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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Νέα έκδοση της ΕΛΕΤΑΕΝ 

 

Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας  

ως εργαλείο ουσιαστικής περιβαλλοντικής προστασίας  

 

Η ΕΛΕΤΑΕΝ εξέδωσε και αποστέλλει σε φορείς της πολιτικής ηγεσίας, της διοίκησης και της 

κοινωνίας των πολιτών τη νέα έκδοσή της µε θέµα: «Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ως 

εργαλείο ουσιαστικής περιβαλλοντικής προστασίας: Ζητήµατα εφαρµογής και 

ερµηνείας της περιβαλλοντικής και δασικής νοµοθεσίας». 

 

Στο βιβλίο που εκδόθηκε περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, σηµειώµατα: 

• της κα Γλυκερίας Σιούτη, Καθηγήτριας Νοµικής Ε.Κ.Π.Α.,  

• του κ. Κίµωνα Χατζηµπίρου, Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π.,  

• του Καθηγητή ∆ηµήτρη Μέλισσα, Νοµικού Συµβούλου του Ε.Σ.Η.Α.Π.Ε. και  

• του ∆ασολόγου Νίκου Χλύκα, Προέδρου του Συλλόγου Γεωτεχνικών.  

Επίσης περιλαµβάνεται σε παράρτηµα η Παρέµβαση της ΕΛΕΤΑΕΝ στο Συµβούλιο της Επικρατείας 

την οποία έχει επεξεργαστεί το µέλος της Μανόλης Βελεγράκης, ∆ικηγόρος Α.Π.. 

Η έκδοση στηρίχθηκε στα πορίσµατα της συζήτησης που οργάνωσε η ΕΛΕΤΑΕΝ τον Οκτώβριο 

2010 και στην οποία πέραν των ανωτέρω, συµµετείχε ο Ειδικός Γραµµατέας ∆ασών κ. 

Αµοργιανιώτης και εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, του ΚΑΠΕ, της ΡΑΕ και του ∆ΕΣΜΗΕ. 

 

Η κεντρική θέση που προσπαθεί να αναδείξει η ΕΛΕΤΑΕΝ µέσω της νέας έκδοσής της, είναι ότι ο 

νόµος για την προστασία των δασών (ν.998/1979) που ισχύει, ορίζει ρητά ότι  ένα έργο Α.Π.Ε., ένα 

µεγάλο δηµόσιο έργο ή ένα στρατιωτικό έργο που επιτρέπεται να κατασκευαστεί σε µια έκταση 

που θεωρείται δασική,  µπορεί να κατασκευαστεί σε αυτήν ακόµα και αν η έκταση καταστραφεί και 

κηρυχτεί αναδασωτέα (αρ. 45, 58 και 59 του ν.998/1979). Αντίστροφα: Αν λόγω της φύσης και 

της αξίας της δασικής έκτασης, ένα έργο Α.Π.Ε. ή ένα άλλο έργο υποδοµής απαγορεύεται να γίνει 

σε µια δασική έκταση, τότε αν αυτή καεί, συνεχίζει να υφίσταται η απαγόρευση. Το γεγονός της 

πυρκαγιάς δεν µπορεί να αλλάζει την απόφαση της ∆ιοίκησης για το αν ένα έργο επιτρέπεται ή δεν 

επιτρέπεται. 



 

Αντίθετη ερµηνεία οδηγεί σε λογικά άτοπα. Παραδειγµατικά, αντί µιας αναδασωτέας έκτασης 

που πριν την καταστροφή της δεν είχε οικολογική αξία, θα πρέπει να προτιµηθεί για επέµβαση µια 

δασική έκταση που πιθανόν έχει σηµαντικότερη αξία από ό,τι η αναδασωτέα πριν την πυρκαγιά. 

Οδηγεί επίσης σε κίνδυνο αναστολής κάθε είδους ανάπτυξης έργων υποδοµής. 

 

Η σοφία του Συντάγµατος και η δύναµη της κοινής λογικής επιβάλουν την προστασία και των 

δασικών και των αναδασωτέων εκτάσεων. Η αξία της δασικής έκτασης πριν την καταστροφή της 

είναι η κρίσιµη παράµετρος που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για να κριθεί αν µπορεί ή αν 

απαγορεύεται να γίνει ένα έργο δηµοσίου συµφέροντος σε αυτή. 

Στην περίπτωση των Α.Π.Ε. µάλιστα συντρέχουν δύο πρόσθετες προϋποθέσεις: 

1. Οι Α.Π.Ε. έχουν θετικές συνέπειες στο σκοπό της αναδάσωσης και στην άµεση και έµµεση 

προστασία και διατήρηση της δασικής βλάστησης και της βιοποικιλότητας. 

2. Το κοινοτικό δίκαιο επιβάλει την προώθηση των Α.Π.Ε.. Όποια µέτρα λαµβάνονται, που 

πιθανόν εµποδίζουν την ανάπτυξή τους, θα πρέπει να τεκµηριώνονται ανάλογα µε το 

προστατευτικό αποτέλεσµα που επιτυγχάνουν και να µην προκαλούν αναστολή της ανάπτυξης 

χωρίς ανάλογη ουσιαστική προστασία κάποιας υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. 

 

Επισυνάπτεται η έκδοση της ΕΛΕΤΑΕΝ. 
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