
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Μετονοµασία της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθµιστική Αρχή Α-
ποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειµένου της µε
αρµοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών απο-
βλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισµός της νοµοθε-
σίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές µέσω της ενσωµάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 -
Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την προ-
στασία του περιβάλλοντος»

Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά

την επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, α-

ποτελείται από διακόσια εξήντα τρία (263) άρθρα και διαρθρώνεται σε τέσ-

σερις (4) Ενότητες (Ενότητα Α΄ «Μετονοµασία της Ρυθµιστικής Αρχής Ε-

νέργειας σε Ρυθµιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύ-

ρυνση του αντικειµένου της µε αρµοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και

της διαχείρισης αστικών αποβλήτων και ενίσχυση της υδατικής πολιτικής»,

Ενότητα Β΄ «Εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πήγες - Ενσωµάτωση των Οδηγιών

ΕΕ 2018/2001 και 2019/944», Ενότητα Γ΄ «Διατάξεις για τις ανανεώσιµες

πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος» και Ενότητα Δ΄

«Τελικές διατάξεις»). Οι τρεις πρώτες Ενότητες  υποδιαιρούνται περαιτέρω

ως εξής: η Ενότητα Α΄ (άρθρα 1 έως 36) διαιρείται σε δύο Μέρη (Μέρος Α΄

«Μετονοµασία της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθµιστική Αρχή Απο-
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βλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειµένου της µε αρµο-

διότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων και

Μέρος Β΄ «Συµπληρωµατικές διατάξεις για την ενίσχυση της υδατικής πολι-

τικής»), η Ενότητα Β΄ (άρθρα 37 έως 106) περιλαµβάνει ένα Μέρος (Μέρος

Α΄ «Εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρι-

κής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές - Ενσωµάτωση των Οδηγιών ΕΕ

2018/2001 και 2019/944») και η Ενότητα Γ΄ (άρθρα 107 έως 261) διαιρείται

σε έξι (6) Μέρη (Μέρος Α΄ «Σκοπός και αντικείµενο», Μέρος Β΄ «Ρυθµίσεις

για την ενέργεια», Μέρος Γ΄ «Λατοµικές και µεταλλευτικές διατάξεις», Μέ-

ρος Δ΄ «Διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος», Μέρος

Ε΄ «Χωροταξικές και πολεοδοµικές διατάξεις» και Μέρος ΣΤ΄ «Διατάξεις

περί αποβλήτων»). Τέλος, η Ενότητα Δ΄ αποτελείται από τα άρθρα 262 έως

263.

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του Μέρους Α΄ της Ενότητας Α΄ του νοµο-

σχεδίου, το οποίο υποδιαιρείται στα Κεφάλαια Α΄ έως Δ΄ (Κεφάλαιο Α΄ «Ει-

σαγωγικές διατάξεις», Κεφάλαιο Β΄ «Πεδίο εφαρµογής και γενικές αρχές»,

Κεφάλαιο Γ΄ «Μετονοµασία, οργάνωση και λειτουργία της Ρυθµιστικής Αρ-

χής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων» και Κεφάλαιο Δ΄ «Τελικές διατά-

ξεις», άρθρα 1-25), ρυθµίζονται τα ζητήµατα µετονοµασίας της Ρυθµιστικής

Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) σε Ρυθµιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υ-

δάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), καθώς και ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας της Αρ-

χής. Κατά την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης του νοµοσχεδίου (σελ. 358

επ.), σκοπός των ρυθµίσεων είναι η διεύρυνση του αντικειµένου της Ρυθµι-

στικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), µε την ανάθεση σε αυτήν και των αρµο-

διοτήτων εποπτείας και ελέγχου τόσο των παρόχων υπηρεσιών ύδατος (ύ-

δρευσης και αποχέτευσης) όσο και των φορέων διαχείρισης αστικών απο-

βλήτων, και τη µετονοµασία της σε Ρυθµιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας

και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.). Επίσης, µε τις υπό ψήφιση διατάξεις επιδιώκεται ο

εκσυγχρονισµός του συνολικού πλαισίου ρύθµισης των ζητηµάτων που σχε-

τίζονται µε τη διαχείριση των υδάτων και των αστικών αποβλήτων, προκει-

µένου αυτό να ανταποκρίνεται στην ανωτέρω νέα προσέγγιση, και να αξιο-

ποιηθεί η διοικητική και υποστηρικτική δοµή της υφιστάµενης ανεξάρτητης

αρχής, η οποία έχει, ήδη, εκτενή εµπειρία στην άσκηση ρυθµιστικών και ελε-

γκτικών αρµοδιοτήτων στους ανωτέρω τοµείς (βλ. Αιτιολογική Έκθεση επί

της Ενότητας Α΄, σελ. 387).

Στο Μέρος Β΄ της ίδιας Ενότητας Α΄, το οποίο υποδιαιρείται στα Κεφά-

λαια Α΄ έως Γ΄ (Κεφάλαιο Α΄ «Όργανα άσκησης υδατικής πολιτικής», Κε-

φάλαιο Β΄ «Οργάνωση υλοποίησης» και Κεφάλαιο Γ΄ «Καταργούµενες δια-

τάξεις», άρθρα 26-36), τίθενται συµπληρωµατικές διατάξεις για την ενίσχυ-
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ση της υδατικής πολιτικής και ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τα όργα-

να άσκησης της υδατικής πολιτικής και τις αρµοδιότητές τους, και την οργά-

νωση της εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. 

Στο Μέρος Α΄ της Ενότητας Β΄ του νοµοσχεδίου, το οποίο διαιρείται στα

Κεφάλαια Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ (Κεφάλαιο Α΄ «Εισαγωγικές

διατάξεις», Κεφάλαιο Β΄ «Εθνικοί στόχοι, καθεστώτα στήριξης, πληροφόρη-

ση και κατάρτιση για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας - Τροποποίηση ν.

3468/2006», Κεφάλαιο Γ΄ «Κοινότητες Ανανεώσιµης Ενέργειας - Τροποποί-

ηση ν. 3468/2006», Κεφάλαιο Δ΄ «Αυτοκατανάλωση/αυτοπαραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας από σταθµούς ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπα-

ραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας υψηλής απόδοσης - Τροποποίηση ν.

3468/2006», Κεφάλαιο Ε΄ «Ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε τις εγγυήσεις προ-

έλευσης, τα κοινά καθεστώτα στήριξης και έργα ανανεώσιµων πηγών ενέρ-

γειας - Τροποποίηση ν. 3468/2006», Κεφάλαιο ΣΤ΄ «Ανανεώσιµες πηγές ε-

νέργειας στον τοµέα των µεταφορών και στη θέρµανση και ψύξη - Τροπο-

ποίηση ν. 3468/2006», Κεφάλαιο Ζ΄ «Ενεργειακές κοινότητες πολιτών - Τρο-

ποποίηση ν. 4001/2011» και Κεφάλαιο Η΄ «Πρόσβαση ανανεώσιµων πηγών

ενέργειας στα δίκτυα και τις υποδοµές και παρακολούθηση καθεστώτων

στήριξης», άρθρα 37-106), εισάγονται ρυθµίσεις σχετικά µε ζητήµατα ανα-

νεώσιµων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), αυτοκατανάλωσης/αυτοπαραγωγής η-

λεκτρικής ενέργειας από σταθµούς Α.Π.Ε. και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού

θερµότητας υψηλής απόδοσης,  Α.Π.Ε. στους τοµείς των µεταφορών και

θέρµανσης - ψύξης, καθώς και ζητήµατα που αφορούν κοινά καθεστώτα

στήριξης και έργων Α.Π.Ε., και τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών. 

Μεταξύ άλλων, τροποποιούνται ρυθµίσεις για τις Εγγυήσεις Προέλευσης

Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. (άρθρα 68-69), τη συµµετοχή της Ελλά-

δας στην Πλατφόρµα της Ένωσης για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και τις στα-

τιστικές µεταβιβάσεις µεταξύ των κρατών µελών  (άρθρο 70), το πλαίσιο της

από κοινού συνεργασίας µε κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή και µε τρίτες χώρες, για

την ανάληψη έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρα 71-72), κα-

θώς και για το κοινό καθεστώς στήριξης µε άλλες χώρες - µέλη της Ε.Ε. (άρ-

θρο 73). Θεσπίζονται διατάξεις για τη διασφάλιση της συµπερίληψης στα

πωλούµενα καύσιµα, του τοµέα των µεταφορών, ενός ελάχιστου ποσοστού

προερχόµενου από Α.Π.Ε. (άρθρα 74 και 76), ειδικοί κανόνες για τα βιοκαύ-

σιµα, τα βιορευστά και τα καύσιµα βιοµάζας που παράγονται από καλλιέρ-

γειες τροφίµων και ζωοτροφών, καθώς και σχετικό πλαίσιο συνεργασίας µε-

ταξύ κρατών - µελών της Ένωσης (άρθρα 75 και 77), δηµιουργείται ενωσια-

κή βάση δεδοµένων για την καταχώριση, από τους προµηθευτές, και τον έ-

λεγχο, από τα αρµόδια όργανα, των επιλέξιµων καυσίµων (άρθρο 78), τρο-
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ποποιούνται διατάξεις για τα κριτήρια αειφορίας και µείωσης των εκποµπών

αερίων θερµοκηπίου για τα βιοκαύσιµα, τα βιορευστά και τα καύσιµα βιοµά-

ζας, καθώς και για τον τρόπο επαλήθευσης τήρησης των κριτηρίων (άρθρα

79-80), ρυθµίζεται ο τρόπος υπολογισµού του αντικτύπου των ανωτέρω εκ-

ποµπών στα αέρια θερµοκηπίου (άρθρο 81) και ορίζονται κυρώσεις για την

παράβαση των διατάξεων του παρόντος. Περαιτέρω, θεσπίζεται πλαίσιο για

την ενσωµάτωση της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στη θέρµανση και

στην ψύξη, µε παραποµπή, µεταξύ άλλων, σε µέτρα που θα περιλαµβάνονται

στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα (άρθρο 83), θεσπίζονται µε-

ταβατικές διατάξεις (άρθρο 84) και τροποποιούνται τα Παραρτήµατα του άρ-

θρου 321 του ν. 3468/2006 (άρθρο 85).

Ως προς τις «Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών» (Ε.Κ.Π.), συµπληρώνεται

ο ν. 4001/2011, µε την προσθήκη δεκαεπτά νέων άρθρων (47Α΄- 47ΙΖ΄), κα-

θώς και ο ορισµός του ορισµού των «Ενεργειακών Κοινοτήτων Πολιτών»

στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του εν λόγω νόµου. Ειδικότερα: δίνεται ο

ορισµός των εν λόγω οντοτήτων (άρθρο 86), καθορίζεται, ως νοµική µορφή

τους, ο αστικός συνεταιρισµός του ν. 1667/1986 (άρθρο 87), ορίζεται το

πλαίσιο συµµετοχής και της κατοχής συνεταιριστικών µερίδων σε αυτές

(άρθρα 88-89), το αντικείµενο δραστηριότητάς τους (άρθρο 90), ο τύπος και

το ελάχιστο περιεχόµενο του καταστατικού τους (άρθρο 91), το πλαίσιο της

διαδικασίας σύστασης (άρθρο 92) και τα όργανα διοίκησής τους (άρθρο 93),

θεσπίζονται ρυθµίσεις για τα πλεονάσµατα κάθε χρήσης των Ε.Κ.Π. (94) και

για την απαγόρευση µεταβίβασης Βεβαιώσεων Παραγωγού και λοιπών διοι-

κητικών αδειών Α.Π.Ε. που ανήκουν στις εν λόγω Κοινότητες (άρθρο 95), ο-

ρίζεται το πλαίσιο για τη λύση και θέση τους σε εκκαθάριση και απαγόρευση

συγχώνευσης ή µετατροπής τους (άρθρο 96), θεσπίζονται οι γενικοί όροι

που διέπουν τη δραστηριοποίησή τους και τις σχέσεις τους µε Διαχειριστές

Δικτύων Διανοµής και Συστήµατος Μεταφοράς (άρθρο 97), οι προϋποθέσεις

σύστασης ενώσεων και Οµοσπονδίας (άρθρο 98), το ειδικότερο πλαίσιο ά-

σκησης των δικαιωµάτων κατά τη δράση τους, που ελέγχεται αρµοδίως, µε

τήρηση των αρχών της ίσης και αναλογικής µεταχείρισης (άρθρο 99), η από

κοινού χρήση ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ε.Κ.Π. και η άσκηση των δρα-

στηριοτήτων της διαχείρισης συστήµατος διανοµής και εκµετάλλευσης

κλειστού συστήµατος διανοµής (άρθρα 100-101), καθορίζεται ετήσια αξιο-

λόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των Ε.Κ.Π. (άρθρο 102), και θεσπίζο-

νται µεταβατικές διατάξεις όσον αφορά τη δυνατότητα µετατροπής των Ε-

νεργειακών Κοινοτήτων που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τον ν. 4513/2018

σε Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών του παρόντος (άρθρο 103). Ακόµη, πε-

ριλαµβάνονται ρυθµίσεις για τη συµπερίληψη των ανανεώσιµων αερίων σε
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όλες τις δοµές φυσικού αερίου (άρθρα 104-105), καθώς και ρυθµίσεις σχετι-

κά µε την αξιολόγηση από την αρµόδια Επιτροπή της αποτελεσµατικότητας

των εθνικών καθεστώτων στήριξης για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώ-

σιµες πηγές και των επιπτώσεών τους στους καταναλωτές και στις επενδύ-

σεις (άρθρο 106).

Στο Μέρος Α΄ της Ενότητας Γ΄ του νοµοσχεδίου (άρθρα 107 και 108) τί-

θεται ο σκοπός και το αντικείµενο των προβλεπόµενων ρυθµίσεων.

