηρεσία Προώθησης
και Αδειοδότησης Τουριστικών
Επενδύσεων

Θέµα: Περιβαλλοντική αδειοδότηση εγκαταστάσεων τουριστικών επιχειρήσεων
Σχετ. : Το υπ’ αρ. 515874/5.12.2012 έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού Π.Υ.Τ. (αρ. πρωτ. Υπ. Τουρισµού
17956/18.12.2012) .
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουµε ότι κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του
άρθρου 8 του ν. 4014/2012 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 59845/3.12.2012 κοινή απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υγείας και Τουρισµού «Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις
(Π.Π.∆.) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Οµάδας ‘Τουριστικές εγκαταστάσεις
και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής’ του Παραρτήµατος VI της
υπ΄ αρ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και
ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες µε α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3438).
Με αφορµή την έκδοση της παραπάνω απόφασης θέτουµε υπ’ όψιν σας τα ακόλουθα σχετικά µε το
θεσµικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εγκαταστάσεων τουριστικών επιχειρήσεων:
1. Στο κεφ. Α΄ του ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209) ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ως άνω νόµου τα έργα και οι
δραστηριότητες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β)
ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
2.

Η κατηγορία Α περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σηµαντικές
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2-7 του παραπάνω νόµου, για τα
έργα της κατηγορίας αυτής απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης µε τη διεξαγωγή
Μ.Π.Ε. και την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την αρµόδια
υπηρεσία του ΥΠ.ΕΚ.Α. (για την υποκατηγορία Α1 των έργων) ή της οικείας Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης (για την υποκατηγορία Α2 των έργων).

3. Η κατηγορία Β περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τοπικές και µη
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις
(Π.Π.∆.), όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του νόµου αυτού.
4. Στο Παράρτηµα VI της υπ’ αρ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 21) απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως ισχύει, τα τουριστικά καταλύµατα και οι εγκαταστάσεις
ειδικής τουριστικής υποδοµής ανάλογα µε τον αριθµό των κλινών και τη δυναµικότητά τους σε άτοµα
κατατάχθηκαν στις υποκατηγορίες Α1 και Α2 και στην κατηγορία Β.
5. Με την προαναφερθείσα υπ’ αρ. 59845/3.12.2012 κ.υ.α. καθορίζονται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές
∆εσµεύσεις (Π.Π.∆.) για τα τουριστικά καταλύµατα και τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής
υποδοµής κατηγορίας Β του Παραρτήµατος VI της υπ΄ αρ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 21) υπουργικής
απόφασης, όπως ισχύει.
Ειδικότερα:
Α. Στην παράγραφο (α) του άρθρου 2 ορίζεται ο Ε.Ο.Τ. ως αρµόδια υπηρεσία για την υπαγωγή των
έργων αυτών σε Π.Π.∆. Συγκεκριµένα:
♦ Για έργα τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν ή στα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες
εκσυγχρονισµού ή επέκτασης µε επέκταση γηπέδου ή οικοπέδου, αρµόδια υπηρεσία είναι η
υπηρεσία που χορηγεί την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου.

Για τις περιπτώσεις έργων για τα οποία δεν απαιτείται έγκριση καταλληλότητας γηπέδου ή
οικοπέδου, δηλαδή για τα ενοικιαζόµενα δωµάτια και τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα
(Ε.Ε.∆.∆.), αρµόδια είναι η υπηρεσία που χορηγεί την έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης
♦ Για υφιστάµενα έργα ή έργα στα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισµού ή
επέκτασης χωρίς επέκταση γηπέδου ή οικοπέδου, αρµόδια είναι η υπηρεσία που χορηγεί το Ειδικό
Σήµα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.)
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, για τα κύρια τουριστικά καταλύµατα άνω των 300 κλινών,
τα συνεδριακά κέντρα και τα ψυχαγωγικά θεµατικά πάρκα που υπάγονται στην κατηγορία Β των έργων,
αρµόδια για την υπαγωγή τους σε Π.Π.∆. είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες τουριστικών επιχειρήσεων αρµόδιες
για την υπαγωγή σε Π.Π.∆. είναι οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού.
Β. Στο άρθρο 3 ορίζεται η διαδικασία υπαγωγής σε Π.Π.∆. Σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου αυτού, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ή ο µελετητής του υποβάλλει στην κατά
περίπτωση αρµόδια υπηρεσία – Π.Υ.Τ. ή Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. - συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη δήλωση
υπαγωγής του έργου σε Π.Π.∆. κατά το πρότυπο του Παραρτήµατος Α. Η αρµόδια υπηρεσία ακολουθεί
τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4 για την υπαγωγή ή µη του έργου σε Π.Π.∆. και συµπληρώνει το
έντυπο του Παραρτήµατος ∆ µε τον τίτλο «Κατάλογος εφαρµοζοµένων Π.Π.∆.», στο οποίο παρατίθεται
το σύνολο των εφαρµοζοµένων Π.Π.∆. στο συγκεκριµένο έργο.
Ειδικότερα για έργα τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν ή στα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν
εργασίες εκσυγχρονισµού ή επέκτασης µε επέκταση γηπέδου ή οικοπέδου, η δήλωση υπαγωγής σε
Π.Π.∆. υποβάλλεται µαζί µε τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της αντίστοιχης
άδειας, δηλαδή της έγκρισης καταλληλότητας γηπέδου/οικοπέδου ή της έγκρισης αρχιτεκτονικής
µελέτης κατά περίπτωση. Το έντυπο του Παραρτήµατος ∆ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των αδειών
αυτών.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 η υπαγωγή σε Π.Π.∆. παραµένει σε ισχύ εφ’ όσον δεν επέρχεται
µεταβολή σε κάποια από τα πεδία Β έως ∆ της δήλωσης του Παραρτήµατος Α. Εποµένως εξακολουθεί
να ισχύει µετά τη λήξη της έγκρισης καταλληλότητας γηπέδου/οικοπέδου ή της έγκρισης αρχιτεκτονικής
µελέτης και ενσωµατώνεται στο Ε.Σ.Λ.
Γ. Στο άρθρο 4 ορίζονται τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
∆. Στις µεταβατικές διατάξεις του άρθρου 7 ορίζονται τα ακόλουθα:
♦ έργα τα οποία υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 30 του ν. 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 209) και
έχουν υποβάλλει φάκελο περιβαλλοντικών εκθέσεων ή φάκελο ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ
σύµφωνα µε τη διαδικασία της υποκατηγορίας Β4 της κ.υ.α. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β΄ 332)
µπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις
αυτές, εκτός αν ο φορέας του έργου ζητήσει την υπαγωγή του σε ΠΠ∆.
♦ υφιστάµενες τουριστικές επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας και
διαθέτουν Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση υπαγωγής σε Π.Π.∆.
τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν τη λήξη της Α.Ε.Π.Ο.
Ε. Στα Παραρτήµατα Β και Γ της ως άνω απόφασης περιλαµβάνονται οι Π.Π.∆. που εφαρµόζονται στα
ως άνω έργα και εξειδικεύονται για κάθε έργο ανάλογα µε το είδος και τα χαρακτηριστικά του.
Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες.
Κοινοποίηση:
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1. Γραφείο Υπουργού Τουρισµού
2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου Τουρισµού
3. Γραφείο Προέδρου Ε.Ο.Τ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ
4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ.
5. ΕΟΤ, Γενική ∆/νση Ανάπτυξης
6. ΥΠΕΚΑ, Γενική ∆/νση Περιβάλλοντος
∆/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού - Τµήµα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γενική ∆/νση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης
2. ∆/νση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού
3. Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού

