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Κεφάλαιο Α
Θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική
αδειοδότηση και προστασία

Α.1] Περιβαλλοντική και δασική αδειοδότηση
Α.1.1. Γενικές αρχές
•

Να δρομολογηθεί άμεσα η κωδικοποίηση του πολύπλοκου και εν πολλοίς
ξεπερασμένου θεσμικού/αδειοδοτικού πλαισίου των ΑΠΕ, το οποίο παρουσιάζει
εσωτερικές ασυνέπειες και ασυμβατότητες.

•

Να αυξηθεί πάρα πολύ η ευελιξία μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ.
Η διαδικασία ΑΕΠΟ να εξετάζει και να αδειοδοτεί τα μέγιστα τεχνικά χαρακτηριστικά
ενός έργου (μέγιστο πλήθος ανεμογεννητριών, μέγιστο ύψος, μέγιστη διάμετρος)
χωρίς απαραίτητα αυτά να ταυτίζονται με ένα συγκεκριμένο τύπο ανεμογεννήτριας
που είναι διαθέσιμος κατά το χρόνο εκπόνησης της ΜΠΕ.
Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ να επιτρέπονται αλλαγές εντός του αδειοδοτημένου
πολυγώνου (με τήρηση των πιθανών περιορισμών που έχουν τεθεί από τις
γνωμοδοτούσες υπηρεσίες).
Η ανάγκη/υποχρέωση να εξεταστούν, εγκριθούν και υπολογιστούν οι ακριβείς
επιφάνειες επέμβασης μετά την αλλαγή των ακριβών συντεταγμένων (λόγω
μετακίνησης των ΑΓ, αλλαγή της οδοποιίας κλπ) από τις δασικές αρχές, δεν θα πρέπει
να αποτελεί από μόνη της λόγο ώστε η περιβαλλοντική αρχή να ζητά τροποποίηση
της ΑΕΠΟ. Οι συντεταγμένες αυτές θα οριστικοποιούνται/εγκρίνονται από τις δασικές
αρχές στην ΠΠΧ (βλ. αναλυτικότερα παρ. 1.2 ακολούθως).

•

Να τεθούν και να τηρούνται απαρέγκλιτα αποκλειστικές προθεσμίες, πέραν των
οποίων οι υπηρεσίες να προχωρούν στην έκδοση των αποφάσεων. Να τεθούν
συγκεκριμένες τέτοιες προθεσμίες για όλα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας,
ακόμα και εάν σήμερα δεν προβλέπονται. Η άπρακτη παρέλευση μιας αποκλειστικής
προθεσμίας, να ισοδυναμεί με αποδοχή του αιτήματος.
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Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες μελέτες, φάκελοι, αιτήματα, κλπ., κρίνονται ότι
δεν είναι πλήρεις, ή αν κρίνεται ότι απαιτείται περαιτέρω τεκμηρίωση, η αρμόδια
Υπηρεσία υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή να ενημερώσει
εγγράφως τον αιτούντα για τα απαιτούμενα για την τεκμηρίωση ή συμπλήρωση του
φακέλου δικαιολογητικά και στοιχεία. Η διαπίστωση των ελλείψεων και η ζήτηση
συμπληρωματικών στοιχείων γίνεται άπαξ.
•

Η κάθε Υπηρεσία να γνωμοδοτεί αποκλειστικά εντός του πεδίου ευθύνης και
αρμοδιότητας της με βάση τα ποσοτικά κριτήρια που τίθενται από το ΕΠΧΣ-ΑΠΕ (όπου
αυτά υπάρχουν) και όχι για θέματα άσχετα προς αυτό. Να τυποποιηθούν τα
περιεχόμενα της κάθε γνωμοδότησης και τα ερωτήματα στα οποία απαντά.

•

Να διαμορφωθούν σε όλες τις Υπηρεσίες, περιλαμβανομένων αυτών που δεν
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ, διαφορετικές ουρές αδειοδότησης ώστε
επενδύσεις αιολικών πάρκων ή και άλλων μεγάλων ΑΠΕ να μην εμποδίζονται από το
τεράστιο πλήθος μικρών εγκαταστάσεων άλλων τεχνολογιών.

Α.1.2. Θέματα δασικής νομοθεσίας
•

H Έγκριση Επέμβασης η οποία ενσωματώνεται στην ΑΕΠΟ να αφορά το σύνολο του
πολυγώνου του έργου. Έτσι, οι αλλαγές εντός του αδειοδοτημένου πολυγώνου δεν
θα οδηγούν αυτομάτως σε ανάγκη τροποποίησης της ΑΕΠΟ. Τα ακριβή εμβαδά
επέμβασης και ο υπολογισμός του ανταλλάγματος, να γίνεται κατά το τελικό στάδιο
πριν το πρωτόκολλο εγκατάστασης.

•

Να διευκρινισθεί ότι ειδικά σε περίπτωση ιδιωτικού χαρακτήρα δασικές εκτάσεις, η
Έγκριση Επέμβασης θα εκδίδεται κανονικά και θα ενσωματώνεται στην ΑΕΠΟ, η δε
έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη θα πρέπει να προσκομίζεται ακολούθως, πριν το
πρωτόκολλο εγκατάστασης και θα αποτελεί προϋπόθεση ώστε η Έγκριση Επέμβασης
να παράγει δικαίωμα χρήσης του χώρου. Προς τούτο πιθανά απαιτείται τροποποίηση
τουλάχιστον του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 άρθρο 45 του 998/1979.

•

Η διαπίστωση αναγνωρισμένων ιδιωτικών δικαιωμάτων επί δασικών εκτάσεων και
γενικώς η απόφανση επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης να μην
εμπεριέχεται στη γνώμη της Δασικής αρχής επί της οποίας εκδίδεται η ΑΕΠΟ που
ενσωματώνει την Έγκριση Επέμβασης, αλλά να εξετάζεται ανεξάρτητα στο πλαίσιο
της Πράξης Πληροφοριακού Χαρακτήρα (ΠΠΧ). Πάντως, ο φορέας του έργου θα
πρέπει να μπορεί να ζητεί από τη Δασική αρχή πληροφορίες για το ιδιοκτησιακό
καθεστώς, η δε σχετική γνώμη-απάντηση δεν θα πρέπει να κωλύει (ως αναφέρθηκε)
τη διαδικασία ΑΕΠΟ.

•

Να απλοποιηθεί ριζικά η διαδικασία γνωμοδότησης και έγκρισης ενός έργου από τις
δασικές αρχές στο πλαίσιο της ΑΕΠΟ, η οποία αρχόμενη από την υποκείμενη αρχή
(Δασαρχείο) διέρχεται όλα τα στάδια της ιεραρχίας που επαναγνωμοδοτεί έως ότου
καταλήξει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή που συντάσσει την ΑΕΠΟ. Θα
μπορούσε, η γνώμη του Δασαρχείου να διαβιβάζεται απευθείας στην
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περιβαλλοντική αρχή κοινοποιούμενη στη λοιπή ιεραρχία. Η γνώμη θα αφορά το
επιτρεπτό ή μη της επέμβασης, του όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται. Στην
περίπτωση που η γνωμοδότηση είναι αρνητική ή θέτει υπερβολικούς περιορισμούς
με τους οποίους δεν συμφωνεί η προϊσταμένη αρχή – η οποία έχει πιο συνολική
εικόνα της εθνικής προσπάθειας για τους στόχους Α.Π.Ε. και για την αντιμετώπιση
ανάλογων έργων σε περιοχές εκτός της αρμοδιότητας του συγκεκριμένου
Δασαρχείου – τότε να έχει δικαίωμα η προϊσταμένη αρχή να εκφράσει
τεκμηριωμένα της θετική της γνώμη.
•

Για την οδοποιία των έργων Α.Π.Ε.
Μέχρι σήμερα, για τη διάνοιξη νέας οδοποιίας ή για τη βελτίωση υφιστάμενων
δασικών οδών, ακολουθούνται οι Αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας: α)
126386/1730/10.6.1966, β) 41287/2281/22.5.1973 και γ) 92833/4679/1.12.1997 για
κατηγορίες δασικών οδών Α, Β, Γ και τρακτερόδρομους. Επειδή όμως, ως επί τω
πλείστω, οι δασικοί δρόμοι για ΑΣΠΗΕ, διανοίγονται σε δυσπρόσιτες και
απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν υπάρχουν υφιστάμενοι οδοί, ακολουθούνται
για έγκριση από τα αρμόδια δασαρχεία οι προδιαγραφές δασικών οδών Γ κατηγορίας
(πλάτος καταστρώματος 4-5μ, ελάχιστη οριζοντιογραφική ακτίνα καμπυλότητας
Rmin = 20μ και σε ελιγμούς Rmin = 15μ, μέγιστη κατά μήκος κλίση Smax = 12% (και
για μικρά μήκη μόνο κατόπιν αιτιολόγησης στο δασαρχείο Smax = 14%), πρανή
επιχωμάτων 2:3). Εφαρμόζεται επίσης η εγκύκλιος 135661/4400/16.9.2013 που
επιτρέπει διαπλάτυνση δρόμων έως 5 μέτρα (εφόσον αυτό είναι απολύτως
απαραίτητο για πρόσβαση αιολικών πάρκων) με την υποχρέωση αποκατάστασης
μετά την λήξη εργασιών κατασκευής.
Σήμερα όμως, η τεχνολογία έχει πλέον αλλάξει σημαντικά (π.χ. τα πτερύγια από 2025 μέτρα όταν θεσπίστηκαν οι σχετικές προδιαγραφές, είναι πλέον 60+ μέτρα και θα
αυξηθούν και άλλο και έχει αυξηθεί αντίστοιχα το μέγεθος των πύργων) και με τις
υφιστάμενες προδιαγραφές δασικής οδοποιίας δυσχεραίνεται ή και καθίσταται
απαγορευτική η μεταφορά του εξοπλισμού των έργων στις θέσεις εγκατάστασης. Για
παράδειγμα, τα πλάτη των προς έγκριση δασικών οδών πρόσβασης είναι πολύ μικρά
ιδίως στις κλειστές καμπύλες όπου οι καινούριες ανεμογεννήτριες χρειάζονται πλάτη
τουλάχιστον 10-15μ και τα αρμόδια δασαρχεία δεν επιτρέπουν πλάτη σε στροφή
πάνω από 10μ (όπου, όπως αναφέρθηκε, τα τελευταία 5μ πρέπει να αποκαθίστανται
μετά τις διελεύσεις).
Στην πραγματικότητα, θα ήταν ίσως ακριβέστερο η οδοποιία έργων Α.Π.Ε. να μην
χαρακτηρίζεται ως δασική οδοποιία (που αντιμετωπίζεται κατά τα άρ. 15 και 16 του
ν.998/1979), αλλά ως τμήμα του έργου Α.Π.Ε. που αδειοδοτείται. Για παράδειγμα οι
πλατείες ανέγερσης συνιστούν τεχνικό έργο που αφορά στο σκοπό της εγκατάστασης
και δεν απαιτούν προδιαγραφές. Ανάλογα ισχύουν και για την οδοποιία.
Θα πρέπει λοιπόν να καθορισθεί ότι για την οδοποιία των έργων Α.Π.Ε της παρ. 3
του άρ. 53 του ν.998/1979, εφαρμόζονται αναλόγως όσα προβλέπονται στην παρ.
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3 του αρ. 48 του ν.998/19791. Συγκεκριμένα, οι διανοίξεις των επεμβάσεων επί του
εδάφους (οδοί, πλατείες) δεν θα πρέπει να υπάγονται στις προδιαγραφές δασικής
οδοποιίας, αλλά να μελετώνται κατά τις ανάγκες του έργου με κριτήριο την
ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης.2
Παράλληλα,
σε
αντίθεση
με
τα
προβλεπόμενα
στην
εγκύκλιο
135661/4400/16.9.2013) θα πρέπει η αποκατάσταση των πρόσθετων επεμβάσεων
να γίνεται «μετά το πέρας λειτουργίας του έργου και την αποξήλωση των
εγκαταστάσεων» (και όχι μετά την λήξη εργασιών κατασκευής).

1

Η παράγραφος 3 του Άρθρου 48 του ν. 998/1979, αναθεωρήθηκε με το ν.4280/2014, (ΦΕΚ Α
159/8.8.2014) και κατόπιν με τον ν.4315/2014, (ΦΕΚ Α 269/24.12.2014.) και εν τέλει, διαμορφώθηκε και
ισχύει ως ακολούθως:
«Η διάνοιξη οδών για την εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσεων, έργων και δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν
εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται διά μέσου δασών, δασικών εκτάσεων
και δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος
νόμου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της τεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης αυτών, όπως
προδιαγράφονται και εγκρίνονται με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή με την
υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του
οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Οι δαπάνες κατασκευής, συντήρησης, καθώς και αποζημιώσεων τούτων, βαρύνουν τους δικαιούχους. Η
οδός, μετά τη διάνοιξη της αποδίδεται σε δημόσια χρήση. Όταν εκλείψει ο λόγος της επέμβασης, η οδός
διατηρείται, εφόσον κριθεί από τη δασική υπηρεσία ότι ανταποκρίνεται στους όρους του άρθρου 15 του
παρόντος νόμου, άλλως, η καταληφθείσα υπό της οδού έκταση αναδασώνεται, με τους όρους του
άρθρου 45 παράγραφος 8 του παρόντος κεφαλαίου».
Μετά την διατύπωση της διάταξης αυτής το ν. 4315/2014 είναι σαφές ότι εκλείπει η υποχρέωση έγκρισης
μελέτης οδοποιίας από την δασική αρχή καθώς και η ανάγκη τήρησης προδιαγραφών δασικής οδοποιίας
κατά την υλοποίησης οδοποιίας για τα έργα που εντάσσονται στην παρ. 3 του άρ. 48 του ν.998/1979.

2

Ενδεικτικά, πλάτος οδοστρώματος έως 8μ, ελάχιστη οριζοντιογραφική ακτίνα καμπυλότητας Rmin = 25μ
και σε ελιγμούς Rmin = 20μ, μέγιστη κατά μήκος κλίση Smax = 15%, πρανή επιχωμάτων 2:3, επικλίσεις
2%-2,5% στις ευθυγραμμίες και 6%-7% στα καμπύλα τμήματα των δασικών οδών, δυνατότητα
διαπλάτυνσης υφιστάμενων δρόμων Χ2 στις καμπύλες και στους ελιγμούς, ήτοι μέχρι και επιπλέον 8μ σύνολο 16μ-, δυνατότητα διαπλάτυνσης στις πλατείες των Α/Γ σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές
του κατασκευαστή και δυνατότητα διαπλάτυνσης των 8μ του καταστρώματος μέχρι και επιπλέον 8μ σε
ευθυγραμμίες μεγαλύτερες των 300μ, για την ασφαλή διασταύρωση των οχημάτων μεταφοράς
εξοπλισμού, τάφροι απορροής ομβρίων τριγωνικής διατομής στο μεγαλύτερο μήκος του δασικού
δρόμου σε όρυγμα (περισσότερο από τα ⅔ της εκάστοτε συνολικής οδού), με άνοιγμα 0,80μ και ύψος
0,35μ χωρίς τις στρώσεις οδοστρωσίας, με συνολικό άνοιγμα 1,40μ και ύψος 0,55μ με τις στρώσεις
οδοστρωσίας στις δασικές οδούς 2 στρώσεων, μη σταθεροποιημένο έρεισμα 1,00μ. σε κάθε πλευρά του
καταστρώματος, εφόσον υπάρχει επίχωμα).
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Όλα τα ανωτέρω προτεινόμενα είναι σε συνέπεια με την ισχύουσα περιβαλλοντική
νομοθεσία: Με την ΥΑ170225/27.01.2014 (ΦΕΚ Β 135/27.01.2014) καθορίζονται τα
περιεχόμενα του φακέλου ΜΠΕ και τίθενται οι προδιαγραφές για τα περιεχόμενα των
έργων. Ειδικότερα κατά την παρ. 3 του Παραρτήματος 4.10, απαιτείται αναλυτική
περιγραφή του σχεδιασμού του έργου η οποία για την οδοποιία προβλέπει κατ’
ελάχιστο τα ακόλουθα:
−

3.1.1 τυπικές διατομές,

−

3.1.2 δυσμενείς διατομές, όσον αφορά στις διαφοροποιήσεις στο ανάγλυφο

−

3.1.3 μέτρα δράσεις και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση επιπτώσεων που
έχουν ενταχθεί στο σχεδιασμό του έργου

Στη φάση της διεξαγωγής της ΜΠΕ δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο φροντίζει να
περιγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε έργου ή δραστηριότητας
ώστε να αξιολογηθεί η επίπτωσή στο περιβάλλον. Παράλληλα δε, απαιτείται να
οριστούν και μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων που έχουν οι παρεμβάσεις
(μέρος των οποίων μέτρων είναι και η φυτοτεχνική αποκατάσταση). Σημειώνεται ότι
μεταξύ των υπηρεσιών οι οποίες γνωμοδοτούν στο πλαίσιο διεξαγωγής της ΜΠΕ
είναι και οι δασικές υπηρεσίες.
•

Ο φορέας του έργου να μπορεί να επιλέξει να υποβάλει στη δασική αρχή μαζί με την
ΜΠΕ και τις πλήρεις μελέτες οδοποιίας και αποκατάστασης (με βάση τα όσα
αναφέρθηκαν προηγουμένως). Η υποβολή των μελετών αυτών δεν θα πρέπει να
κωλύει τη γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ με τους όρους έγκρισης επέμβασης.

•

Η έγκριση της μελέτης αναδάσωσης να μην αποτελεί προϋπόθεση για το Πρωτόκολλο
Εγκατάστασης αλλά να αρκεί η υποβολή της και η εξέτασή της να χωρεί παράλληλα
με την κατασκευή του έργου. Το ίδιο να εφαρμόζεται και στην περίπτωση μη
εξεύρεσης έκτασης προς αναδάσωση ή δάσωση, οπότε -κατά το αρ. 45, παρ. 8 του
ν.998/1979- ο δικαιούχος της επέμβασης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε
δασοκομικές εργασίες ή στην εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων επί των
εκτάσεων που θα υποδειχθούν από τη δασική υπηρεσία, με σκοπό τη βελτίωση ή και
προστασία τους.

•

Να καταργηθεί η υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος χρήσης για διάνοιξη νέας
οδοποιίας που εντάσσεται σε κοινή χρήση.

•

Ειδικά για επέμβαση σε διακατεχόμενα δάση ή δασικές εκτάσεις για την οποία
σήμερα ζητείται η γνώμη του διακατόχου, έχει παρατηρηθεί συχνά το φαινόμενο ότι
η προσκόμιση αυτής της γνώμης (ακόμα και αρνητικής) είναι αδύνατη, είτε επειδή οι
διακάτοχοι είναι άγνωστοι είτε επειδή ο διακάτοχος απλώς αρνείται να εκφέρει
γνώμη. Θα πρέπει λοιπόν η απαίτηση να υπάρχει η γνώμη του διακατόχου να μην
αποτελεί προϋπόθεση για την επέμβαση.
Το πρόβλημα αναλύεται διεξοδικά στο Παράρτημα Α όπου για την επίλυση του
προτείνεται επιπροσθέτως και έτερη λύση: να προστεθεί στη συνέχεια του άρθρου
13 του ν.3208/2003 «Διακατεχόμενα δημόσια δάση και δημόσιες δασικές εν γένει
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εκτάσεις», ειδική διάταξη ως άρθρο 13Α το οποίο θα ρυθμίζει τη διαδικασία
πρόσκαιρης κατάργησης των δικαιωμάτων διακατοχής χάριν της ανάπτυξης έργων
Α.Π.Ε. στις αντίστοιχες δασικές εκτάσεις. Περαιτέρω, με τη προτεινόμενη διάταξη
ρυθμίζεται μέσω ιδίως της παρακατάθεσης του ανταλλάγματος σε περίπτωση
άγνωστων δικαιούχων των προς κατάργηση διακατοχικών δικαιωμάτων. Κατά τα
λοιπά η διαδικασία που προτείνεται ομοιάζει με ορισμένες παραλλαγές στην ήδη
προβλεπόμενη του άρθρου 13 του ν. 3208/2003.

Α.1.3. Περιβαλλοντική αδειοδότηση
•

Να διευκρινισθεί σε όλες τις υπηρεσίες (περιλαμβανομένης της υπηρεσίας ΑΠΕ και
του ΑΔΜΗΕ) ότι δεν απαιτείται για τη γνωμοδότησή τους να υπάρχει υποχρέωση
πλήρους ταύτισης της ΜΠΕ και της ΑΕΠΟ με την άδεια παραγωγής αλλά να δύναται
ο σχεδιασμός που τους υποβάλλεται να είναι υποσύνολο της άδειας παραγωγής.

•

Οι ΑΕΠΟ να εκδίδονται από τη διοίκηση κατ’ εφαρμογή του ήδη ψηφισθέντος νόμου
για το επιτελικό κράτος.

•

Σε περίπτωση απαίτησης συμπληρωματικών στοιχείων και μετά την προσκόμισή της,
οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να μπορούν να ζητούν πρόσθετα στοιχεία σε θέματα ΄που
δεν είχαν θέσει εξ αρχής.

•

Ως έχει ήδη αναφερθεί, θα πρέπει να καθορισθεί ρητά στο νόμο ότι οι αρμόδιες
υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης μπορούν γνωμοδοτούν αποκλειστικά εντός των
αρμοδιοτήτων τους (με βάση τα ποσοτικά κριτήρια που θέτει το ΕΧΠ-ΑΠΕ όπου
τίθενται τέτοια). Η περιβαλλοντική αρχή να κρίνει αν πιθανά πρόσθετα στοιχεία που
ζητούν είναι απαραίτητα και πρέπει να τα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.

•

Ο ενδιαφερόμενος φορέας να έχει δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκλιση του ΚΕΣΠΑ
εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες είτε β) από τις
διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις προκύπτουν απορριπτικές εισηγήσεις ή προτείνονται
όροι που κατά τη γνώμη του ενδιαφερόμενου δεν θα πρέπει να υιοθετηθούν.

•

Για την ανανέωση της ΑΕΠΟ, προκειμένου η περιβαλλοντική αρχή να διαπιστώσει αν
συντρέχει η περίπτωση για νέα ΜΠΕ, να λαμβάνει υπόψη τις ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά όχι πιθανές
μεταβολές στο καθεστώς προστασίας ή χρήσεων γης στο χώρο εγκατάστασης που
επήλθαν μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ εκτός εάν τα σχετικά διατάγματα ή αποφάσεις
περιέχουν ειδικές μεταβατικές διατάξεις.
Πάντως, ειδικά για την περίπτωση ανανέωσης ΑΕΠΟ εν λειτουργία έργου ΑΠΕ, δεν θα
πρέπει να απαιτείται η προσκόμιση εξ αρχής όλων των γνωμοδοτήσεων των φορέων
που γνωμοδοτούν για την έκδοση της αρχικής ΑΕΠΟ, αφού εφόσον έχουν ήδη
διαπιστωθεί ότι η λειτουργία του σταθμού έχει επιφέρει μη προβλεφθείσες
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή γενικότερα στο αντικείμενο αρμοδιότητας
των γνωμοδοτούντων φορέων, οι τελευταίοι θα πρέπει να έχουν ήδη ενημερώσει την
περιβαλλοντική αρχή.
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•

Σε περίπτωση που κατά τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ το έργο ή η δραστηριότητα έχει
καταταγεί στη δεύτερη κατηγορία (Β), η υπαγωγή του σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) να γίνεται αυτομάτως χωρίς την αναζήτηση πρόσθετων
γνωμοδοτήσεων ή εγκρίσεων από οποιαδήποτε αρχή.

•

Εφόσον δεν γίνει αποδεκτό ότι η Έγκριση Επέμβασης αφορά όλο το πολύγωνο της
ΑΕΠΟ, θα πρέπει να καθορισθεί ότι η μεταβολή των χώρων πραγματικής επέμβασης
δεν αποτελεί από μόνη της λόγο τροποποίησης της ΑΕΠΟ.
Γενικότερα, στο πλαίσιο της εισαγωγής περισσότερης ευελιξίας θα πρέπει να
καθορισθεί ότι μόνο σε περιπτώσεις ουσιαστικών και σημαντικών αλλαγών στο
σχεδιασμό έργων με ΑΕΠΟ που επιφέρουν αναμφισβήτητα δυσμενέστερες
επιπτώσεις, θα πρέπει να ζητείται η υποβολή νέας ΜΠΕ. Ειδικά δεν θα πρέπει να
ζητείται η υποβολή νέας ΜΠΕ τουλάχιστον στην ακόλουθη: Αν μειώνεται το πλήθος
των ανεμογεννητριών, ακόμα και με αύξηση των γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών
και με αλλαγή ή αύξηση της οδοποιίας και των επιφανειών κάλυψης, εφόσον από τις
αλλαγές αυτές δεν θίγεται κάποιος όρος που έχει ήδη περιληφθεί σε γνωμοδότηση
μιας υπηρεσίας.
Για να αντιμετωπισθούν όλες οι περιπτώσεις, θα μπορούσε να καθορισθούν με
ευθύνη του ΥΠΕΝ ποιοτικά κριτήρια ανά τεχνολογία και μέγεθος σταθμών Α.Π.Ε.
βάσει των οποίων η αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία θα αποφασίζει σχετικά με την
περίπτωση των διαδικασιών των άρθρων 5, 6 & 7 του Ν.4014/2011 (ανανέωση και
τροποποίηση ΑΕΠΟ), στην οποία εμπίπτει η προτεινόμενη μεταβολή του σχεδιασμού
ενός έργου.

•

Να τεθεί προθεσμία για να αποφανθεί επί του Φακέλου Συμμόρφωσης Τελικού
Σχεδιασμού η περιβαλλοντική αρχή (αν απαιτείται ή όχι τροποποίηση της ΑΕΠΟ).

•

Οι δημόσιες αρχές να μη μπορούν να επικαλεστούν κατά τη γνωμοδότησή τους ή την
απόφασή τους πληροφορίες, ιδίως περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ή γεωχωρικά
δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους και δεν παρείχαν στον φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας, κατά την εκπόνηση των προβλεπόμενων μελετών.

•

Οι Πιστοποιημένοι Αξιολογητές ΜΠΕ να έχουν την ευθύνη της εργασίας τους, η
υπηρεσία της περιβαλλοντικής αρχής να μην έχει ευθύνη για εισήγηση επί των
σχεδίων ΜΠΕ από τους Αξιολογητές (παρά μόνο να κάνει δειγματοληπτικούς
ελέγχους). Κατά συνέπεια θα πρέπει τα κριτήρια και κυρίως οι περιορισμοί των
Αξιολογητών να είναι πολύ πιο αυστηροί.

Α.1.4. Λοιπά θέματα
•

Η διαδικασία λήψης γνωμοδοτήσεων και πράξης χαρακτηρισμού από τις επιμέρους
υπηρεσίες ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, να μπορεί να εκκινεί
κατόπιν της κατάθεσης σχετικού αιτήματος για τη χορήγηση άδειας παραγωγής στη
ΡΑΕ, ούτως ώστε να ελαττώνονται οι χρόνοι της αδειοδοτικής διαδικασίας. Σε κάθε
περίπτωση, γνωμοδοτήσεις όπως του δασαρχείου για την μελέτη οδοποιίας ή του
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Περιφερειακού Συμβουλίου θα λαμβάνονται μόνο κατόπιν χορήγησης της
προβλεπόμενης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
•

Να καθορισθούν ο μέγιστος αριθμός ημερών εργασιών πεδίου για την εκπόνηση ΕΟΑ
ακόμα και σε περιπτώσεις που σήμερα δεν προβλέπεται κάποιο εύρος και αυτός ο
αριθμός να μη μπορεί να αυξηθεί από τις υπηρεσίες.

•

Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης της ΑΕΠΟ έργου μεταβολών εντός του
ίδιου πολυγώνου χωροθέτησης Α/Γ, να εκδίδονται εκ νέου μόνο γνωμοδοτήσεις ΥΠΑ
και ΓΕΕΘΑ (και Δασαρχείου μόνο αν απαιτείται αλλαγή της μελέτης οδοποιίας σε
δασική έκταση).

•

Στις τροποποιήσεις ή ανανεώσεις υφισταμένων ΑΕΠΟ που βρίσκονται εντός NATURA
να μην ζητείται εκ νέου ΕΟΑ ή ορνιθολογικές παρατηρήσεις.
Να υπάρξει ποσοτικοποίηση των κριτηρίων γνωμοδότησης από τις αρχαιολογικές
υπηρεσίες με βάση τον Αρχαιολογικό Νόμο 3028/2002 και τις σχετικές διατάξεις
του ΕΠΣΧΣ&ΑΑ για τις Α.Π.Ε.
Σημειώνεται ότι η παρ. 3 του άρ. 10 του ν. 3028/2002, όπως συμπληρώθηκε με τον
3851/2010 αναφέρει ότι «Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και των κατά
περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να καθορίζονται κριτήρια, διαδικασίες
ελέγχου και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας». Στη δε
αιτιολογική έκθεση του ν. 3851/2010 και επί της εν λόγω προσθήκης ο νομοθέτης
συνδράμει, δίδει την κατευθυντήρια γραμμή, παρακινεί και υποδεικνύει στις
αρχαιολογικές υπηρεσίες ούτως ώστε: «Στο πλαίσιο αυτό, για τον έλεγχο της
συµβατότητας ενός έργου Α.Π.Ε. µε τις διατάξεις της αρχαιολογικής νοµοθεσίας,
µπορούν να αξιοποιηθούν οι διατάξεις που περιλαµβάνονται στο ήδη θεσµοθετηµένο
ΕΠΧΣ&ΑΑ [ήτοι στην ΚΥ.Α. αριθμ. 49828-3/12/2008 (ΦΕΚ Β/2464/03.12.08), εφεξής
καλούμενης “ΚΥΑ ΕΠΣΧΣ&ΑΑ”]».

•

Να υπάρξει στενή συνεργασία με ΓΕΕΘΑ και την ΥΠΑ για την αντιμετώπιση των
σημερινών καθυστερήσεων και προβλημάτων. Να επιδιωχθεί κατά το δυνατό
καθορισμός εκ των προτέρων περιοχών που δεν απαιτείται η γνωμοδότησή τους με
βάση πιθανά ποσοτικά κριτήρια.

•

Να προβλεφθεί καθολική κατά παρέκκλιση έκδοση οικοδομικών αδειών που
αφορούν σε έργα Α.Π.Ε., θεμελιώσεις Α/Γ, οικίσκων ελέγχου και υποσταθμών

•

(Παράδειγμα που θα θεραπευθεί με την ανωτέρω προτεινόμενη καθολική απόκλιση)
Να δοθεί η δυνατότητα κατάτμησης οικοπέδων για δημιουργία Υ/Σ , σε εκτός σχεδίου
οικόπεδα, ώστε να παραμένει και το υπόλοιπο άρτιο και οικοδομήσιμο. Σήμερα
λύνεται μόνο με αγορά / ενοικίαση και οικοδομική άδεια επί του όλου οικοπέδου
(π.χ. 5 /100 στρέμματα)
Ένας Υ/Σ απαιτεί μία έκταση περίπου 10-15 στρεμμάτων. Εάν η έκταση είναι δασική,
δεν υπάρχει κανένας περιορισμός οικοδομησιμότητας. Απομονώνεται η
απαιτούμενη έκταση και λαμβάνεται έγκριση επέμβασης. Εάν όμως η έκταση είναι
ιδιωτική, εκτός σχεδίου και είναι άρτια και οικοδομήσιμη, δεν επιτρέπεται η
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κατάτμηση της σε δύο οικοδομήσιμα τμήματα. Δηλαδή για παράδειγμα, ένα
οικόπεδο 50 στρεμμάτων, άρτιο και οικοδομήσιμο, δεν μπορεί να κατατμηθεί ώστε
να αγορασθούν τα 10 στρέμματα για κατασκευή Υ/ αφού τα υπόλοιπα 40 στρέμματα
χάνουν την οικοδομησιμότητα.
Να δοθεί η δυνατότητα συνένωσης οικοπέδων για την εγκατάσταση νέων και την
επέκταση υφιστάμενων Υ/Σ.
•

Να αποσαφηνιστεί ότι μπορεί να εκδίδεται άδεια δόμησης για τις κατασκευές έργων
ΑΠΕ που απαιτείται σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΑΓΥΠ).
Από το συνδυασμό των διατάξεων του αρ. 56, παρ. 6α του ν. 2637/1998, όπως ισχύει
και του αρ. 21 του ν. 4015/2011 όπως ισχύει, έχει καθορισθεί ότι τα αιολικά πάρκα
μπορεί να εγκαθίστανται σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.
Όμως, αν και το ανωτέρω πρόβλημα έχει λυθεί από τη νομοθεσία (και απλά
απαιτείται η προσαρμογή του ΕΧΠ-ΑΠΕ), δυστυχώς έχει εμφανισθεί το φαινόμενο
πολεοδομικές υπηρεσίες να αρνούνται την έκδοση άδειας δόμησης για τις αναγκαίες
υποδομές αιολικών πάρκων που έχουν λάβει ΑΕΠΟ.
Σχετική είναι η από 24.11.2019 επιστολή μας http://eletaen.gr/epistoli-gia-adeiesdomisis-aiolikwn-se-gi-ypsilis-paragogikotitas/

•

Να χορηγείται εξαίρεση από την υποχρέωση αποστάσεων από αιγιαλό και παραλία
για έργα ΑΠΕ που αναπτύσσονται σε ακατοίκητες βραχονησίδες της επικράτειας. Η
υποχρέωση αυτή έχει νόημα για την προστασία του αιγιαλού από οικιστική ανάπτυξη
αλλά όχι στις ακατοίκητες βραχονησίδες.

•

Να απλουστευθεί η διαδικασία χορήγησης άδειας προσωρινής χρήσης αιγιαλού για
την προσέγγιση και τον ελλιμενισμό Α/Γ. Σήμερα απαιτούνται 3 ΥΑ και πάνω από 2
έτη αδειοδότησης
Η χορήγηση της άδεια να γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία της ΑΠΔ με αίτηση,
τεχνική περιγραφή και εφόσον περιλαμβάνεται το σημείο ελλιμενισμού στην ΑΕΠΟ.

•

Να εκδοθεί εγκύκλιος για την αποφυγή προσθήκης καταχρηστικών όρων σε
αναρτημένες ΑΕΠΟ που οδηγούν σε δικαστική αμφισβήτηση των αποφάσεων π.χ. «η
πέραν πάσης αμφιβολίας συμβατότητα Α/Π με την προστασία του περιβάλλοντος
(πουλιά)» (Θράκη).
Όλες οι γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών να είναι αποκλειστικά στο διαχειριζόμενο και
προστατευτέο αντικείμενο από αυτές σε μορφή check box.

•

Ειδικά για τα αιολικά πάρκα (και τα συνοδά έργα τους) να θεσπιστούν ειδικές
πολεοδομικές διατάξεις για περιπτώσεις που το θεμέλιο της ανεμογεννήτριας
βρίσκεται σε πάνω από μία ιδιοκτησία π.χ. σε μία δασική έκταση και μία ιδιωτική,
όπως συνήθως συμβαίνει αφού οι κορυφογραμμές είναι συχνά και όρια ιδιοκτησιών.

•

Εξαίρεση υποχρέωσης έργων Α.Π.Ε. για διαχείριση ΑΕΚΚ και εξαίρεση υπαγωγής των
χρησιμοποιούμενων υλικών και ποσοτήτων σε ΣΕΔ.
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Α.2] Εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000
Ένα ειδικό και κρίσιμο θέμα που σχετίζεται με το χωροταξικό σχεδιασμό και έχει, κατά το
παρελθόν, απασχολήσει έντονα τον κλάδο της αιολικής ενέργειας -και πιστεύαμε ότι έχει
αντιμετωπισθεί οριστικά- είναι ο πιθανολογούμενος ορισμός ζωνών όπου απαγορεύεται a
priori η εγκατάσταση αιολικών πάρκων, πλέον των ζωνών αποκλεισμού που αναφέρει το
υφιστάμενο ΕΧΠ-ΑΠΕ, χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική εκτίμηση των επιπτώσεων της κάθε
συγκεκριμένης προτεινόμενης επένδυσης.
Δυστυχώς σε πρόσφατες τροποποιήσεις Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (ΠΧΠ)3
εισήχθησαν ποικίλες περιοριστικές διατάξεις με πιο ακραίο παράδειγμα αυτό της Κρήτης,
όπου θεωρήθηκαν συλλήβδην οι περιοχές Natura 2000 ως περιοχές αποκλεισμού για τα
αιολικά πάρκα, χωρίς φυσικά αυτός ο περιορισμός να έχει νομική ισχύ όπως το ίδιο το ΠΧΠ
επισημαίνει!
Κάτι τέτοιο, αντιβαίνει την ισχύουσα εθνική νομοθεσία όπως επί της ουσίας ισχύει ανελλιπώς
από το 2001 και ένθεν.
Πέραν του ότι είναι παράνομη, η εξεταζόμενη επιλογή δεν είναι λογική, για τους κάτωθι
τουλάχιστον λόγους:
1.

Στην χερσαία έκταση της χώρας με υψόμετρο πάνω από 500 μ (δηλαδή από τις περιοχές
όπου εγκαθίστανται η πλειοψηφία των αιολικών πάρκων) το ποσοστό κάλυψης από
περιοχές Natura είναι 37,1%. Το ποσοστό αυτό είναι τεράστιο. Ο ορισμός αυτών των
περιοχών ως ζωνών αποκλεισμού θα είναι καταστροφικός για ώριμες επενδύσεις
αιολικών πάρκων που δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν αλλά και για εν λειτουργία
αιολικά πάρκα που δεν θα μπορούν να ανανεώσουν τις περιβαλλοντικές τους άδειες.
Σημειώνεται ότι η συνολική κάλυψη της χερσαίας χώρας από περιοχές Natura είναι 27,1%
σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε.-28 που είναι 18,1% (η Ελλάδα καταλαμβάνει την 7 θέση
στη σχετική σειρά κατάταξης).

2.

Ένα αιολικό πάρκο είναι μια φιλική προς το περιβάλλον μορφή παραγωγής ενέργειας
που, σε κάθε περίπτωση, συμβάλει στην αντιμετώπιση του μεγαλύτερου
περιβαλλοντικού προβλήματος του πλανήτη, της κλιματικής αλλαγής. Επομένως, μια
επένδυση αιολικού πάρκου πρέπει κατ’ αρχήν να εγκρίνεται σύμφωνα με όρους που θα
τίθενται στην ΑΕΠΟ. Μόνο εάν αποδεικνύεται, κατόπιν συγκεκριμένης τεκμηρίωσης, ότι
η υλοποίησή της θα επιφέρει ανεπίστρεπτη σημαντική αρνητική επίπτωση σε ένα
προστατευτέο αντικείμενο υψηλής αξίας, θα πρέπει η επένδυση να απορρίπτεται.

3.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει, ήδη από το 2010, «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την
ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας σε συμφωνία με την νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση»4.
Η έκδοση των οδηγιών της ΕΕ αυτών αποτέλεσε μια σαφή απάντηση ενάντια στην
συντηρητική άποψη, που και τότε ήταν σε έξαρση, ότι οι περιοχές Natura πρέπει να είναι
ζώνες αποκλεισμού για τα αιολικά πάρκα.

3

4

http://eletaen.gr/dt-eletaen-gia-perifereiako-chorotaxiko-kritis/
http://eletaen.gr/dt-gia-to-chorotaxiko-stereas-elladas/
EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation, EC, October 2010
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4.

Στις 30.6.2019 βρίσκονταν σε λειτουργία σε περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα αιολικά
πάρκα συνολικής ισχύος 668,87 MW5 (22% περίπου της συνολικής εγκατεστημένης
αιολικής ισχύος) με άριστα αποτελέσματα. Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε σκέψη να
αποκλειστεί η αιολική ενέργεια συλλήβδην από τέτοιες περιοχές, πρέπει να βασίζεται
στην αναλυτική τεκμηρίωση των μη αναστρέψιμων αρνητικών επιπτώσεών της
συντριπτικής πλειοψηφίας (αν όχι όλων) των εν λειτουργία αυτών επενδύσεων στις
περιοχές εγκατάστασής τους, με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία. Στην πραγματικότητα
τέτοιες επιπτώσεις δεν υπάρχουν.

5.

Η εθνική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες μελέτες και διαδικασίες κατά τις οποίες
μια περιοχή μπορεί να οριστεί ως περιοχή Απολύτου Προστασίας της Φύσης ή
Προστασίας της Φύσης εάν πράγματι πληροί τα σχετικά κριτήρια. Οι περιοχές αυτές
είναι ζώνες αποκλεισμού για αιολικά πάρκα, όπως και για όλες σχεδόν τις
ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Εάν επομένως η Πολιτεία κρίνει ότι μια περιοχή πρέπει
να προστατευθεί, τότε έχει τα μέσα να το πράξει. Δεν είναι όμως λογικό να επιδιώκεται
η a priori «προστασία» μιας περιοχής αποκλειστικά από αιολικά πάρκα και την ίδια
στιγμή να επιτρέπονται οι άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, περιλαμβανομένης
της δόμησης.