Το Μέρος Β΄ της Ενότητας Γ΄ διαρθρώνεται στα Κεφάλαια Α΄ έως Ζ΄ (Κε-

φάλαιο Α΄ «Ρυθµίσεις για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας

υψηλής απόδοσης - Τροποποίηση ν. 4414/2016», Κεφάλαιο Β΄ «Καθιέρωση

ειδικού πλαισίου λειτουργικής ενίσχυσης υβριδικών σταθµών στα µη διασυν-

δεδεµένα νησιά - Τροποποίηση ν. 4414/2016», Κεφάλαιο Γ΄ «Συµπληρωµατι-

κές ρυθµίσεις για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώ-

σιµες πηγές ενέργειας, συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας υψηλής α-

πόδοσης και υδροηλεκτρικούς σταθµούς - Τροποποιήσεις ν. 4685/2020», Κε-

φάλαιο Δ΄ «Συµπληρωµατικές ρυθµίσεις για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρι-

κής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συµπαραγωγής ηλεκτρι-

σµού θερµότητας υψηλής απόδοσης, αποθήκευσης και ζητήµατα για την

προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας - Τροποποιήσεις ν. 4951/2022», Κεφάλαιο

Ε΄ «Διατάξεις για την οργάνωση των φορέων και υπηρεσιών που δραστη-

ριοποιούνται στην αγορά ενέργειας», Κεφάλαιο ΣΤ΄ «Διατάξεις για την ενί-

σχυση της ηλεκτροκίνησης» και Κεφάλαιο Ζ΄ «Λοιπές διατάξεις για την α-

γορά ενέργειας», άρθρα 109-165). 

Ειδικότερα, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4414/2016 για τους σταθ-

µούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από αυτο-

καταναλωτές (άρθρο 109), αναπροσαρµόζεται το όριο του κόστους εξισορ-

ρόπησης (άρθρο 110),  παρατείνεται η προθεσµία υπογραφής Συµβάσεων

Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρο 111) και θεσπίζεται επιστροφή της εγγυητι-

κής επιστολής στους κατόχους των Συµµετεχόντων, χωρίς να λάβουν Λει-

τουργική Ενίσχυση σταθµών (άρθρο 112). Περαιτέρω, τροποποιείται το ειδι-

κό πλαίσιο του Καθεστώτος Λειτουργικής Ενίσχυσης για Υβριδικούς Σταθ-

µούς στα µη διασυνδεδεµένα νησιά (άρθρο 113), θεσπίζεται πλαίσιο λήψης

µέτρων ενίσχυσης των εν λόγω σταθµών, µε την έκδοση υπουργικής από-

φασης για κάθε µέτρο (άρθρο 114), καθώς και εφαρµογής των µέτρων, µέσω

προκήρυξης και διαδικασιών αξιολόγησης µε συγκεκριµένα κριτήρια για κά-

θε ανταγωνιστική διαδικασία (άρθρο 115), ρυθµίζονται δε και ζητήµατα αδει-

οδότησης των εν λόγω σταθµών (άρθρο 116), µε δυνατότητα καταβολής σε

αυτούς επενδυτικής ενίσχυσης από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους (άρθρο
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117). Επίσης, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4685/2020. Συγκεκριµένα: δι-

ευκρινίζεται ότι οι Σταθµοί παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέονται α-

ποκλειστικά µε το Διασυνδεδεµένο Σύστηµα ή το Διασυνδεδεµένο Δίκτυο

(άρθρο 118), αποσαφηνίζεται η κατηγορία σταθµών που υποβάλλουν συνο-

δευτική µελέτη για χορήγηση βεβαίωσης Ειδικών Έργων (άρθρο 119), ορίζε-

ται ότι στις ρυθµίσεις για τη δόµηση υπόγειων περιλαµβάνονται και µεγάλοι

Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί (άρθρο 120) και αναπροσαρµόζεται το ποσό αποζη-

µίωσης κατ’ επάγγελµα αγροτών για σταθµούς Α.Π.Ε. (άρθρο 121). 

Επιπλέον, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4951/2022 (βλ. από 28-6-2022

Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής). Ειδικότερα: προσδιορί-

ζεται η αδειοδοτούσα αρχή για τους σταθµούς Α.Π.Ε. (άρθρο 122), αναπρο-

σαρµόζεται η µέγιστη ισχύ της παραγωγής σταθµού που ζητεί τροποποίηση

της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, και προστίθεται περίπτωση κατά την

οποία δεν απαιτείται σχετική τροποποίηση (άρθρο 123), αναπροσαρµόζεται

η απαιτούµενη απόσταση µεταξύ έργων Α.Π.Ε., που συγκαταλέγεται στις

προϋποθέσεις υποβολής κοινού αιτήµατος από περισσότερους σταθµούς

για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (άρθρο 124), καθορίζεται η

αρµοδιότητα για τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης (άρθρο 125), ορίζεται

ως αποδεικτικό νόµιµης χρήσης του γηπέδου εγκατάστασης από τρίτον ο-

ποιοδήποτε έγγραφο την τεκµηριώνει δυνάµει περιορισµένου εµπράγµατου

ή ενοχικού δικαιώµατος (άρθρο 126), διορθώνεται παραποµπή σε διάταξη

του νόµου σχετικά µε τις αποστάσεις ασφαλείας ανεµογεννητριών (άρθρο

127), και τροποποιούνται διατάξεις για τη θέση εγκατάστασης υπό αδειοδό-

τηση ή εν λειτουργία σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (άρθρο 128), για την αρµοδιότητα και ορισµένα δικαιολογητι-

κά της διαδικασίας έκδοσης άδειας λειτουργίας σταθµών Α.Π.Ε. και

Σ.Η.Θ.Υ.Α. (άρθρο 129), για την άδεια εγκατάστασης συστηµάτων αποθή-

κευσης (άρθρο 130), καθώς και για την τµηµατική άδεια λειτουργίας (άρθρο

131). Περαιτέρω, αναπροσαρµόζονται ορισµένες προϋποθέσεις παύσης ι-

σχύος βεβαιώσεων για τη διασφάλιση υλοποίησης των έργων σχετικά µε

την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 132), εµπλουτίζεται το

πλαίσιο αξιολόγησης περιπτώσεων αδυναµίας έκδοσης βεβαίωσης καταχώ-

ρισης πολυγώνου εξαιρούµενου σταθµού (άρθρο 133), θεσπίζεται νέα προ-

θεσµία σύναψης σύµβασης Εξαιρούµενων Σταθµών (άρθρο 134), τροποποι-

ούνται προϋποθέσεις για την αξιολόγηση αίτησης χορήγησης νέας Οριστι-

κής Άδειας Σύνδεσης σε περίπτωση ριζικής ανανέωσης του σταθµού Α.Π.Ε.

