
Υπηρεσία ανοιχτής διαδικτυακής πρόσβασης αποφάσεων εγκρίσεων 

περιβαλλοντικών όρων  



Στον σχεδιαζόμενο δικτυακό τόπο θα αναρτώνται οι  

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  

καθώς και οι αποφάσεις  

ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους,  

για τα έργα και τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,  

των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία  

δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

 

(άρθρο 19α του N.4014/2011)  

Μέσω του σχεδιαζόμενου δικτυακού τόπου θα δοθεί η δυνατότητα  

σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει πλήρη, λεπτομερή  

και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των εν λόγω αποφάσεων.  

Δημιουργία υπηρεσίας παρουσίασης δεδομένων της Διοίκησης,  

εύχρηστη και εντελώς ανοιχτή. 



Σχεδιασμός απαιτήσεων 
 

1. Χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα.  

 

2. Φιλοξενία σε υπάρχουσες υποδομές του Κέντρου 

Δεδομένων του ΥΠΕΚΑ μειώνοντας έτσι το λειτουργικό 

κόστος. 

 

3. Δημιουργία set μεταδεδομένων που θα χαρακτηρίζουν 

διοικητικά, περιβαλλοντικά και γεωγραφικά το έργο. 

 

4. Μέγιστη διαλειτουργικότητα στο επίπεδο των μεταδεδομένων 

με υπάρχοντα συστήματα της Διοίκησης. Το έργο θα έπρεπε 

να επεκτείνει το Διαύγεια.  



Παραμετροποίηση και ανάπτυξη - Λογική 
 

Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. 

 
Αυτά που θέλαμε να κάνουμε, σίγουρα τα έχει σκεφτεί κάποιος  

άλλος και κατά πάσα πιθανότητα τα έχει αντιμετωπίσει. 

 

Εκεί έξω υπάρχουν εργαλεία, ανοιχτά δεδομένα, web services.  
 

Άρα εμείς θα έπρεπε να βρούμε τις επιμέρους λύσεις για τα  

τεχνικά μας προβλήματα.  

 
Και να συνθέσουμε αυτές τις λύσεις χρησιμοποιώντας τα  

κατάλληλα εργαλεία σε κάτι μοναδικό βάζοντας και τη  

δική μας συνεισφορά. 

 
Η καινοτομία είναι στη σύνθεση. 

 

Το μικρό είναι ωραίο.  



Εμπειρία χρήσης - Αποτελέσματα 

 

Στους πέντε μήνες παραγωγικής λειτουργίας: 

 

Έχουν γίνει πάνω από 700 αναρτήσεις. 

 

Είδαν την εφαρμογή πάνω από 7.500 μοναδικοί επισκέπτες.  

 

Για πρώτη φορά, τόσος μεγάλος όγκος περιβαλλοντικών εγγράφων  

παρέχεται οργανωμένα και ανοιχτά στο ευρύ κοινό. 

 

Εκπαιδεύτηκαν και χρησιμοποιούν την εφαρμογή πάνω από 100 χρήστες,  

υπάλληλοι του ΥΠΕΚΑ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  

σε όλη τη χώρα. 

 

Γίνεται εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών με  

συνέπεια την ελαχιστοποίηση του κόστους. 

 

Ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή της κουλτούρας των  

χρηστών, προς μία αντίληψη ηλεκτρονικής εκτέλεσης των διαδικασιών. 

 

Αποκτήθηκε τεχνογνωσία που εφαρμόστηκε ήδη  

σε επόμενο project που αφορά τον πράσινο δακτύλιο. 

 

 













Ευχαριστούμε! 

 


