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Γενική Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου
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ΑΠ. ΕΛΕΤΑΕΝ: 2022/281
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2022

Θέμα: Oι προθεσμίες του άρ. 12 του ν. 4685/2020 σε σχέση με τη νέα κατάταξη Α.Π.Ε. σε
κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία
ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής
απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες
και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί και ισχύει» - ΦΕΚ Β΄ 841/24.2.2022.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Μετά την δημοσίευση προ ημερών της ανωτέρω σχετικής, παρατηρούμε τα εξής:
1.

Έργα Α.Π.Ε. τα οποία μέχρι τροποποίηση της ΥΑ ήταν Α2 και ετοίμαζαν τις μελέτες τους και
τώρα μεταφέρονται στην Α1, θα πρέπει να τις τροποποιήσουν αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις
που απαιτείται ΕΟΑ, η αλλαγή αυτή σημαίνει και αλλαγή των προδιαγραφών της μελέτης
(π.χ. με περισσότερες μέρες πεδίου κλπ) και δεν είναι προφανές ότι αυτό είναι εφικτό να
γίνει και μάλιστα εντός των χρονικών προθεσμιών του άρ. 12 του ν. 4685/2020.

2.

Έργα που μέχρι τώρα ήταν κατηγορίας Β (ΠΠΔ) με ισχύ από 6,5MW ως 10ΜW, τώρα
μεταφέρονται στην Α2 (ΜΠΕ), οπότε καταλαμβάνονται από τις προθεσμίες του άρ.12, που
επίσης δεν είναι προφανές ότι μπορούν να ανταποκριθούν εγκαίρως, ενώ μπορεί η
προθεσμία να έχει ήδη παρέλθει, οπότε θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι η Βεβαίωση παύει
να ισχύει «αυτοδικαίως».
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Προς εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου θεωρούμε ότι:
1.

θα πρέπει να δοθεί τουλάχιστον εξάμηνη παράταση στις προθεσμίες του άρθρου 12 του
ν. 4685/2020 και του Κανονισμού εφόσον προκύπτουν επιπλέον απαιτήσεις για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση λόγω της νέας κατάταξης του έργου σε υψηλότερη
περιβαλλοντική κατηγορία και εφόσον, εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, είναι
επιστημονικά εφικτό ο επενδυτής να εκπληρώσει την υποχρέωσή του (π.χ. να αυξήσει τις
ημέρες πεδίου για παρατηρήσεις)

ή και
2.

να δοθεί μια ικανή περίοδος προσαρμογής με μετάθεση της έναρξης ισχύος της ανωτέρω
σχετικής ΥΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ
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