5

Συνολικά 594 Α/Γ με εύρος ισχύος 0,225-3,3MW (διάμεση τιμή 0,85MW) και εύρος διαμέτρου ρότορα 27114 m (διάμεσος τιμή 52 m)
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Α.3] Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Α.Π.Ε.
Η αιολική ενέργεια και γενικότερα οι Α.Π.Ε. είναι μια από τις παραγωγικές δραστηριότητες στη
χώρα που διέπονται από ένα εξαιρετικά αυστηρό χωροταξικό πλαίσιο το οποίο έχει κριθεί
και έχει γίνει αποδεκτό από το Συμβούλιο της Επικρατείας και έχει αποτελέσει τη βάση για
πάρα πολλές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από το Δικαστήριο αυτό.
Ειδικά για τα αιολικά πάρκα, το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Α.Π.Ε. (ΕΧΠ-ΑΠΕ) περιέχει αυστηρά
και συγκεκριμένα κριτήρια περιλαμβανομένων ζωνών αποκλεισμού, ελάχιστες αποστάσεις
από σημεία ενδιαφέροντος, ποσοτικά κριτήρια για την ελαχιστοποίηση της επίπτωσης στο
τοπίο κλπ.
Παρά τον περιοριστικό (έως και συντηρητικό) του χαρακτήρα, αναγνωρίζεται ότι το ΕΧΠ-ΑΠΕ
πέτυχε να εισάγει σε σημαντικό βαθμό ενιαίους κανόνες για όλη την Επικράτεια. Αυτό, σε
συνδυασμό με την αποδοχή του από το ΣτΕ, διαμόρφωσε ένα ελάχιστο επίπεδο επενδυτικής
ασφάλειας.
Ήδη έχει δρομολογηθεί η τροποποίηση του ΕΧΠ-ΑΠΕ και έχουν υποβληθεί προσφορές για τη
πρόσληψη συμβούλου. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να είναι σε ακόμα πιο συντηρητική
κατεύθυνση:
•

με την εισαγωγή ακόμα πιο περιοριστικών κριτηρίων που θα αποκλείουν την ανανέωση
των αδειών εν λειτουργία έργων, την υλοποίηση ώριμων αδειοδοτημένων έργων και την
ολοκλήρωση της αδειοδότησης πολλών νόμιμων έργων που είναι στη φάση ανάπτυξης,

•

με την προώθηση της δυνατότητας (είτε δια του νόμου είτε στην πράξη) των κατώτερων
σχεδίων (περιφερειακών, τοπικών, διαχείρισης κλπ.) να μην συμμορφώνονται με τις
διατάξεις του ΕΧΠ-ΑΠΕ και να εισάγουν ακόμα περισσότερους περιορισμούς και
αποκλεισμούς. Κάτι τέτοιο θα έχει ως συνέπεια την ραγδαία μείωση της διαφάνειας, της
ισοτιμίας και της προβλεψιμότητας και άρα την αύξηση της αβεβαιότητας και τη μείωση
της επενδυτικής ασφάλειας.

Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο ΕΧΠ-ΑΠΕ δεν μπορεί να έχει τα παραπάνω
χαρακτηριστικά και κυρίως δεν μπορεί να γίνει αιφνιδιαστικά και χωρίς να έχει προηγηθεί
εξαντλητικός και μακρύς διάλογος με τον κλάδο.
Πιο αναλυτικές θέσεις μπορεί να βρεθούν εδώ: http://eletaen.gr/vasikes-theseis-gia-nea-pxpkai-yfistameno-exp/
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Κεφάλαιο Β
Αδειοδοτικά θέματα εκτός
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
(σύνδεση, εγκατάσταση, λειτουργία κλπ.)

1)

Σχέση ΟΠΣ και ΑΕΠΟ
α) Ο αρμόδιος Διαχειριστής να χορηγεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (ΟΠΣ) ελέγχοντας
στην ΑΕΠΟ αποκλειστικά την συνολική ισχύ σε MW που έχει αδειοδοτηθεί,
ανεξαρτήτως του τύπου των Α/Γ ή της χωροθέτησης.
β) Θα πρέπει επίσης να γίνεται δεκτό και αίτημα για ΟΠΣ για σχεδιασμό έργου με
μικρότερη ισχύ από την ισχύ της ΑΕΠΟ.
Σήμερα, ο αρμόδιος Διαχειριστής (ΑΔΜΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ) κατά την διαδικασία χορήγησης ΟΠΣ,
ζητεί να υπάρχει πλήρης αντιστοιχία μεταξύ της ΑΕΠΟ ενός αιολικού πάρκου και του
αιτήματος που κατατίθεται για ΟΠΣ. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις
σε περιπτώσεις τροποποιήσεων στο σχεδιασμό ενός αιολικού πάρκου (ενδεικτικά αλλαγή
στον τύπο της Α/Γ, μικροχωροθέτηση, συνοδά έργα). Ανάλογα προβλήματα προκύπτουν
και από την μακροχρόνια διαδικασία της ΑΕΠΟ, εξαιτίας της οποίας η έκδοσή της γίνεται
συνήθως με μοντέλα ανεμογεννητριών που δεν είναι πλέον βέλτιστα ή ακόμα και εμπορικά
διαθέσιμα, οδηγώντας σε νέο κύκλο τροποποιήσεων.
Το πρόβλημα καθίσταται περαιτέρω εντονότερο σήμερα, καθώς η ΟΠΣ αποτελεί πλέον
προαπαιτούμενο για την συμμετοχή σε Διαγωνιστική Διαδικασία.
Τέλος, σημειώνεται ότι ο εκάστοτε επενδυτής δεν θα αναλάμβανε το ρίσκο της
εγγυοδοσίας κατά το ν. 4152/2013, εάν ο σχεδιασμός του έργου του δεν ήταν ρεαλιστικός
και δεν θα μπορούσε η ΑΕΠΟ του να επικαιροποιηθεί.

2)

Απαίτηση για πιστοποιητικό τύπου Ανεμογεννητριών
α) Να μην απαιτείται πιστοποιητικό τύπου των Ανεμογεννητριών για τη χορήγηση ΟΠΣ
ή άδειας εγκατάστασης. Το πιστοποιητικό να απαιτείται για τη χορήγηση της άδειας
λειτουργίας.
Με τον τρόπο αυτό ο επενδυτής θα μπορεί να λάβει υπόψη στον διαγωνισμό και
υλοποιήσει ένα έργο με τις πλέον μοντέρνες και ανταγωνιστικές ανεμογεννήτριες χωρίς
να καθυστερεί αναμένοντας το πιστοποιητικό τύπου.
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β) Περαιτέρω, πρέπει να διευκρινισθεί άμεσα (με απλή εγκύκλιο ή εσωτερική απόφαση
των Διαχειριστών) ότι δεν απαιτείται πιστοποιητικό τύπου για την χορήγηση μη
δεσμευτικής Προσφοράς Σύνδεσης.
3)

Κατ’ αναλογία με το όμοιο δικαίωμα που έχουν τα έργα που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, θα
πρέπει για λόγους ισότιμης αντιμετώπισης, να προβλεφθεί η δυνατότητα επιστροφής της
εγγυητικής επιστολής δεσμευτικών όρων σύνδεσης (ΟΠΣ) σε έργα που εξαιρούνται από το
διαγωνισμό. Προτείνεται η δυνατότητα αυτή να υπάρχει έως την υπογραφή και ενεργοποίησης
της σύμβασης σύνδεσης.

4)

Nα επιτραπεί η έκδοση αδειών εγκατάστασης για τμήμα συγκροτήματος αιολικών
πάρκων (υποπερίπτωση δ1, περίπτωση β', παρ. 10 του αρ. 8 του ν. 3468/2006) ώστε να
επιταχύνεται η ανάπτυξη σε περιπτώσεις που η ΑΕΠΟ εκδίδεται για μέρος του
συγκροτήματος και να δίνεται εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης του
υπολοιπόμενου τμήματος.

5)

Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος των Αδειών Εγκατάστασης και των Οριστικών
Προσφορών Σύνδεσης των σταθμών Α.Π.Ε. δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το
χρονικό διάστημα που εκκινεί τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της υπουργικής
απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), ήτοι από
την 19η Απριλίου 2018 ή από το χρόνο έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης ή αντιστοίχως
της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εφόσον είναι μεταγενέστερος, έως και την
ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας της παρ. 5 του άρθρου 7
του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) στην οποία έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ο σταθμός παραγωγής
Α.Π.Ε.
Η διάταξη αφορά Άδειες Εγκατάστασης ή αντίστοιχα Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης των
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκδόθηκαν ή θα
εκδοθούν έως και την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας της
παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) στην οποία έχει δικαίωμα να συμμετάσχει
ο σταθμός παραγωγής Α.Π.Ε.

6)

Η απόσταση των 7D μεταξύ ανεμογεννητριών διαφορετικών αιτημάτων να μην είναι
δεσμευτική όταν τα αιτήματα χωροθετούνται σε υψόμετρα που διαφέρουν μεταξύ τους
τουλάχιστον κατά 200μ.

7)

Παράταση ωφέλιμου χρόνου ζωής αιολικών εγκαταστάσεων (Life time extension)
α) Εκκρεμεί η Υπουργική Απόφαση για τους όρους συνέχισης της λειτουργίας των σταθμών
που συμπληρώνουν την 20ετία. Οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν σήμερα υπό μεταβατικό
καθεστώς που έχει θεσπισθεί νομοθετικά.
β) Είναι ωστόσο επιτακτική η ανάγκη άμεσης διαμόρφωσης και εφαρμογής ενός μόνιμου
και σταθερού πλαισίου, που θα δώσει στους επενδυτές τον απαραίτητο χρόνο να
σχεδιάσουν και να αξιολογήσουν ολοκληρωμένα την όλο και αυξανόμενη ισχύ έργων
τους που θα εμπίπτει στο πλαίσιο αυτό. Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι συμβατό
με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει γενικότερα για την επέκταση αδειών λειτουργίας
ενεργειακών και βιομηχανικών μονάδων, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της
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αιολικής τεχνολογίας, χωρίς άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες και
αδικαιολόγητους περιορισμούς. Η επέκταση της άδειας λειτουργίας, η οποία θα δίνεται
ύστερα από συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου της καλής κατάστασης των
ανεμογεννητριών εφόσον αυτές συμπληρώνουν τον πιστοποιημένο χρόνο ζωής τους,
δεν μπορεί να αφορά διάρκεια μικρότερη των 5 ετών, τόσο για τεχνικούς όσο και για
οικονομικούς λόγους. Υπενθυμίζεται ότι ήδη μονάδες στα πλαίσια του New Deal έχουν
λάβει αυτόματη 7ετή παράταση των αδειών λειτουργίας των. Προφανώς, ο ιδιοκτήτης
του σταθμού θα δεσμεύεται στην εξασφάλιση ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας και σε
εγκεκριμένο πλάνο συντήρησης και ελέγχων
γ) Τέλος, εφόσον οι όποιες επεμβάσεις δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες
περιβαλλοντικούς όρους, ως αναμένεται σε δράσεις συντήρησης και διατήρησης, η
AΕΠΟ θα πρέπει να ανανεώνεται αυτόματα για την περίοδο παράτασης της άδειας
λειτουργίας, ακόμη και αν έχει αλλάξει ο χαρακτηρισμός προστασίας της περιοχής.
Σημειώνεται ότι εκτός των ΑΓ, υφίστανται και σημαντικά έργα υποδομής (ηλεκτρικά
δίκτυα, δρόμοι, υποσταθμοί), η αξιοποίηση των οποίων επιτρέπει τη βιωσιμότητα της
εγκατάστασης παρά τη μείωση των εσόδων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του
κόστους της ανανεώσιμης παραγωγής και στην περαιτέρω αξιοποίηση εξοπλισμού που
άλλως θα απαξιωθεί και θα επιβαρύνει χωρίς λόγο το φόρτο ανακύκλωσης.
8)

Να προβλέπεται (για λόγους δημοσίου συμφέροντος της εθνικής ενεργειακής πολιτικής)
ρητώς η απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων όταν παρεμποδίζεται στο πλαίσια έκδοσης της
Άδειας Εγκατάστασης η χωροθέτηση υποσταθμού και ανεμογεννητριών καθώς και η
πρόσβαση στις προαναφερόμενες θέσεις.

9)

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος (εθνικής ενεργειακής πολιτικής) να προβλέπεται η
ταχεία εκδίκαση από το ΣτΕ εντός έξι μηνών κάθε προσφυγής κατά εκδοθείσας
ΑΕΠΟ/Άδειας Εγκατάστασης.
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Κεφάλαιο Γ
Το σημείο επαφής

Η διαδικασία αδειοδότησης πρέπει να επανασχεδιασθεί υπό το φως της νέας οδηγίας RED II
και ιδιαίτερο το άρθρο 16 αυτής. Οι αποκλειστικές προθεσμίες δεν πρέπει να αποτελούν
«ταμπού» και θα πρέπει να συζητηθούν.
Περαιτέρω, η υποχρέωση ορισμού ενός σημείου επαφής για τους επενδυτές ίσως προσφέρει
την ευκαιρία για μια ριζική επανεξέταση όχι μόνο των διαδικασιών αλλά και της δομής που έχει
την αρμοδιότητα να εκτελεί και να ολοκληρώνει τις διαδικασίες αυτές.
Για τον ορισμό και το ρόλο του σημείου επαφής αναφέρονται τα ακόλουθα:
Α] Θα πρέπει κατ΄ αρχάς να επιλεγεί ένας από τους υφιστάμενους φορείς ή κεντρική
υπηρεσία που, αφού στελεχωθεί επαρκώς και αποκτήσει τις αναγκαίες αρμοδιότητες και τα
απαραίτητα ηλεκτρονικά εργαλεία, θα αναλάβει να παρακολουθεί την πορεία των φακέλων
και να διασφαλίζει τη τήρηση των προθεσμιών από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Ο φορέας
αυτός θα πρέπει να έχει εξουσία:
•

να διαπιστώνει την πληρότητα του φακέλου,

•

να αξιολογεί την αναγκαιότητα, τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα των συμπληρωματικών
στοιχείων που πιθανά ζητούνται από τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες και να αποφαίνεται
άμεσα αν αυτά πρέπει να προσκομισθούν,

•

να εκδίδει ελευθέρως βεβαίωση παρέλευσης της προθεσμίας, οπότε η γνωμοδότηση της
υπηρεσίας που καθυστέρησε θα πρέπει να θεωρείται θετική από την περιβαλλοντική αρχή
που την αναμένει,

Υπογραμμίζουμε ότι όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις (στελέχωση, εργαλεία, εξουσίες) είναι
εντελώς απαραίτητες για να αποκτήσει κάποιο ουσιαστικό περιεχόμενο η λειτουργία του
σημείου επαφής και να μην παραμείνει (όπως στο παρελθόν) ένα απλώς «γραμματοκομιστής»
των υπολοίπων φορέων της διοίκησης που απλώς θα προσθέσει διοικητικό βάρος6.