και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (άρθρο 135), καθώς και µεταβατικές διατάξεις ως προς τις

προθεσµίες εξαιρούµενων σταθµών για σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης και για

εν ισχύ Άδειες Εγκατάστασης (άρθρο 136), διορθώνεται παραποµπή για τον
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καθορισµό της τιµής αναφοράς Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊ-

κών Σταθµών (άρθρο 137), τροποποιείται το όριο ισχύος σταθµών αυτοπα-

ραγωγής ενεργειακού συµψηφισµού, που υλοποιούνται από νοµικά πρόσω-

πα δηµοσίου δικαίου και άλλα µη κερδοσκοπικά και προνοιακού χαρακτήρα,

διευκρινίζεται ο δικαιούχος αύξησης εγκατεστηµένης ισχύος και θεσπίζεται

περιθώριο ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σταθµών αυτοπαραγωγών ανά σύ-

στηµα µη διασυνδεδεµένου νησιού (άρθρο 138). Επίσης, τροποποιούνται οι

διατάξεις για τον επιµερισµό του κόστους σύνδεσης έργων επέκτασης ή ε-

νίσχυσης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. (άρθρο 139), καθώς και για την

αποχώρηση σταθµών (άρθρο 140), και θεσπίζονται διαδικασία έκδοσης άδει-

ας εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων σε µη διασυνδεδεµένα

νησιά (άρθρο 141), καθώς και νέες  µεταβατικές διατάξεις για τις χρεώσεις

προµήθειας καθολικής υπηρεσίας (άρθρο 142). 

Ακόµη, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την οργάνωση των φορέων και των

υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην αγορά ενέργειας. Ειδικότερα: α-

ναδιαρθρώνονται αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ο-

ρυκτών Πρώτων Υλών για τις ανάγκες δράσεων και έργων του Εθνικού Σχε-

δίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (άρθρο 143), συµπληρώνεται υφιστάµε-

νη ρύθµιση για µετακίνηση προσωπικού µεταξύ Δ.Ε.Η. Α.Ε. και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Α.Ε. (άρθρο 144), θεσπίζεται δυνατότητα παράτασης της ισχύος συµβάσεων

έργου της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. (άρθρο 145), ρυθµίζονται θέµατα προσωπικού

της Δ.ΕΠ.Α. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών (άρ-

θρο 146), καθώς και το πλαίσιο πρόσληψης στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. συγγενών θανό-

ντων σε εργατικά ατυχήµατα εργαζοµένων σε εργολάβους εγκαταστάσεων

της εταιρείας (άρθρο 147). Εξ άλλου, περιλαµβάνονται διατάξεις για την ε-

νίσχυση της ηλεκτροκίνησης. Συγκεκριµένα, τροποποιούνται διατάξεις για

τον φορέα εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση (άρθρο

148), ρυθµίζονται διαδικαστικά θέµατα των διαγωνισµών από τους Ο.Τ.Α.

για εγκατάσταση σηµείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (άρθρο

149) και θεσπίζεται πλαίσιο για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου για την Ηλε-

κτροκίνηση (άρθρο 150). 

Στο Μέρος αυτό περιλαµβάνονται και λοιπές διατάξεις για την αγορά ε-

νέργειας. Ειδικότερα: αναπροσαρµόζονται οι τιµές αποζηµίωσης σταθµών

βιοµάζας και βιοαερίου (άρθρο 151), θεσπίζεται απαλλαγή από την υποχρέ-

ωση καταβολής χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για περιπτώσεις

στις οποίες ισχύει σήµερα αναστολή καταβολής (άρθρο 152), ρυθµίζεται η

αυτοτιµολόγηση σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (άρθρο 153), τίθενται προϋ-

ποθέσεις αναβίωσης φωτοβολταϊκών σταθµών (άρθρο 154), παρέχεται σε α-

νεξάρτητους παραγωγούς Α.Π.Ε. η δυνατότητα πώλησης ενέργειας µε διµε-
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ρή σύµβαση (άρθρο 155), καθορίζεται η υποχρέωση ορισµού Συµβούλων α-

σφαλείας για την αποφυγή κινδύνων κατά τη µεταφορά επικίνδυνων υλικών

από τους κατόχους των σχετικών αδειών (άρθρο 156), θεσπίζονται µεταβα-

τικές ρυθµίσεις ως προς την κατανοµή της ετήσιας ποσότητας αυτούσιου

βιοντίζελ (άρθρο 157), καθορίζεται το πλαίσιο αξιοποίησης του διαθέσιµου

περιθωρίου αιολικών σταθµών στα συστήµατα των µη διασυνδεδεµένων νη-

σιών (άρθρο 158), ρυθµίζεται η περαιτέρω δυνατότητα ανάθεσης σε προµη-

θευτή φυσικού αερίου της παράδοσης φορτίων Υ.Φ.Α. για την κάλυψη των

σχετικών εκτάκτων αναγκών (άρθρο 159), θεσπίζονται προϋποθέσεις απα-

γόρευσης έκδοσης νέων αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύ-

σιµο φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα και δυνατότητας µετατροπής

τους (άρθρο 160), καθορίζεται το πλαίσιο προσκόµισης εγγυητικής επιστο-

λής από κατόχους αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε καύσιµο λι-

θάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα (άρθρο 161), θεσπί-

ζεται πλαίσιο µετεγκατάστασης ή µεταφοράς οικισµού σε νέα θέση λόγω ε-

κτελέσεως έργων µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών εθνικής σπουδαιότη-

τας, καταργουµένων όσων ισχύουν σήµερα για τη µετεγκατάσταση του οικι-

σµού Ακρινής του Νοµού Κοζάνης (άρθρο 162), παρέχεται δυνατότητα κή-

ρυξης απαλλοτρίωσης για τµήµατα του γηπέδου ασφαλείας αιολικών σταθ-

µών (άρθρο 163), θεσπίζονται ρυθµίσεις για το πλαίσιο υλοποίησης πιλοτι-

κών έργων Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων και για τις Περιοχές Πρώτης Επι-

λογής Α.Π.Ε. (άρθρο 164), καθώς και  παρατάσεις προθεσµιών έναρξης ε-

φαρµογής των τιµών αναφοράς σε έργα Α.Π.Ε. (άρθρο 165). 

Στο Μέρος Γ΄ της Ενότητας Γ΄ του νοµοσχεδίου (άρθρα 166-172) περι-

λαµβάνονται διατάξεις που αφορούν τα λατοµεία και τις µεταλλευτικές έ-

ρευνες. 

Στο Μέρος Δ΄ της Ενότητας Γ΄, το οποίο υποδιαιρείται στα Κεφάλαια Α΄

έως Δ΄ (Κεφάλαιο Α΄ «Προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλ-

λοντος», Κεφάλαιο Β΄ «Έλεγχος και εφαρµογή περιβαλλοντικών κυρώσεων

και ειδικότερα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας», Κεφάλαιο Γ΄ «Ποινικές

και διοικητικές κυρώσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος»

και Κεφάλαιο Δ΄ «Διατάξεις για την οργάνωση της προστασίας των δα-

σών», άρθρα 173-261), περιλαµβάνονται διατάξεις οι οποίες αφορούν την

προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, όπως και τον

έλεγχο και την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων και ειδικότερων

µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, και ρυθµίζουν ζητήµατα αρµοδιότη-

τας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς την οργάνωση

και την προστασία των δασών, ιδίως όσον αφορά επεµβάσεις σε δασικές ε-

κτάσεις, µε την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του ν. 998/1979. 
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Στο Μέρος Ε΄ της Ενότητας Γ΄ (άρθρα 225-254) περιλαµβάνονται χωρο-

ταξικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις, και στο Μέρος ΣΤ΄ (άρθρα 255-261),

ρυθµίσεις που αφορούν τον τοµέα των αποβλήτων.

