
Πιλοτική λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας  
για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων 

στην Περιφέρεια Κρήτης  
  
 

 
Άννα Καγιαμπάκη, Ελένη Χατζηγιάννη,  

Μαρία Κανδηλογιαννάκη & Μαρία Στεφανάκη  

Διεύθυνση  Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού  

Αθήνα 

Περιφέρεια Κρήτης 

Region of Crete 

           Η περιβαλλοντική αδειοδότηση στον 21ο αιώνα 



Το πλαίσιο 

 

 Το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα eEnviPer 

 

 H ψηφιακή πλατφόρμα eEnviPer 

 

 Πιλοτική λειτουργία στην Περιφέρεια Κρήτης 



Συνθήκη του Aarhus (1998) 

 

 Δικαίωμα των πολιτών η πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες.  

 

 Συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που έχουν συνέπειες 

στο περιβάλλον.  

 

 Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. 

 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010): Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη 

 

Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί, ως το 2015 να καταστήσουν 

διαδεδομένη πραγματικότητα τις εξατομικευμένες, με επίκεντρο το χρήστη, 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 



Το πλαίσιο 

 

 Το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα eEnviPer 

 

 H ψηφιακή πλατφόρμα eEnviPer 

 

 Πιλοτική λειτουργία στην Περιφέρεια Κρήτης 



 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eEnviPer 

Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας 

πολλαπλών χρήσεων για τις διαδικασίες 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων 

και δραστηριοτήτων 

 

Διάρκεια: δύο χρόνια (2012-2014) 

 

Συμμετέχουν Φορείς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικές εταιρείες 

από πέντε χώρες   

 

 



6 Προηγούμενη κατάσταση 

Μελέτες  

Επικοινωνία 

Έγγραφα 

Λίγα διαθέσιμα 

διαδικτυακά εργαλεία 

 Χρονοβόρες διαδικασίες 

 Ανταλλαγή εγγράφων, πολλές 

«στάσεις» για τους πολίτες   

 Πολύπλοκο σύστημα 

Δημόσια διαβούλευση 



Νέα κατάσταση: εφαρμογή eEnviPer  



Το πλαίσιο 

 

 Το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα eEnviPer 

 

 H ψηφιακή πλατφόρμα eEnviPer 

 

 Πιλοτική λειτουργία στην Περιφέρεια Κρήτης 



http://greece.eenviper.eu 





Το πλαίσιο 

 

 Το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα eEnviPer 

 

 H ψηφιακή πλατφόρμα eEnviPer 

 

 Πιλοτική λειτουργία στην Περιφέρεια Κρήτης 



Πιλοτική λειτουργία έως τον Απρίλιο του 2014 
Είναι δυνατή η εγγραφή χρηστών χωρίς υποχρέωση χρήσης της πλατφόρμας  

Επιλογή «ρόλου» στη 

διαδικασία περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης και εγγραφή  



Ενημέρωση, 

υποβολή αίτησης, 

παρακολούθηση  

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας eEnviPer 

- Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων, προσδιορισμός Πρότυπων 

Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 

-Υποβολή αίτησης και παρακολούθηση 

- Επικοινωνία με την Υπηρεσία  

- Υποδοχή και έλεγχος αιτημάτων 

-Επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους  

- Συνεργασία με Υπηρεσίες που γνωμοδοτούν 

- Διαδικασία διαβούλευσης 

- Οργάνωση ελέγχων και καταχώρηση των αποτελεσμάτων   

- Πρόσβαση στις Μελέτες 

- Συμμετοχή στη διαβούλευση 

- Υποβολή καταγγελίας 



17 April 2013 

Η άποψη των χρηστών 
(ενδεικτικά, από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο  

αξιολόγησης του eEnviPer)  

To eEnviPer μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα 

στην εργασία σας

73%

27%

Συμφωνώ απολύτως 

Συμφωνώ 

To eEnviPer μπορεί να μειώσει γραφειοκρατικά 

προβλήματα και καθυστερήσεις στις διαδικασίες 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης

82%

18%

Συμφωνώ απολύτως 

Συμφωνώ  



Αναμενόμενα οφέλη  

 

Case 5.  

Environmental  

Authority evaluates  

data &  

issues Approval  

of Environmental  

Terms   

 

Case 4.  

Submitting comments  

on the EIA  

 

Case 3.  

EIA processed  

& other competent  

Authorities  

express their opinion 

 

Case 2.  

Submitting the EIA  

to the Environmental  

Authority 

 

Case 1.  

Carrying  

out the EIA  

(knowledge base,  

GIS tool, 

 templates) 

Για τους χρήστες:  

- Πιο ποιοτικές Μελέτες, 

διευκόλυνση στην 

εργασία. 

- Καλύτερη εξυπηρέτηση. 

Για τους πολίτες:  

- Πιο εύκολη πρόσβαση στην 

περιβαλλοντική πληροφορία. 

- Ουσιαστική συμμετοχή στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

- Ένα μέσο ευαισθητοποίησης 

για το περιβάλλον. 

 
Οικονομία: Μείωση του κόστους 

για όλους τους χρήστες, 

εξοικονόμηση ενέργειας και 

φυσικών πόρων  

 
 

 

Αποτελεσματικότερη μείωση 

των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων έργων και 

δραστηριοτήτων – ακόμα και 

κατά την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση.  

Για τη Δημόσια Διοίκηση:  

Παράδειγμα για τη 

διεύρυνση της χρήσης 

συστημάτων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. 

 

 



Σας ευχαριστούμε! 

 

www.crete.gov.gr 