6

Επειδή αυτός ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και σε μια τέτοια περίπτωση το σημείο επαφής απλά θα
προσθέσει χρόνους διακίνησης εγγράφων στη διαδικασία αδειοδότησης, θα μπορούσε να εξεταστεί
(τουλάχιστον έως την πλήρη και αποτελεσματική θέσπιση και στελέχωσή του) να μην παρεμβάλλεται
παγίως στη διαδικασία, αλλά μόνο κατά περίπτωση μετά από αίτημα του επενδυτή, ως ένα είδος
«Συνήγορου του Επενδυτή».
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Το σημείο επαφής δεν είναι απαραίτητο να είναι το ίδιο για όλες τις επενδύσεις. Αντιθέτως,
μάλλον θα πρέπει να οριστούν διαφορετικά σημεία επαφής ανά μέγεθος επένδυσης.
Η ανωτέρω περιγραφόμενη επιλογή του σημείου επαφής θεωρούμε ότι είναι σχετικά απλή και
εύκολα υλοποιήσιμη. Αποτελεί δε, το απολύτως απαραίτητο πρώτο βήμα για να
αντιμετωπιστούν αμεσότερα οι αναίτιες καθυστερήσεις και παλινωδίες στην ομαλή εξέλιξη της
αδειοδοτικής διαδικασίας
Β] Ακολούθως περιγράφονται οι βασικές αρχές μιας πιο φιλόδοξης και ριζοσπαστικής ιδέας, η
οποία -ακόμα και αν εξεταστεί από την Κυβέρνηση- δεν θα πρέπει με τίποτα να καθυστερήσει
τη λειτουργία του κατά ανωτέρω σημείου επαφής, θα μπορούσε ωστόσο εφόσον κριθεί
απαραίτητο και εφικτό σε βάθος χρόνου να αποτελέσει την μετεξέλιξη του.
Η ιδέα αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας νέα Kεντρικής Dομής (Agency) που θα
παραλαμβάνει το φάκελο μετά την Άδεια Παραγωγής και θα έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει
και να αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που αφορούν την επένδυση από την άποψη των
εμπλεκόμενων νομοθεσιών (πλην σύνδεσης, άμυνας και αεροπλοΐας) και τελικά να εκδίδει την
ΑΕΠΟ και την Άδεια Εγκατάστασης η οποία θα ενσωματώνει όλες τις άδειες ή παραχωρήσεις
που σήμερα είναι διακριτές.
Αυτό σημαίνει ότι η Δομή αυτή θα πρέπει να στελεχωθεί με δημοσίους υπαλλήλους μόνιμης
απασχόλησης που θα καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα (με αρμοδιότητα απόφασης):
•

Κλασικές και Προϊστορικές Αρχαιότητες

•

Βυζαντινά και Μεταβυζαντικά Μνημεία

•

Νεώτερα Μνημεία

•

Ενάλιες Αρχαιότητες

•

Δασική νομοθεσία

•

Αγροτική νομοθεσία

•

Νομοθεσία προστατευόμενων περιοχών και βιοποικιλότητας

•

Χωροταξία

•

Πολεοδομική νομοθεσία

•

Θέματα ναυτιλίας και λιμένων

•

Παραχώρηση θάλασσας, αιγιαλού και παραλίας

Για όλα τα ανωτέρω θέματα, για τα οποία η Δομή θα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, ο
φάκελος της επένδυσης δεν θα διαβιβάζεται πουθενά αλλού δηλαδή σε καμία τοπική ή
περιφερειακή υπηρεσία. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πιθανά να κριθεί ότι η νέα Δομή
μπορεί να έχει γεωγραφική διάρθρωση.
Επίσης η νέα Δομή θα πρέπει να περιλαμβάνει δημοσίους υπαλλήλους που θα συνεργάζονται
και θα παρακολουθούν τις ακόλουθες υπηρεσίες (χωρίς αρμοδιότητα απόφασης):
•

Δίκτυο Μεταφοράς και Διανομής
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•

Εθνική Άμυνα

•

Πολιτική Αεροπορία

Για τις ανωτέρω υπηρεσίες (όπως και για το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλαίσιο της
διαβούλευσης) θα είναι οι μοναδικές περιπτώσεις που ο φάκελος της επένδυσης να
αποστέλλεται εκτός της Δομής.
Τα στελέχη θα πρέπει να είναι κατανεμημένα σε Διευθύνσεις και Τμήματα ανά είδος
νομοθεσίας και ανά γεωγραφική περιοχή. Μια πρόχειρη εκτίμηση των αναγκών στελέχωσης
αυτή της νέας δομής προσδιορίζει ένα πλήθος περί τους 550 δημοσίους υπαλλήλους.
Εκτιμάται ότι η περαιτέρω επεξεργασία αυτής της ιδέας και η συνολική ανάπτυξη της Δομής
(θέσπιση, στελέχωση, εργαλεία, test running κλπ) απαιτεί τουλάχιστον 3 έτη. Για αυτό είναι
σημαντικό, ακόμα και αν αποφασισθεί η εξέτασή της, αυτό να μην αποτελέσει αιτία να
καθυστερήσει ο ορισμός ενός σημείου επαφής με τις εξουσίες που περιγράφηκαν στο βασικό
σενάριο. Δεν πρέπει άλλωστε να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η αποτελεσματική ανάπτυξη
μιας τέτοιας Δομής απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση σε υψηλό επίπεδο και εξαιρετική
αποτελεσματικότητα για ικανό διάστημα χρόνου. Η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτές οι
προϋποθέσεις δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και κυρίως ότι θα διατηρηθούν για όσο
χρειάζεται.
Πάντως, εάν τελικά κατορθωθεί να υπάρξει μια τέτοια Δομή, αυτή θα μπορεί να συνδυαστεί με
το βασικό μοντέλο. Για παράδειγμα επενδύσεις σε αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά πάνω από
κάποιο μέγεθος θα αδειοδοτούνται από τη νέα κεντρική Δομή και μικρότερες επενδύσεις ή
άλλες τεχνολογίες θα απευθύνονται στο κάθε άλλο σημείο επαφής.
Γ] Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία του σημείου επαφής (στο βασικό μοντέλο και στην ιδέα
της νέας Δομής) υποβοηθείται σημαντικά από την ύπαρξη ή την επικείμενη ανάπτυξη
εργαλείων όπως:
•

Ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης που έχει προβλεφθεί στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο

•

Οι δασικοί χάρτες

•

Το κτηματολόγιο

•

Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες κλπ.
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Παράρτημα Α
Ανάπτυξη Α.Π.Ε. σε διακατεχόμενα δάση και
δασικές εκτάσεις
Η μεταβολή του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων (σ.σ. τόσο δημοσίων όσο και
ιδιωτικών) απαγορεύεται, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση
ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπει το άρθρο 24
παράγραφος 1 του Συντάγματος. Η δημιουργία εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. εντός δασών και δασικών
εκτάσεων θεωρούμενη ως σκοπός δημοσίου συμφέροντος, είναι σήμερα καταρχήν επιτρεπτή
στη χώρα μας. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή ΣΗΘΥΑ, καθώς και
κάθε έργο που συνδέεται με την κατασκευή και λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένων των
έργων οδοποιίας πρόσβασης και των έργων σύνδεσής τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο,
επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε δάση ή δασικές εκτάσεις, εφόσον έχει
επιτραπεί επ’ αυτών η εκτέλεση έργων σύμφωνα με τα άρθρα 45 και 58 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ
289 Α΄).
Η ανάπτυξη των ΑΠΕ κωλύεται ωστόσο ουσιωδώς σε διακατεχόμενα δάση ή δασικές εκτάσεις,
που αποτελούν, ως γνωστόν, το περίπου 5% των δασών της χώρας. Το καθεστώς κατάργησης
αναγνωρισμένων δικαιωμάτων διακατοχής προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν. 3208/2003, μόνον
όμως υπέρ του Δημοσίου. Δεν ρυθμίζεται η συχνή περίπτωση της αδυναμίας προσδιορισμού
των δικαιούχων διακατοχικών δικαιωμάτων στα δασοκτήματα τα οποία ωστόσο μπορούν να
αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη ΑΠΕ. Και τούτο διότι οι τίτλοι της διακατοχής ανάγονται στον
19ον αιώνα και έτσι οι συγκληρονόμοι είναι σήμερα πολυάριθμοι, εν' πολλοίς άγνωστοι στις
δασικές υπηρεσίες, ώστε να είναι άκρως απίθανο να μπορέσουν να εντοπισθούν όλοι, πόσον
δε μάλλον να συναινέσουν στην εγκατάσταση σταθμού ΑΠΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι για
διακατοχή διαφιλονικούμενου δάσους γίνεται για πρώτη φορά λόγος στο διάταγμα της 17/29
Νοεμβρίου 1836 που αποτελεί την αρχική πηγή της έννοιας και του περιεχομένου της.
Για την επίλυση του προβλήματος προτείνεται να προστεθεί στη συνέχεια του άρθρου 13 του
Ν.3208/2003 «Διακατεχόμενα δημόσια δάση και δημόσιες δασικές εν γένει εκτάσεις», ειδική
διάταξη ως άρθρο 13Α το οποίο θα ρυθμίζει τη διαδικασία πρόσκαιρης κατάργησης των
δικαιωμάτων διακατοχής χάριν της ανάπτυξης έργων ΑΠΕ στις αντίστοιχες δασικές εκτάσεις.
Περαιτέρω, με τη διάταξη ρυθμίζεται μέσω ιδίως της παρακατάθεσης του ανταλλάγματος σε
περίπτωση άγνωστων δικαιούχων των προς κατάργηση διακατοχικών δικαιωμάτων. Κατά τα
λοιπά η διαδικασία που προτείνεται ομοιάζει με ορισμένες παραλλαγές στην ήδη
προβλεπόμενη του άρθρου 13 του Ν. 3208/2003.
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Προτεινόμενη διάταξη
Στο ν. 3208/2003 (ΦΕΚ Α΄ 303) προστίθεται άρθρο 13Α ως εξής:
«Άρθρο 13Α - Κατάργηση δικαιωμάτων διακατοχής για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ
1. Τα δικαιώματα διακατοχής τα οποία εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 13 μπορεί επίσης να
καταργούνται και υπέρ κατόχων άδειας παραγωγής από ΑΠΕ ή εξαίρεσης από άδεια
παραγωγής. Η κατάργηση είναι πρόσκαιρη και διαρκεί μέχρι εξάντλησης της ισχύος της άδειας
παραγωγής ή της εξαίρεσης, οπότε και τα δικαιώματα διακατοχής αναβιώνουν. Για την
καταβαλλόμενη αποζημίωση έχει εφαρμογή το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13.
2. Η κατάργηση των δικαιωμάτων εκτείνεται στο τμήμα του δασοκτήματος για το οποίο
εκδίδεται έγκριση επέμβασης υπέρ του παραγωγού ΑΠΕ και το οποίο απαιτείται για την
εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ως άνω προσωρινή κατάργηση
των δικαιωμάτων διακατοχής δεν αποτελεί κατάτμηση δασικής έκτασης και δεν υπάγεται στις
σχετικές διατάξεις για την κατάτμηση δάσους ή δασικής έκτασης.
3. Για την κατάργηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 εκδίδεται απόφαση του Γενικού Δ/ντου
Δασών, που έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 13 του παρόντος
νόμου. Η απόφαση μεταγράφεται με επιμέλεια του ασκούντος την δραστηριότητα και
κοινοποιείται στον οικείο Δασάρχη.
4. Για την έκδοση της απόφασης κατάργησης του παρόντος άρθρου, ο ασκών τη δραστηριότητα
υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον κατά τόπο αρμόδιο οικείο Δασάρχη. Ο Δασάρχης διαβιβάζει
υποχρεωτικά την αίτηση στον Γεν. Δ/ντη Δασών συνοδευόμενη από έκθεση υπολογισμού του
ανταλλάγματος του τμήματος του δασοκτήματος για το οποίο ζητείται η άρση των δικαιωμάτων
διακατοχής. Η αίτηση και η έκθεση του Δασάρχη επιδίδονται, κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, στους διακατόχους με επιμέλεια και δαπάνη του αιτούντος.
5. Προκειμένου περί διακατόχων των οποίων τα στοιχεία είναι άγνωστα, ανακοίνωση με
περιγραφή της έκτασης, του φορέα του έργου καθώς και το αντάλλαγμα που περιέχει η έκθεση
του Δασαρχείου, αφενός αναρτάται στο κατάστημα του τελευταίου και στο Δημοτικό
κατάστημα του Δήμου στην εδαφική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το δασοκτήμα,
αφετέρου δημοσιεύεται με μέριμνα και δαπάνη του αιτούντος σε δυο ημερήσιες εφημερίδες,
από τις οποίες η μία πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην περιφέρεια της εκάστοτε
αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 998/1979.
Στην περίπτωση αυτή, η επίδοση θεωρείται ότι η επίδοση έχει συντελεστεί από την ημερομηνία
της τελευταίας δημοσίευσης του προηγούμενου εδαφίου.
6. Κάθε διακάτοχος μπορεί να προσφύγει, ως προς το ποσό του ανταλλάγματος και μόνον, στα
αρμόδια πολιτικά δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ Α΄ 17) εντός
δύο (2) μηνών από την κατά τα ανωτέρω επίδοση. Η απόφαση που εκδίδεται είναι αμετάκλητη.
7. Μετά την έκδοση της απόφασης κατάργησης, ο ασκών την δραστηριότητα καταβάλλει στον
διακάτοχο το ποσό που προσδιορίζεται στην έκθεση υπολογισμού ανταλλάγματος και αν αυτός
αποκρούσει την καταβολή ή αν οι διακάτοχοι είναι άγνωστοι, προβαίνει σε δημόσια κατάθεση
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Μέχρι την καταβολή ή την παρακατάθεση του
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ανταλλάγματος διατηρούνται τα δικαιώματα διακατοχής. Η απόφαση ανακαλείται όμως
εφόσον εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου επί
διαφοράς ως προς το ποσό του ανταλλάγματος, ο ασκών τη δραστηριότητα δεν καταβάλει ή
δεν παρακαταθέσει το τυχόν επιπλέον ποσό που θα καθοριστεί».
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Παράρτημα Β
Άδειες δόμησης για αιολικά πάρκα σε αγροτική
γη υψηλής παραγωγικότητας

Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ΑΓΥΠ επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Η δυνατότητα αυτή
επαναλήφθηκε και στο ενεργειακό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή (άρθρο
24).
Επικουρικά σημειώνουμε ότι, ήδη από το 2008 όταν θεσπίσθηκε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο
των Α.Π.Ε., η Υποστηρικτική Μελέτη του είχε διαπιστώσει ότι «δεν υφίσταται κανενός είδους
λειτουργική ασυμβατότητα» μεταξύ αιολικών πάρκων και ΑΓΥΠ, παρόλο που τότε (το 2008) δεν
είχε ακόμα προβλεφθεί η εγκατάστασή τους σε τέτοιες γαίες. Για αυτό και η Μελέτη είχε
προτείνει ρητά ότι «… θα πρέπει να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση για την άρση αυτής της
αντίφασης, ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ υπό όρους στις περιοχές αυτές». Πράγματι
προωθήθηκε αργότερα και εφαρμόσθηκε σχετική διάταξη που έχει ήδη επιτρέψει την
αδειοδότηση και ωρίμανση μερικών αιολικών πάρκων σε περιοχές ΑΓΥΠ.
Όμως, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολεοδομικές υπηρεσίες να γνωμοδοτούν θετικά στο
πλαίσιο της ΑΕΠΟ για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ΑΓΥΠ, αλλά να θεωρούν ότι
απαγορεύεται η έκδοση άδειας δόμησης.
Το πρόβλημα φαίνεται ότι ανακύπτει από την διατύπωση της περίπτωσης α’ της παραγράφου
11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 όπως ισχύει7, η οποία θέτει χωρικούς περιορισμούς
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Η διάταξη αυτή, έχει ως εξής:
11. α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη η χορήγηση έγκρισης δόμησης και
άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας εφόσον
αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός
αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν
πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών. Η έγκριση δόμησης και η άδεια
δόμησης σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας με την
έγκριση Γ.Π.Σ. ή Ζ.Ο.Ε. χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και του όρους δόμησης που ίσχυαν
πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές
οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων για τον άξονα αυτών, κατά
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(αποστάσεις από οδούς) για τη χορήγηση άδειας δόμησης εντός ΑΓΥΠ. Κανονικά, η
συγκεκριμένη προστατευτική διάταξη δεν θα έπρεπε να κωλύει τη χορήγηση αδειών δόμησης
για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων αφού, κανονικώς, επικρατεί -ως ειδικότερη- η διάταξη
της περίπτωσης α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, η οποία επιτρέπει την
εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε ΑΓΥΠ.
Ωστόσο, προκειμένου να αρθεί κάθε αμφιβολία είναι απαραίτητο να προστεθεί επειγόντως
ειδική διάταξη στο ν. 4178/2013 με το ακόλουθο περιεχόμενο, ώστε να επιλυθεί με σαφήνεια
η αντιφατική διατύπωση των δύο νομοθετημάτων.
«3. Μετά την περίπτωση α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 51 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ Α’174),
προστίθεται νέα περίπτωση α1’ ως εξής:
“α1. Ειδικώς επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης στα αγροτεμάχια
και τις περιοχές που χαρακτηρίζονται ή έχουν καθορισθεί ως αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας χωρίς τους χωρικούς περιορισμούς της προηγούμενης περίπτωσης α’, για τα
έργα, περιλαμβανομένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και των
συνοδών αυτών εγκαταστάσεων, που η εγκατάστασή τους εντός των αγροτεμαχίων και των
περιοχών αυτών επιτρέπεται κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν.
2637/1998 (Α΄ 200) όπως ισχύει.” ».

τα ανωτέρω. Η παρούσα παράγραφος έχει εφαρμογή έως την έκδοση της προβλεπόμενης της
σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998.
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Παράρτημα Γ
Τροποποιήσεις στο ν.4014/2011
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Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 4014
Έτος: 2011
ΦΕΚ: Α 209 20110921
Τέθηκε σε ισχύ: 21.09.2011
Ημ.Υπογραφής: 19.09.2011
Τίτλος
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος.
(όπως έχει τροποποιηθεί με το το αρ. 15 του αναπτυξιακού ν. 4635/2019)

Άρθρο: 3
Ημ/νία: 31.05.2013
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1
Σχόλια
- Στο τέλος της παρ. 3στ' του παρόντος τίθεται το εντός "" εδάφιο, το οποίο προστέθηκε με την παρ.
4.α του άρθρου τέταρτου του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α' 122/31.5.2013).
Κείμενο Αρθρου
1. Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 του άρθρου 1 είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου ού
Περιβάλλοντος και, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Για την έκδοση της ΑΕΠΟ ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Εάν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της
γνωμοδότησης με την υποβολή, σε πρώτο στάδιο, φακέλου ΠΠΠΑ, τότε απαιτούνται: αα) Υποβολή
φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης. ββ) Έλεγχος της τυπικής
πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η
υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις
τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας
των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. γγ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ
προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από
την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας. δδ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης σε χρονικό διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών από την
αποστολή και δημοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ. εε) Αξιολόγηση και στάθμιση
γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας επ' αυτών εντός είκοσι εργάσιμων ημερών. στστ) Σύνταξη της θετικής
γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής) απόφασης εντός είκοσι εργάσιμων ημερών ανεξαρτήτως του αν
έχουν εκφράσει γνώμη οι συναρμόδιοι φορείς της άνω δδ' υποπερίπτωσης. ζζ) Υπογραφή θετικής
γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης από Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος. ηη) Σε
περίπτωση θετικής γνωμοδότησης ακολουθεί η διαδικασία της παραγράφου 2. β.
β. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της
γνωμοδότησης με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ τότε απαιτούνται:

αα) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης, από τον
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
ββ) Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων
ημερών από την ημέρα υποβολής του.
Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον
αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην
περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το
φάκελο και τον επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς
συμπλήρωση πεδία και στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των δεκαπέντε εργάσιμων
ημερών άρχεται εκ νέου από τη συμπλήρωση του φακέλου. Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου, η
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δύναται να ζητήσει εκ νέου πρόσθετες πληροφορίες ή συμπληρώσεις
αποκλειστικά επί των πεδίων και στοιχείων που είχε καταγράψει προς συμπλήρωση κατά την
αιτιολογημένη γνώμη της του προηγούμενου εδαφίου.
γγ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και
δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο εργάσιμων
ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.
δδ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων
του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε
εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης του ανωτέρω εδαφίου, γνωμοδοτούν αποκλειστικά
εντός των αρμοδιοτήτων τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του
συναρμόδιου Υπουργού, δύναται να καθορίζονται συγκεκριμένα περιεχόμενα, αναλυτικές οδηγίες
και λοιπές λεπτομέρειες για τον τρόπο σύνταξης της γνωμοδότησης.
Εντός ρητής και αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την αποστολή του
φακέλου της ΜΠΕ κατά το στάδιο (γγ), οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης δύνανται να
ζητήσουν από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή πρόσθετα στοιχεία ή διευκρινίσεις με έγγραφη
αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση ή διευκρίνιση, κοινοποιώντας
το σχετικό αίτημα στον ενδιαφερόμενο φορέα. Εφόσον η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή κρίνει
απαραίτητη την παροχή των πρόσθετων στοιχείων ή διευκρινίσεων, ενημερώνει άμεσα τον
ενδιαφερόμενο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μετά τη συμπλήρωση του φακέλου από τον
ενδιαφερόμενο, οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης δύναται να ζητήσουν εκ νέου
πρόσθετες πληροφορίες ή συμπληρώσεις εντός ρητής και αποκλειστικής προθεσμίας πέντε
εργάσιμων ημερών από την συμπλήρωση του φακέλου από τον ενδιαφερόμενο αποκλειστικά επί
των πεδίων και στοιχείων που είχαν καταγράψει προς συμπλήρωση κατά την αιτιολογημένη γνώμη
τους του προηγούμενου εδαφίου.
εε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας επ' αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία εντός είκοσι εργάσιμων
ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου (δδ).
στστ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός είκοσι
πέντε εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (εε) βάσει της αξιολόγησης των
υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι
συναρμόδιοι φορείς.
«Για έργα/δραστηριότητες χρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή συγκαλεί σύσκεψη με συμμετοχή όλων
των φορέων στους οποίους έχει αποσταλεί ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης με συμμετοχή
και του μελετητή προκειμένου να απαντηθούν τεχνικής φύσεως ερωτήματα και να επιταχυνθεί η
διαδικασία γνωμοδοτήσεων. Κατόπιν τούτου, η μη αποστολή γνωμοδότησης από τους
συναρμόδιους φορείς εντός των προθεσμιών που τίθενται στο παρόντα νόμο για την έκδοση της

ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας πράξης εξομοιούται με θετική γνώμη και η αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή υποχρεούται μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτών να προχωρήσει στη σχετική
αξιολόγηση και τη σύνταξη και έκδοση της ΑΕΠΟ ή της απόφασης απόρριψης.»
ζζ) Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά
σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την
αντιστάθμισή τους.
3. Για το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων ζητείται γνώμη της Διεύθυνσης Χωροταξίας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της υπηρεσίας, οι ανωτέρω χρόνοι παρατείνονται το
πολύ μέχρι το διπλάσιο των αρχικά προβλεπόμενων προθεσμιών για ιδιαιτέρως σύνθετα έργα.
5. «Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή ο Γενικός Γραμματέας ή προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να
ζητήσουν τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό
ορίζεται στο άρθρο 13, το οποίο υποχρεούται να γνωμοδοτήσει εντός ρητής και αποκλειστικής
προθεσμίας ενός μήναεντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν
διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως ουσιώδες για
τον πληρέστερο καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λειτουργία του
συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις
προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.» Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του ενός μήνα του
προηγούμενου εδαφίου, η γνωμοδότηση του ΚΕΣΠΑ εξομοιούται με θετική γνώμη και η αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή υποχρεούται να προχωρήσει στη σχετική αξιολόγηση και τη σύνταξη και
έκδοση της ΑΕΠΟ ή της απόφασης απόρριψης.

β) Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποχρεούται να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13 εφόσον σχετικό αίτημα υποβληθεί
από τον ενδιαφερόμενο φορέα. Το αίτημα του φορέα μπορεί να υποβληθεί εφόσον είτε: α) δεν έχουν
διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις
προκύπτουν απορριπτικές εισηγήσεις ή προτείνονται όροι που κατά τη γνώμη του ενδιαφερόμενου
δεν θα πρέπει να υιοθετηθούν. Στην περίπτωση αυτή ισχύει η προθεσμία του ενός μήνα της
προηγούμενης περίπτωσης α) και εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της της προηγούμενης
περίπτωσης α).