Τέλος, στην Ενότητα Δ΄ του νοµοσχεδίου (άρθρα 262-263) θεσπίζεται ρή-

τρα επαναξιολόγησης των διατάξεων του παρόντος µετά την πάροδο δύο

(2) ετών από την έναρξη ισχύος του (άρθρο 262), και ορίζεται η έναρξη ι-

σχύος του νόµου (άρθρο 263). Μετά το κείµενο των διατάξεων παρατίθενται

επτά (7) Παραρτήµατα, στα οποία παραπέµπουν ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου. 

Β. Με το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο εισάγεται νέο πλαίσιο εποπτείας και ε-

λέγχου για τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων, µε την τροποποί-

ηση και συµπλήρωση των διατάξεων του ν. 4819/2019, που αφορά στα από-

βλητα, τις συσκευασίες, τα απορρίµµατα συσκευασιών και τα πλαστικά προϊ-

όντα, καθώς και των ν. 3199/2003, για την προστασία και διαχείριση των υ-

δάτων και την εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συµβουλίου της 23.10.2000, και ν. 3468/2006, για την πα-

ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και τη συµπαραγωγή ηλεκτρισµού

και θερµότητας υψηλής απόδοσης. 

Σχετικά αναφέρεται ότι µε τις διατάξεις του ν. 4819/2019 ενσωµατώθηκαν

στο εθνικό δίκαιο οι ρυθµίσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30.5.2018, «για την τροποποίηση της

Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα». Σηµειώνεται ότι, κατά το άρθρο 2

παράγραφος 1 της Οδηγίας, τα κράτη µέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις α-

ναγκαίες για τη συµµόρφωσή τους προς την Οδηγία νοµοθετικές, κανονιστι-

κές και διοικητικές διατάξεις, έως την 5.7.2020.

Όπως αναφέρεται στο Προοίµιο της εν λόγω Οδηγίας, «[η] διαχείριση των

αποβλήτων στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί µε στόχο την προστασία, τη

διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστα-

σία της υγείας του ανθρώπου, τη συνετή και ορθολογική χρησιµοποίηση των

φυσικών πόρων και την προώθηση µιας περισσότερο κυκλικής οικονοµίας

(…)» (σκέψη 1). «Οι στόχοι που ορίζονται στην Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προετοιµασία για επα-

ναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων θα πρέπει να αυξη-

θούν ώστε να αντικατοπτρίζουν ευκρινέστερα τη φιλοδοξία της Ένωσης να

µεταβεί σε µια κυκλική οικονοµία» (σκέψη 3). «Πολλά κράτη µέλη δεν έχουν

ακόµη αναπτύξει πλήρως τις αναγκαίες υποδοµές διαχείρισης αποβλήτων.

Συνεπώς, είναι σηµαντικό να καθοριστούν σαφείς µακροπρόθεσµοι στόχοι

για την καθοδήγηση µέτρων και επενδύσεων, ιδίως για να αποτραπεί η δηµι-

ουργία υποδοµών πλεονάζουσας δυναµικότητας για την επεξεργασία υπο-

λειµµατικών αποβλήτων και ο εγκλωβισµός των ανακυκλώσιµων υλικών σε
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χαµηλότερα επίπεδα της ιεράρχησης των αποβλήτων» (σκέψη 6) (βλ., σχε-

τικά, και τις σκέψεις 1, 2 και 3 του Προοιµίου της Πρότασης Οδηγίας του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της Οδη-

γίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, COM (2015) 595 final). Στο πλαίσιο αυτό

εκδόθηκε η Οδηγία 2018/851, η οποία τροποποιεί και συµπληρώνει τις δια-

τάξεις της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και του Κοινο-

βουλίου, µε τη λήψη πρόσθετων µέτρων και τον καθορισµό νέων µακροπρό-

θεσµων στόχων για τη διαχείριση των αποβλήτων εντός της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης (Ε.Ε.).

Εξ άλλου, µε τις διατάξεις της Ενότητας Β΄ του νοµοσχεδίου µεταφέρο-

νται στο εθνικό δίκαιο διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11.12.2018, για την προώθηση

της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13.7.2009, σχετικά µε τους κοι-

νούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση

της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ, και (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου, της 5.6.2019, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας

2012/27/ΕΕ.

Σύµφωνα µε το άρθρο 194 ΣυνθΛειτΕΕ, η πολιτική της Ε.Ε. στον τοµέα

της ενέργειας έχει ως στόχο να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ε-

νέργειας και τον ενεργειακό εφοδιασµό της Ένωσης, να προωθεί την ενερ-

γειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόµηση ενέργειας, την ανάπτυξη νέων

Α.Π.Ε., καθώς και τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων. Ο στόχος αυτός

πρέπει να επιδιώκεται «σε πνεύµα αλληλεγγύης» και στο «πλαίσιο της ε-

γκαθίδρυσης ή της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και λαµβανοµένης

υπόψη της απαίτησης να προστατευθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον».

Μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας τέθηκε ως θεµελιώδης αρχή η αειφόρος

ανάπτυξη και λήφθηκαν µία σειρά από πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση

αυτή, στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής για την ενέργεια. Ενδεικτικά ση-

µειώνεται ότι µε τον Κανονισµό 347/2013 βελτιώθηκε αποτελεσµατικά η ε-

νοποίηση των δικτύων των κρατών µελών, δόθηκε ώθηση στις ανταλλαγές

ενέργειας και ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης. Έργα κοινού

ενδιαφέροντος στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αε-

ρίου συνέβαλαν ιδιαίτερα στην ασφάλεια του εφοδιασµού. Οι υποδοµές αε-

ρίου κατέστησαν αρτιότερα συνδεδεµένες και βελτιώθηκε ουσιωδώς η αν-

θεκτικότητα του εφοδιασµού. Η περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο των

περιφερειακών οµάδων και µέσω του διασυνοριακού επιµερισµού του κό-

στους αποτέλεσε σηµαντικό παράγοντα διευκόλυνσης για την υλοποίηση
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των έργων. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, ο διασυνοριακός επιµερισµός

του κόστους δεν είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του χρηµατοδοτικού ελ-

λείµµατος των έργων. Μολονότι µειώθηκε η διάρκεια της πλειονότητας των

διαδικασιών αδειοδότησης, σε ορισµένες περιπτώσεις η διαδικασία εξακο-

λουθεί να είναι χρονοβόρα. Η χρηµατοδοτική συνδροµή στο πλαίσιο του µη-

χανισµού «Συνδέοντας την Ευρώπη», που θεσπίσθηκε µε τον Κανονισµό

1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ήταν σηµα-

ντικός παράγοντας, καθώς οι επιχορηγήσεις για µελέτες συνέβαλαν στη

µείωση των κινδύνων των έργων κατά τα πρώιµα στάδια ανάπτυξης, ενώ οι

επιχορηγήσεις για εργασίες υποστήριξαν την αντιµετώπιση των βασικών

σηµείων συµφόρησης στα έργα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να αντιµετωπι-

στούν επαρκώς µέσω της χρηµατοδότησης από την αγορά. Την 30.5.2022

εκδόθηκε ο Κανονισµός 2022/869 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις διευρωπαϊκές ε-

νεργειακές υποδοµές, µε νοµική βάση ιδίως το άρθρο 172 ΣυνθΛειτΕΕ (βλ.

Αστ. Πλιάκος, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας, 2022, σελ. 12 επ., 25 επ. και 57

επ.). 

Περαιτέρω, µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2022/2577 του Συµβουλίου, της

22.12.2022, «σχετικά µε τη θέσπιση πλαισίου για την επιτάχυνση της ανά-

πτυξης ανανεώσιµης ενέργειας», τέθηκαν προσωρινοί κανόνες επείγοντος

χαρακτήρα για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης ως προς την

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, µε ιδιαίτερη έµφαση σε συ-

γκεκριµένες τεχνολογίες ή συγκεκριµένους τύπους έργων ανανεώσιµης ε-

νέργειας που είναι σε θέση να επιτύχουν βραχυπρόθεσµη επιτάχυνση του

ρυθµού ανάπτυξης των Α.Π.Ε. στην Ένωση.

Στις αιτιολογικές σκέψεις του Κανονισµού διαλαµβάνονται, µεταξύ άλ-

λων, τα εξής: «Λόγω της επείγουσας και έκτακτης ενεργειακής κατάστασης,

τα κράτη µέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να θεσπίζουν εξαιρέσεις από ορι-

σµένες υποχρεώσεις αξιολόγησης που ορίζονται στην περιβαλλοντική νο-

µοθεσία της Ένωσης για έργα ανανεώσιµης ενέργειας και για έργα αποθή-

κευσης ενέργειας και έργα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας (…) θα πρέπει να

πληρούνται δύο προϋποθέσεις, ήτοι ότι το έργο βρίσκεται σε ειδική περιοχή

ανανεώσιµης ενέργειας ή δικτύου και ότι η περιοχή αυτή θα πρέπει να έχει

υποβληθεί σε στρατηγική εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον,

θα πρέπει να θεσπιστούν αναλογικά µέτρα µετριασµού ή, εάν δεν είναι δια-

θέσιµα, αντισταθµιστικά µέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των ει-

δών» (6). «(…) θέσπιση του µαχητού τεκµηρίου ότι τα έργα ανανεώσιµης ε-

νέργειας είναι υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος και εξυπηρετούν τη δηµό-

σια υγεία και ασφάλεια για τους σκοπούς της σχετικής περιβαλλοντικής νο-
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µοθεσίας της Ένωσης, εκτός εάν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα εν λόγω

έργα έχουν σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον οι οποίες δεν

µπορούν να µετριαστούν ή να αντισταθµιστούν» (8). «(…) για τη διαδικασία

χορήγησης άδειας εγκατάστασης εξοπλισµού ηλιακής ενέργειας και τις

σχετικές συντοπισµένες συνδέσεις αποθήκευσης και δικτύου σε υφιστάµε-

νες ή µελλοντικές τεχνητές δοµές που δηµιουργούνται για σκοπούς διαφο-

ρετικούς από την παραγωγή ηλιακής ενέργειας (…) να θεσπιστεί ειδική πα-

ρέκκλιση από την απαίτηση διενέργειας εκτιµήσεων περιβαλλοντικών επι-

πτώσεων βάσει της οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου (…) δεδοµένου ότι δεν είναι πιθανό να εγείρουν ανησυχίες

σχετικά µε ανταγωνιστικές χρήσεις του χώρου ή περιβαλλοντικές επιπτώ-

σεις» (11). «Η εγκατάσταση εξοπλισµού ηλιακής ενέργειας µε ισχύ κάτω

των 50 kW, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων των αυτοκατανα-

λωτών ανανεώσιµης ενέργειας, δεν είναι πιθανό να έχει σηµαντικές δυσµε-

νείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στο δίκτυο και δεν εγείρει ανησυχίες ως

προς την ασφάλεια. Επιπλέον, οι µικρές εγκαταστάσεις δεν απαιτούν γενικά

επέκταση της δυναµικότητας στο σηµείο σύνδεσης µε το δίκτυο. Λαµβανο-

µένων υπόψη των άµεσων θετικών συνεπειών αυτού του είδους εγκαταστά-

σεων για τους καταναλωτές, καθώς και των περιορισµένων περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν, ενδείκνυται να εξορθολο-

γιστεί περαιτέρω η εφαρµοστέα σε αυτούς διαδικασία αδειοδότησης, υπό

την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν την υφιστάµενη δυναµικότητα της

σύνδεσης µε το δίκτυο διανοµής, µε την εισαγωγή της έννοιας της σιωπη-

ρής διοικητικής έγκρισης στις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης (…)» (12). 

Επίσης, στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κανονισµού ορίζεται ότι

«[τ]α κράτη µέλη διασφαλίζουν, τουλάχιστον για τα έργα που αναγνωρίζο-

νται ως έργα υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος, ότι κατά τη διαδικασία

σχεδιασµού και αδειοδότησης δίνεται προτεραιότητα στην κατασκευή και

λειτουργία σταθµών και εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανε-

ώσιµες πηγές και στην ανάπτυξη της σχετικής υποδοµής δικτύου κατά τη

στάθµιση των έννοµων συµφερόντων στη συγκεκριµένη περίπτωση. Όσον

αφορά την προστασία των ειδών, το προηγούµενο εδάφιο θα πρέπει να ε-

φαρµόζεται µόνο σε περίπτωση και κατά τον βαθµό που, αφενός, λαµβάνο-

νται κατάλληλα µέτρα διατήρησης των ειδών, τα οποία συµβάλλουν στη δια-

τήρηση ή την αποκατάσταση των πληθυσµών του είδους σε ικανοποιητική

κατάσταση διατήρησης και, αφετέρου, διατίθενται επαρκείς οικονοµικοί πό-

ροι και εδαφικές ζώνες για τον σκοπό αυτόν».

Εξ άλλου, βασική προτεραιότητα στην αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε.

συνιστά η µετάβαση µέχρι το 2050 σε µια οικονοµία µηδενικών εκποµπών
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διοξειδίου του άνθρακα και η οικοδόµηση της κλιµατικά ουδέτερης, πράσι-

νης Ευρώπης, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της Συµφωνίας των Παρισίων για

την κλιµατική αλλαγή της 2.12.2015, η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4426/2016.