Άρθρο: 4
Ημ/νία: 31.05.2013
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2 [ΟΜΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 3 ΓΙΑ ΤΑ Α1]
Σχόλια
- Στο τέλος της παρ. 3στ' του παρόντος προστέθηκε το εντός "" εδάφιο, με την παρ. 4.β του άρθρου
τέταρτου του ν. 4156/2013 (ΦΕΚ Α' 122/31.5.2013).
Κείμενο Αρθρου
1. «Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 του άρθρου 1 είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Γενικής
Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

2. Δεν απαιτείται γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας για τα έργα τα οποία χωροθετούνται στο
σύνολό τους σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών πλην των περιπτώσεων
που προβλέπεται ρητά από τη σχετική νομοθεσία.
3. Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) Υποβολή φακέλου
ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης από το φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας. β) Έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δέκα εργάσιμων ημερών
από την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ σε
ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή
από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόμενων
αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση,
καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και στοιχεία. γ) Αποστολή του φακέλου
της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την
έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του
ελέγχου πληρότητας. δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της
Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό
διάστημα τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. ε)
Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας επ' αυτών, από την αρμόδια υπηρεσία εντός είκοσι εργάσιμων ημερών
από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου (δ). στ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή
απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών
από την ολοκλήρωση του σταδίου (ε) βάσει της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και
απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. «Για
έργα/δραστηριότητες χρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή συγκαλεί σύσκεψη με συμμετοχή όλων των
φορέων στους οποίους έχει αποσταλεί ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης με συμμετοχή και
του μελετητή προκειμένου να απαντηθούν τεχνικής φύσεως ερωτήματα και να επιταχυνθεί η
διαδικασία γνωμοδοτήσεων. Κατόπιν τούτου, η μη αποστολή γνωμοδότησης από τους
συναρμόδιους φορείς εντός των προθεσμιών που τίθενται στο παρόντα νόμο για την έκδοση της
ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας εξομοιούται με θετική γνώμη και η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή
υποχρεούται μετά την παρέλευση των προθεσμιών αυτών να προχωρήσει στη σχετική αξιολόγηση
και τη σύνταξη και έκδοση της ΑΕΠΟ ή της απόφαση απόρριψης.»
ζ) Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμόδια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά
σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, καθώς και μετά την
αντιστάθμισή τους.
«4. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο προϊστάμενος της αρμόδιας Γενικής
Διεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορούν να ζητήσουν τη γνωμοδότηση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από
υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισμό των
περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή
δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά
δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης. Στην περίπτωση αυτή, η έγκριση των
περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».
5. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει, πριν από τη διαδικασία της ΜΠΕ,
τη γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ. Στην
περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2.α του προηγούμενου άρθρου, με τις
προθεσμίες των υποπεριπτώσεων (ββ), (δδ), (εε) και (στστ) της παραγράφου 2.α του ίδιου άρθρου
να συντομεύονται κατά 5 ημέρες έκαστη.

Άρθρο: 5
Ημ/νία: 21.09.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία Ανανέωσης ΑΕΠΟ
1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ υποχρεούνται να
υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Ανανέωσης ΑΕΠΟ, όπως
αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος.
2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει
στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την τυπική πληρότητα
αυτού και εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για
δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να απαιτείται σχετική
διαδικασία διαβούλευσης. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη τυπικής πληρότητας των
δικαιολογητικών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν τα αποδέχεται και τα επιστρέφει με έγγραφη
αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση.
Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των πέντε εργάσιμων ημερών άρχεται εκ νέου από τη
συμπλήρωση του φακέλου. Μετά τη συμπλήρωση του φακέλου, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή
δύναται να ζητήσει εκ νέου πρόσθετες πληροφορίες ή συμπληρώσεις αποκλειστικά επί των πεδίων
και στοιχείων που είχε καταγράψει προς συμπλήρωση κατά την αιτιολογημένη γνώμη της του
προηγούμενου εδαφίου.
β) Ακολούθως, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του
φακέλου, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και είτε:
αα) εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ζητεί
την υποβολή νέας ΜΠΕ ως προς το σύνολο ή μέρος του έργου ή δραστηριότητας προκειμένου να
τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 3 και 4 του παρόντος είτε
ββ) ανανεώνει την ΑΕΠΟ λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και
περιορισμούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις είτε, τέλος,
γγ) παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ ως έχει.
Προκειμένου η περιβαλλοντική αρχή να διαπιστώσει αν συντρέχει η περίπτωση β.αα ανωτέρω,
λαμβάνει υπόψη τις ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά όχι
πιθανές μεταβολές στο καθεστώς προστασίας ή χρήσεων γης στο χώρο εγκατάστασης που επήλθαν
μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ εκτός εάν τα σχετικά διατάγματα ή αποφάσεις περιέχουν ειδικές
μεταβατικές διατάξεις.
3. Στις περιπτώσεις ανανέωσης ή παράτασης ισχύος ΑΕΠΟ όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέας
ΜΠΕ, η απόφαση ανανέωσης ή παράτασης ισχύος της εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή της
αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάμενό του.
4. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής Φακέλου Ανανέωσης
ΑΕΠΟ και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής με την έκδοση της σχετικής απόφασης, η
υφιστάμενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται
τουλάχιστον δυο μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης ΑΕΠΟ.
5. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ το έργο ή η δραστηριότητα έχει καταταγεί στη
δεύτερη κατηγορία (Β), η υπαγωγή του σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) κατά το
άρθρο 8 γίνεται αυτομάτως χωρίς την αναζήτηση πρόσθετων γνωμοδοτήσεων ή εγκρίσεων από
οποιαδήποτε αρχή.

Άρθρο: 6
Ημ/νία: 21.09.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ
Κείμενο Αρθρου
1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή
τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων, υποχρεούνται να
υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, όπως
αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του παρόντος.
«1α. α) Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να υποβάλει προς την αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή, αντί για φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ, μόνο την τεχνική περιγραφή της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, εάν ο σκοπούμενος
εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των παραπάνω έργων είναι σύμφωνος με
τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή οφείλει να
αποφασίσει σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός εάν απαιτείται υποβολή φακέλου
τροποποίησης ΑΕΠΟ, οπότε και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις ακόλουθες
παραγράφους, ή εάν δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Για την απόφασή της αυτή,
η περιβαλλοντική αρχή λαμβάνει ιδίως υπόψη πιθανούς περιορισμούς ή όρους που έχουν τεθεί από
τις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων της Διοίκησης που έχουν γνωμοδοτήσει
κατά το στάδιο της ΑΕΠΟ. Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε τεκμαίρεται ότι δεν
απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ.».
β) [ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν γίνει αποδεκτό η Ε.Ε. που ενσωματώνεται στην ΑΕΠΟ να είναι όλο το πολύγωνο
(και το τίμημα να υπολογίζεται μετά με τις οριστικές μελέτες κατάληψης κλπ) ίσως αυτή η περίπτωση
β’ δεν χρειάζεται.]
Για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης (α), ειδικά για τις περιπτώσεις σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έννοια εκσυγχρονισμού, επέκτασης,
βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων της
προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και η οριστικοποίηση των ακριβών θέσεων
και επιφανειών επέμβασης επί του εδάφους για την εγκατάσταση των παραγωγικών εξοπλισμών
εντός του ευρύτερου πολυγώνου εγκατάστασης του σταθμού, τα έργα υποδομής για την
εγκατάσταση αυτών, η οριστικοποίηση της οδοποιίας πρόσβασης και της εσωτερικής οδοποιίας του
σταθμού, η οριστικοποίηση των έργων σύνδεσης του σταθμού στο ηλεκτρικό δίκτυο
περιλαμβανομένης της όδευσης των γραμμών ηλεκτρικής διασύνδεσης, η οριστικοποίηση των
θέσεων και των χαρακτηριστικών των οικίσκων ελέγχου και υποσταθμών, η οριστικοποίηση του
τύπου και του πλήθους των μονάδων και των γεωμετρικών και λοιπών χαρακτηριστικών του
παραγωγικού εξοπλισμού.
Στην περίπτωση που:
(ι) εντός της προθεσμίας της περίπτωσης α’ η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή κρίνει ότι δεν απαιτείται
υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ ή
(ιι) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της περίπτωσης α’ ή
(ιιι) συντρέχει η περίπτωση β.ββ’ της παραγράφου 2 ακολούθως,

Και οι ως άνω μεταβολές επιφέρουν αλλαγή της ακριβούς επιφάνειας επέμβασης επί δασών, δασικών
ή αναδασωτέων εκτάσεων ή δημόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του ν.998/1979 όπως ισχύει, τότε η αρμόδια δασική αρχή ενημερώνει το αρχείο της χωρίς
να απαιτείται άλλη τροποποίηση της έγκρισης επέμβασης που έχει ενσωματωθεί στην ΑΕΠΟ, κατά
παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του του ν.998/1979. Στις
περιπτώσεις αυτές οι σχετικές διαδικασίες που έπονται της έγκρισης επέμβασης, περιλαμβανομένων
της πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα, του πρωτοκόλλου εγκατάστασης και της έγκρισης των
οριστικών μελετών δασικής οδοποιίας, αποκατάστασης και αναδάσωσης χωρούν επί τη βάση του
κατά τα ανωτέρω ενημερωμένου φακέλου.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων είναι δυνατό να
καθορίζονται αναλυτικότερα περιπτώσεις μεταβολών της παρούσας παραγράφου για τις οποίες δεν
απαιτείται υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ ή υποβολή νέας ΜΠΕ κατά την περίπτωση β.αα’
της παραγράφου 2 ακολούθως.
2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει
στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την τυπική πληρότητα
αυτού και εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για
δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να απαιτείται σχετική
διαδικασία διαβούλευσης. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη τυπικής πληρότητας του φακέλου, η
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν τον αποδέχεται και τον επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση,
καταγράφοντας τα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία των
δέκα εργάσιμων ημερών άρχεται εκ νέου από τη συμπλήρωση του φακέλου. Μετά τη συμπλήρωση
του φακέλου, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δύναται να ζητήσει εκ νέου πρόσθετες πληροφορίες ή
συμπληρώσεις εντός ρητής και αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών αποκλειστικά
επί των πεδίων και στοιχείων που είχε καταγράψει προς συμπλήρωση κατά την αιτιολογημένη
γνώμη της του προηγούμενου εδαφίου.
β) Ακολούθως εντός χρονικού διαστήματος είκοσι πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του
Φακέλου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον ως άνω υποβληθέντα φάκελο και
αποφαίνεται:
αα) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας
ΜΠΕ,
ββ) είτε ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία
του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδει νέα τροποποιημένη ΑΕΠΟ ή απόφαση περί μη
τροποποίησης της ΑΕΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης
ή τροποποίησης του έργου ή της δραστηριότητας και τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και
περιορισμούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.
3. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων δύνανται να προχωρήσουν σε απευθείας υποβολή νέας
ΜΠΕ, εφόσον κρίνουν εκ των προτέρων ότι επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας.
4. Στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, η νέα ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον
Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά
προϊστάμενό του.
54. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής Φακέλου
Τροποποίησης ΑΕΠΟ και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας νέας αδειοδότησης, η υφιστάμενη
ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δυο
μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης ΑΕΠΟ.

Άρθρο: 7
Ημ/νία: 21.09.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής έργου ή δραστηριότητας
Κείμενο Αρθρου
1. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή
δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου
ή της δραστηριότητας δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλει Φάκελο
Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του
παρόντος, με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως
προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και, επομένως, εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ισχύουσα
ΑΕΠΟ. Ο φάκελος αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέλου της ΜΠΕ. Στην περίπτωση
αυτή, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή οφείλει να αποφασίσει εντός ρητής και αποκλειστικής
προθεσμίας ενός μήνα εάν απαιτείται υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, οπότε και ακολουθείται
η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6, ή εάν δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ.
Εάν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε τεκμαίρεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της
ισχύουσας ΑΕΠΟ.
2. Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό έργων ή
δραστηριοτήτων σε στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ αυτών, όπως εργοταξιακές
εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι, σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, κέντρα εξυπηρέτησης και
συντήρησης έργων ή δραστηριοτήτων, σταθμοί διοδίων, έργα αντιθορυβικής προστασίας,
εξειδίκευση τεχνικών μέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου, εγκρίνονται με την υποβολή και
αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση αρχή, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή και έγκριση της ΤΕΠΕΜ είναι: α) η γενική εκτίμηση των
επιπτώσεων και η πρόβλεψη γενικών ή και ειδικών όρων και περιορισμών για τέτοιου τύπου
εγκαταστάσεις και εργασίες στην ΑΕΠΟ και β) η ρητή πρόβλεψη στην ΑΕΠΟ του έργου ή της
δραστηριότητας της δυνατότητας υποβολής και έγκρισης ΤΕΠΕΜ.

3. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δανειοθαλάμων που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ή
δραστηριοτήτων τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Εφόσον δεν απαιτείται η
υποβολή νέας ΜΠΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 ή εφόσον η περιοχή
ενεργοποίησης του δανειοθαλάμου προβλέπεται στη ΜΠΕ και έχει γίνει σχετική γενική εκτίμηση των
επιπτώσεων στο περιβάλλον, τότε η τροποποιημένη ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή της
αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάμενό του.
4. Επιτρέπεται για έργα ή δραστηριότητες η χρήση ως αποθεσιοθαλάμου ήδη εξορυχθείσας και
ανενεργού περιοχής σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, με αποκλειστικό σκοπό την αποκατάστασή
της και την ένταξή της στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται η
υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη.
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1. Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές
του δικτύου Natura, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των
ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση
ελλείψεως σχετικών προβλέψεων: α) για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ειδική οικολογική
αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 8
του άρθρου 11 και β) για έργα κατηγορίας Α υποβάλλεται, ως τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική
αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του
άρθρου 11.
2. [TBD – σε σχέση με τη θέσπιση των στόχων διατήρησης]
Η ειδική οικολογική αξιολόγηση και η ΜΠΕ, όπου αυτή απαιτείται, εστιάζει στις συνέπειες για την
περιοχή βάσει των στόχων διατήρησής της. Η σημασία των επιπτώσεων προσδιορίζεται σε σχέση
με τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην
προστατευόμενη περιοχή την οποία αφορά το έργο ή η δραστηριότητα, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως
υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Βάσει των συμπερασμάτων της ειδικής οικολογικής
αξιολόγησης και της ΜΠΕ και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4 του
παρόντος, η αρμόδια αρχή συμφωνεί για το οικείο έργο ή δραστηριότητα μόνο αφού βεβαιωθεί ότι
δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα της συγκεκριμένης περιοχής. Ειδικότερα, η εξέταση πιθανών
μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων και εναλλακτικών λύσεων μπορεί να επιτρέψει τη
διαπίστωση ότι, βάσει τέτοιων λύσεων ή μέτρων, το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα παραβλάψει την
ακεραιότητα της περιοχής.
Η ακεραιότητα μιας περιοχής αναφέρεται στις οικολογικές της λειτουργίες. Η απόφαση για το κατά
πόσον παραβλάπτεται πρέπει να εστιάζεται και να περιορίζεται στους στόχους διατήρησης της
περιοχής. Οι προδιαγραφές της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και η διαδικασία δημοσιοποίησης
ανάλογα με την κατηγορία ή υποκατηγορία του έργου ή της δραστηριότητας καθορίζονται με
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εντός τριών μηνών.
3. Για έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας Β, και εφόσον από την ειδική οικολογική αξιολόγηση
προκύπτει ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής, η αρμόδια
περιβαλλοντική αρχή, με απόφαση του Περιφερειάρχη, εκδίδει πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ,
προκειμένου να διασφαλίζει ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.
4. Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων με βάση τη διαδικασία των
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα έργο ή
δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου
συμφέροντος, περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, λαμβάνεται κάθε
αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής των
περιοχών του δικτύου Natura 2000. Εντός δύο μηνών από την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου ή της
δραστηριότητας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημερώνει την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν και τα αντισταθμιστικά μέτρα
που ελήφθησαν.