Με τον Κανονισµό (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 30.5.2018, τέθηκαν οι υποχρεώσεις των κρατών µελών

σχετικά µε τις ελάχιστες συνεισφορές τους για την περίοδο από το 2021 έ-

ως το 2030, για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου το 2030 κατά

30% κάτω από τα επίπεδα του 2005.  Στις 11.12.2019 ανακοινώθηκε η Ευρω-

παϊκή Πράσινη Συµφωνία (European Green Deal), µία δέσµη πολιτικών πρω-

τοβουλιών, προκειµένου να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιµατικά ουδέτερη

ήπειρος µέχρι το έτος 2050 (βλ.  Κανονισµό 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30.6.2021, µε τον οποίο η επίτευξη κλι-

µατικής ουδετερότητας µέχρι το έτος 2050, καθίσταται δεσµευτικός νοµικά

στόχος, Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας επί του ν. 4936/2022, σελ. 4-

6. Βλ. επίσης Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας επί του ν. 4685/2020, II.

Γενικές Παρατηρήσεις, σελ. 18-20).

Τον Ιούλιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη δέσµη νοµοθε-

τικών πρωτοβουλιών «Fit for 55» (Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρω-

παϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική

Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ΕΜΠΤΥ «Προσαρµογή στον

στόχο του 55%»: υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για το κλίµα µε ορίζοντα το

2030 στην πορεία προς την κλιµατική ουδετερότητα (14.7.2021, COM(2021)

550 final). Η ως άνω δέσµη περιέχει σειρά νοµοθετικών προτάσεων για την

αναθεώρηση και την επικαιροποίηση της νοµοθεσίας της Ε.Ε. και τον καθο-

ρισµό νέων πρωτοβουλιών, ώστε το ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο να ευθυ-

γραµµισθεί µε τους στόχους της Πράσινης Συµφωνίας και τον Κανονισµό

2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και να µετα-

τραπούν οι πολιτικοί στόχοι της Πράσινης Συµφωνίας σε νοµικά δεσµευτι-

κούς. 

Ειδικότερα, η δέσµη «Fit for 55» περιλαµβάνει τις ακόλουθες νοµοθετικές

προτάσεις και πρωτοβουλίες: 

- αναθεώρηση του Συστήµατος Εµπορίας Δικαιωµάτων Εκποµπών (ΣΕΔΕ)

της Ε.Ε. (Οδηγία 2003/87/ΕΚ), συµπεριλαµβανοµένης της επέκτασής του

στη ναυτιλία, αναθεώρηση των κανόνων για τις εκποµπές από τις αεροµετα-

φορές και θέσπιση χωριστού συστήµατος εµπορίας εκποµπών για τις οδικές

µεταφορές και τα κτήρια,

- αναθεώρηση του Κανονισµού για τον επιµερισµό των προσπαθειών, ο ο-

ποίος θέτει εθνικούς στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου

των κρατών σε τοµείς που, επί του παρόντος, δεν υπάγονται στο ΣΕΔΕ της

13



ΕΕ [Κανονισµός (ΕΕ) 2018/842], µε την αύξηση του στόχου µείωσης των εκ-

ποµπών αερίων του θερµοκηπίου σε επίπεδο ΕΕ από 29% σε 40%, σε σύ-

γκριση µε το 2005, 

- αναθεώρηση του Κανονισµού για τη συµπερίληψη των εκποµπών αερίων

του θερµοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης,

αλλαγής χρήσης γης και δασοκοµίας (LULUCF) (Κανονισµός (ΕΕ)

2018/841), µε τη θέση νέου στόχου καθαρών απορροφήσεων αερίων του

θερµοκηπίου στον τοµέα LULUCF (τοµέας χρήσης γης, αλλαγής χρήσης

γης και δασοκοµίας), ύψους 310 εκατ. τόνων ισοδυνάµου CO2 έως το 2030,

- αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Α.Π.Ε. (Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001) µε την

αύξηση του στόχου σε επίπεδο Ε.Ε. για το µερίδιο ενέργειας από ανανεώσι-

µες πηγές στο συνολικό ενεργειακό µείγµα από τουλάχιστον 32%, που ι-

σχύει σήµερα, σε τουλάχιστον 40% έως το 2030,

- αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (Οδηγία

2012/27/ΕΕ), περιλαµβανοµένης της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

σχετικά µε την αύξηση του παρόντος στόχου σε επίπεδο Ε.Ε. όσον αφορά

την ενεργειακή απόδοση από 32,5% σε 36% για την τελική κατανάλωση ε-

νέργειας και σε 39% για την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας,

- αναθεώρηση της Οδηγίας για την ανάπτυξη υποδοµών εναλλακτικών

καυσίµων (Οδηγία 2014/94/EE) και την αντικατάστασή της µε την έκδοση

σχετικού Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

- τροποποίηση του Κανονισµού για τον καθορισµό προτύπων επιδόσεων

για τις εκποµπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα

καινούργια ελαφρά επαγγελµατικά οχήµατα (ηµιφορτηγά) (Κανονισµός

(ΕΕ) 2019/631), µε αυξηµένους στόχους µείωσης σε επίπεδο Ε.Ε. για το

2030, σε σχέση µε τους αντίστοιχους για το 2021, καθώς και νέο στόχο για

το 2035, ίσο µε µείωση 100% του στόχου για το 2021, 

-  αναδιατύπωση της Οδηγίας για τη φορολόγηση των πηγών ενέργειας

(Οδηγία 2003/96/ΕΚ), σύµφωνα µε τους στόχους για το κλίµα και το περι-

βάλλον (Η δέσµη προτάσεων εφαρµόζει στην πράξη την αρχή «ο ρυπαίνων

πληρώνει»),

- θέσπιση νέου µηχανισµού συνοριακής προσαρµογής άνθρακα (ΜΣΠΑ)

για τον καθορισµό της τιµής των εισαγωγών περιορισµένου αριθµού προϊό-

ντων υψηλής ρύπανσης βάσει της περιεκτικότητάς τους σε άνθρακα,

- την πρωτοβουλία ReFuelEU Aviation, η οποία αποσκοπεί στην τόνωση

της παραγωγής και της χρήσης των βιώσιµων καυσίµων στον τοµέα των αε-

ροπορικών µεταφορών, 

- την πρωτοβουλία FuelEU Maritime, η οποία αποσκοπεί στην αύξηση της

ζήτησης ανανεώσιµων καυσίµων και καυσίµων χαµηλών ανθρακούχων εκπο-
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µπών στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών, 

- ένα νέο Κοινωνικό Ταµείο για το Κλίµα, που θα παρέχει ειδική χρηµατο-

δότηση στα κράτη µέλη για τη στήριξη των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι

πλήττονται περισσότερο ή κινδυνεύουν µε ενεργειακή φτώχεια ή φτώχεια

κινητικότητας, ως συνοδευτικό µέτρο για την εισαγωγή της εµπορίας εκπο-

µπών στις οδικές µεταφορές και στα κτήρια (βλ. https://www.consilium.eu-

ropa.eu/el/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/).

Σε αυτό το πνεύµα, το θεσµικό πλαίσιο που έχει διαµορφωθεί σε ευρωπαϊ-

κό επίπεδο και, συνεπώς, καθορίζει και το εθνικό πλαίσιο κάθε κράτους µέ-

λους της Ε.Ε., περιλαµβάνει διατάξεις που αποσκοπούν τόσο στην ενίσχυση

του ρόλου των Α.Π.Ε. στη συνολική παραγωγή ενέργειας όσο και στην πα-

ράλληλη ενίσχυση των καταναλωτών σε ατοµικό επίπεδο, αλλά και σε επί-

πεδο κοινοτήτων.