Όταν στη συγκεκριμένη περιοχή ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή ένα
είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την υγεία
ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικής σημασίας για το
περιβάλλον ή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί λόγοι
σημαντικού δημόσιου συμφέροντος. Η απόφαση σχετικά με το αν ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει
να πραγματοποιηθεί για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, κατά την έννοια
της παρούσας παραγράφου, λαμβάνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
5. Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του
δικτύου Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ' εαυτό ή
από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, μετά
από αιτιολογημένη εντολή της αδειοδοτούσας αρχής, προκειμένου να εκτιμηθεί δεόντως ως προς τις
επιπτώσεις του στην προστατευόμενη περιοχή.
6. Τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων
σχεδίων πόλεως ή εντός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εντός ορίων
οικισμών με πληθυσμό μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ή σε οργανωμένους υποδοχείς
παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως ήδη χωροθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες ή
βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου.
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1. Οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται να παρέχουν στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας όλες
τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση
των προβλεπόμενων μελετών. Οι δημόσιες αρχές δεν δύναται να επικαλεστούν κατά τη
γνωμοδότησή τους ή την απόφασή τους πληροφορίες, ιδίως περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ή
γεωχωρικά δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους και δεν παρείχαν στον φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας, κατά την εκπόνηση των προβλεπόμενων μελετών.
Αυτός Ο φορέας του έργου της δραστηριότητας οφείλει να παραδώσει στην αρμόδια περιβαλλοντική
αρχή τις μελέτες και το σύνολο των πληροφοριών, ιδίως των περιβαλλοντικών, που έχει συλλέξει για
την πραγματοποίησή των ανωτέρω μελετών, με ρητή αναφορά στις πηγές από τις οποίες προήλθε η
πληροφορία αυτή.
2. Όπου απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα αυτό υποβάλλεται, επιπλέον, και σε ψηφιακή μορφή και
περιλαμβάνει: α) περίγραμμα του προς πραγματοποίηση έργου, μονοσήμαντα ορισμένο, με
ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων, β) φωτογραφική αποτύπωση.
3. Ο φάκελος ΠΠΠΑ περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: α) Συνοπτική
περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας και της σκοπιμότητάς του, με έμφαση σε θέματα
εκπομπών και συστημάτων επεξεργασίας, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα. β)
Συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος και την
τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που θα εξεταστούν στο στάδιο της
ΜΠΕ. γ) Συνοπτική πρόταση σχετικά με τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα της ΜΠΕ που προτίθεται
να καταθέσει, τις προτεινόμενες μεθοδολογίες εκτίμησης των επιπτώσεων, την έκταση της περιοχής

μελέτης εντός της οποίας θα γίνει η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων, το χρονικό ορίζοντα
εκτίμησης των επιπτώσεων αυτών και τις προτάσεις για εξειδικευμένες μελέτες που θα χρειαστεί να
εκπονηθούν και να υποβληθούν κατά το στάδιο της ΜΠΕ. Η εξειδίκευση των προδιαγραφών του
περιεχομένου, καθώς και των τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών του φακέλου ΠΠΠΑ
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τα περιεχόμενα του φακέλου της ΜΠΕ ανά υποκατηγορία έργου ή δραστηριότητας, τυχόν
απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις φορέων, το περιεχόμενο της ΜΠΕ και τα λοιπά συνοδευτικά στοιχεία
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
ανάλογα με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας. Τα περιεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν
τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα!!.
5. Ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ περιλαμβάνει τουλάχιστον τη μελέτη ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου ή
της δραστηριότητας. Τα περιεχόμενα του φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ δύναται να εξειδικεύονται με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ τα περιεχόμενα της
μελέτης εμπεριέχουν τουλάχιστον: α) συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας,
β) συνοπτική περιγραφή παραμέτρων της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος που έχουν
μεταβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση ΑΕΠΟ, γ) συνοπτική περιγραφή των
στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης και
ελέγχων και συσχέτισή τους με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, δ) προτάσεις για
τροποποίηση όρων και περιορισμών εφόσον προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες
νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στο περιβάλλον κατά την περίοδο μεταξύ της έκδοσης της
ΑΕΠΟ και της κατάθεσης του φακέλου ανανέωσης ή τα στοιχεία του προγράμματος
παρακολούθησης ή των ελέγχων.
6. Ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τη μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ του
έργου ή της δραστηριότητας. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων
τροποποίησης ΑΕΠΟ δύναται να εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ τα περιεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν τουλάχιστον: α)
Την τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου και προτεινόμενου τροποποιημένου έργου ή της
δραστηριότητας, εστιάζοντας στις προτεινόμενες τροποποιήσεις και συνοδευόμενη από σχετικά
τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων
και του σκοπού της τροποποίησης. β) Τα στοιχεία περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης του
φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, μόνο σε σχέση με την αιτούμενη τροποποίηση του
έργου ή της δραστηριότητας. γ) Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την
εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχων. δ) Την εκτίμηση και αξιολόγηση
ενδεχόμενων επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση. ε) Την
περιγραφή προτάσεων, όρων και μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων που
συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση, καθώς και το σχετικό με την τροποποίηση πρόγραμμα
παρακολούθησης.
7. Ο φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού έργων και δραστηριοτήτων περιλαμβάνει
τουλάχιστον: α) την τεχνική περιγραφή του τελικού σχεδιασμού του αδειοδοτημένου έργου ή
δραστηριότητας, συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, με σαφή
ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων, β) την τεκμηρίωση της μη διαφοροποίησης των
επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται με τις διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει κατά τον
τελικό σχεδιασμό.
8. Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β περιλαμβάνει την
καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα αντικείμενα της
περιοχής Natura που δύναται να επηρεαστούν και την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων,
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα έργα ή δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων
διατήρησης των συγκεκριμένων περιοχών Natura.
9. Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α εντάσσεται σε
παράρτημα της ΜΠΕ, ως αναπόσπαστο μέρος της, παρουσιάζοντας, επιπρόσθετα των
προβλεπομένων στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου: α) αναλυτική καταγραφή στοιχείων φυσικού
περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα αντικείμενα των περιοχών Natura όπως αναφέρονται

στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α' 60), που δύναται να επηρεαστούν από το
έργο ή τη δραστηριότητα και β) δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του
παρόντος άρθρου.
10. Η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση και αξιολόγηση των
εκτιμώμενων επιπτώσεων με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία επί: α) των τύπων οικοτόπων του
Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β' 645), ιδίως ως προς την
αντιπροσωπευτικότητα, τη σχετική επιφάνεια και το καθεστώς διατήρησής τους, β) των ειδών
χλωρίδας και πανίδας του Παραρτήματος ΙΙ της κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β' 645), ιδίως
ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησής τους και την
απομόνωσή τους, γ) των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. Η.Π.
37338/1807/Ε.103 (Β' 1495), καθώς και άλλων ειδών μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας με σημαντική
παρουσία στην περιοχή Natura 2000, ιδίως ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών,
την κατάσταση διατήρησής τους και την απομόνωσή τους, δ) ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά
με το αν διασφαλίζεται η ακεραιότητα των περιοχών. Σε περίπτωση εκτίμησης πιθανών σημαντικών
αρνητικών επιπτώσεων, παρατίθενται με ανάλογη τεκμηρίωση τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή
και ελαχιστοποίηση ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της περιοχής. Σε περίπτωση που δεν είναι
δυνατόν να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της περιοχής παρατίθενται, με ανάλογη τεκμηρίωση και
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, τα αναγκαία μέτρα αντιστάθμισης των
αρνητικών επιπτώσεων.
11. Η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) τεχνική περιγραφή
του ειδικού τεχνικού αντικειμένου που πραγματεύεται, β) ειδικούς τεχνικούς υπολογισμούς και
μοντέλα προσομοίωσης όπου απαιτούνται για το λεπτομερή προσδιορισμό εκπομπών ή επιπέδων
περιβαλλοντικής διαφοροποίησης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος, γ)
εξειδίκευση στις τεχνικές τους λεπτομέρειες των έργων, μέτρων και περιορισμών για την προστασία
του περιβάλλοντος, δ) τη συμμόρφωση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης με την ΑΕΠΟ του
έργου ή της δραστηριότητας, ε) τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφική τεκμηρίωση όπου βρίσκει
τέτοια εφαρμογή.

Άρθρο: 16
Ημ/νία: 21.09.2011
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τίτλος Αρθρου
Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ
Κείμενο Αρθρου
1. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των ΜΠΕ και σύνταξης των ΑΕΠΟ, καθώς και την εν γένει
προώθηση των διαδικασιών των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του παρόντος συνιστάται Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η πιστοποίηση των
αξιολογητών διενεργείται από το Υπουργείου Περιβάλλοντος και , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
το οποίο τηρεί σχετικό μητρώο, στο οποίο εγγράφονται αξιολογητές με ικανή εμπειρία σε όλους
τουςστους αντίστοιχους τομείς εξειδίκευσης ΜΠΕ.

«Οι πιστοποιημένοι αξιολογητές ΜΠΕ μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και μέσω
νομικών προσώπων, στα οποία συμμετέχουν ή με τα οποία συνδέονται συμβατικά. Τα
νομικά αυτά πρόσωπα εγγράφονται επίσης στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η έννοια του όρου Πιστοποιημένος Αξιολογητής
ΜΠΕ περιλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο.»

2. Η επιλογή Πιστοποιημένου Αξιολογητή για την αξιολόγηση της ΜΠΕ, μετά την κατάθεση του
φακέλου στην υπηρεσία, γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού συστήματος κλήρωσης από την
αρμόδια υπηρεσία.
3. Ειδικότερα, οι Πιστοποιημένοι Αξιολογητές προβαίνουν σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται από
τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, σε ενδελεχή έλεγχο της ΜΠΕ, διεκπεραιώνουν τις απαιτούμενες
επαφές με τους φορείς των προβλεπόμενων από τις διατάξεις γνωμοδοτήσεων, συντάσσουν το
σχέδιο ΑΕΠΟ, το οποίο, εν συνεχεία, υποβάλλουν στο αρμόδιο για την έκδοση της ΑΕΠΟ όργανο
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απλή κοινοποίηση της αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η οποία δεν
φέρει καμία σχετική ευθύνη. Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή μη του σχεδίου
ΑΕΠΟ, καθώς και το δικαίωμα αλλαγών/συμπληρώσεων στο σχέδιο ΑΕΠΟ που συντάσσει ο
Πιστοποιημένος Αξιολογητής.
4. Οι αρμόδιες αρχές δύναται να διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους των ΜΠΕ που έχουν ήδη
ελεγχθεί από τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές και των αντίστοιχων σχεδίων ή αποφάσεων ΑΕΠΟ
και σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρού σφάλματος ή παράλειψης ερευνάται το ενδεχόμενο
συνδρομής της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις κυρωτικής διαδικασίας. Στις περιπτώσεις
αυτές, η αρμόδια αρχή αλλάζει και συμπληρώνει καταλλήλως το σχέδιο ή την απόφαση ΑΕΠΟ.
5. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στις εξουσιοδοτικές διατάξεις προεδρικού διατάγματος για
τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών των ΜΠΕ, η
διεκπεραίωση των διαδικασιών και η διενέργεια των σχετικών αξιολογήσεων διεξάγονται από τις
οικείες υπηρεσίες, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις λοιπές διατάξεις του παρόντος.
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται:
α) τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου
τους και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο
μητρώο, «είτε πρόκειται για φυσικά, είτε για νομικά πρόσωπα»
β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή την αφαίρεση άδειας Αξιολογητή και
εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κάθε ρύθμιση
σχετική με τους Πιστοποιημένους Αξιολογητές,
γ) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση, οι ιδιότητες που ορίζονται ως ασυμβίβαστες με
το έργο τους, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού και το ύψος της αμοιβής των Πιστοποιημένων
Αξιολογητών. Η αμοιβή των Πιστοποιημένων Αξιολογητών αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και καλύπτεται
από τα τέλη περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του
παρόντος,
δ) οι ιδιότητες που ορίζονται ως ασυμβίβαστες με το έργο τους και ιδίως η υποχρέωση να απέχουν
κατά το χρόνο άσκησης καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί μέσω της διαδικασίας του παρόντος
άρθρου και για ένα τουλάχιστον έτος μετά την ολοκλήρωσή τους από την εκπόνηση
περιβαλλοντικών μελετών με ανάθεση από ιδιωτικό φορέα.
δε) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Αξιολογητών, οι
διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η
διαβάθμισή τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσμίες άσκησής τους και
κάθε άλλο σχετικό θέμα.