Υπό αυτό το πρίσµα, σηµαντική εξέλιξη αποτελεί η υπό ενσωµάτωση µε

το παρόν σχέδιο νόµου Οδηγία 2019/944, που περιλαµβάνει κοινούς κανό-

νες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τροποποιεί την

προηγούµενη Οδηγία 2012/27/ΕΕ, µε σκοπό τη διαµόρφωση ενός πλαισίου

κανόνων για την παραγωγή, µεταφορά, διανοµή, αποθήκευση και προµήθεια

ηλεκτρικής ενέργειας, µε ταυτόχρονη προστασία των καταναλωτών, εντός

µίας δίκαιης, ανταγωνιστικής και ολοκληρωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-

γειας.

Παράλληλα, η Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου θεσπίζει δεσµευτικό στόχο της Ε.Ε. για το συνολικό µερίδιο

ενέργειας από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της

Ε.Ε. τουλάχιστον 32% και 14% όσον αφορά το µερίδιο των Α.Π.Ε. στις µε-

ταφορές µέχρι το έτος 2030. 

Στο πλαίσιο της δέσµης νοµοθετικών πρωτοβουλιών «Fit for 55» τον Ιού-

λιο 2021, που στοχεύει να ευθυγραµµίσει τη νοµοθεσία της Ε.Ε. µε τους

στόχους της Πράσινης Συµφωνίας, έχει προταθεί, µεταξύ άλλων, η αναθεώ-

ρηση της ως άνω Οδηγίας 2018/2001, µε την αύξηση του στόχου για το µε-

ρίδιο των Α.Π.Ε. στο συνολικό ενεργειακό µείγµα, από τουλάχιστον 32%

που ισχύει σήµερα, σε τουλάχιστον 40% έως το 2030, σύµφωνα µε το σχέ-

διο κλιµατικών στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030 (βλ. άρθρο 1

της πρότασης για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1999

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της Οδηγίας

98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά

την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και την κατάργηση

της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 του Συµβουλίου, Βρυξέλλες, 14.7.2021,
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COM(2021) 557 final 2021/0218(COD)). Υπό τις πρόσφατες διεθνείς εξελί-

ξεις, η Επιτροπή, στο σχέδιο REPowerEU, πρότεινε την αύξηση του προτει-

νόµενου το 2021 στόχου από 40% σε 45% µέχρι το 2030,  η πραγµατοποίη-

ση του οποίου αναµένεται να οδηγήσει σε δυναµικότητα παραγωγής ενέρ-

γειας από Α.Π.Ε. 1.236GW µέχρι το 2030, σε σύγκριση µε τα 1.067GW που

προβλέπονται στη δέσµη µέτρων «Fit for 55», µε χρονικό ορίζοντα το 2030,

και τον στόχο της εγκατάστασης νέων ηλιακών φωτοβολταϊκών, ισχύος άνω

των 320GW µέχρι το 2025 (βλ. Σχέδιο REPowerEU, Βρυξέλλες, 18.5.2022,

Ανακοίνωση της Επιτροπής {SWD(2022) 230 final}, σελ. 7-8, Σύσταση (EE)

2022/822 της Επιτροπής, της 18.5.2022, σχετικά µε την επιτάχυνση των δια-

δικασιών αδειοδότησης για έργα ανανεώσιµης ενέργειας και τη διευκόλυν-

ση των συµφωνιών αγοράς ενέργειας, και Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας

(ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες

πηγές, της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων

και της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, Βρυξέλλες,

18.5.2022, COM(2022) 222 final, 2022/0160(COD), αιτιολογική έκθεση, σελ.

3: «(…) Δεδοµένης, ωστόσο, της ριζικής αλλαγής που συνέβη έκτοτε στις

συνθήκες της αγοράς για τα ορυκτά καύσιµα που χρησιµοποιούνται στην η-

λεκτρική ενέργεια, τη θέρµανση και τις µεταφορές, που αφορά, µεταξύ άλ-

λων, τις ανησυχίες σχετικά µε τις αυξηµένες τιµές και την ανάγκη η ΕΕ να α-

πεξαρτηθεί σταδιακά από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία, είναι απα-

ραίτητο να αυξηθεί ο στόχος όσον αφορά τις Α.Π.Ε. για το 2030 στο 45%, ώ-

στε να συµβάλουν καλύτερα στον στόχο αυτόν, καθώς και στο να υπάρχουν

ανταγωνιστικές τιµές ενέργειας (…)»).

II. Γενικές Παρατηρήσεις 

1. Επί του Πίνακα Περιεχοµένων

Για λόγους πληρότητας, θα ήταν σκόπιµο να περιληφθεί η αναφορά και

των Παραρτηµάτων στον Πίνακα Περιεχοµένων. 

Περαιτέρω, στον Πίνακα Περιεχοµένων, Κεφάλαιο Γ΄ Μέρους Α΄ της ενό-

τητας Α΄, ο τίτλος του άρθρου 21 «Ενίσχυση της Γραµµατείας της Ρυθµιστι-

κής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Αντικατάσταση παρ. 2 άρ-

θρου 37 ν. 3428/2005» σκόπιµο θα ήταν να συµφωνεί µε τον τίτλο του άρ-

θρου εντός του κειµένου του νοµοσχεδίου «Ενίσχυση του προσωπικού της

Ρυθµιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - Αντικατάσταση

παρ. 2 άρθρου 37 ν. 3428/2005».  

Στο Κεφάλαιο Ζ΄ του Μέρους Α΄ της Ενότητας Β΄, ο τίτλος του άρθρου 90

θα µπορούσε, χάριν οµοιοµορφίας µε τους λοιπούς τίτλους των προτεινόµε-

16



νων άρθρων, να συµπληρωθεί ως εξής: «Αντικείµενο δραστηριότητας Ενερ-

γειακής Κοινότητας Πολιτών - Προσθήκη άρθρου 47Δ στον ν. 4001/2011».

Επίσης, στον τίτλο του άρθρου 97 η φράση «Προσθήκη άρθρου 47Ι στον ν.

4001/2011» πρέπει να διορθωθεί ως εξής: «Προσθήκη άρθρου 47ΙΑ στον ν.

4001/2011», σύµφωνα µε το περιεχόµενο της διάταξης. Ακόµη, στον τίτλο

του άρθρου 103 η φράση «Προσθήκη άρθρου 47ΙΗ στον ν. 4001/2011» πρέ-

πει να διορθωθεί ως εξής: «Προσθήκη άρθρου 47ΙΖ στον ν. 4001/2011», ώ-

στε να ακολουθείται η αρίθµηση των προηγούµενων προστιθέµενων άρθρων

(η αρίθµηση του, προστιθέµενου διά του άρθρου 102 του παρόντος, προη-

γούµενου άρθρου στον ν. 4001/2018 είναι 41ΣΤ).

Επίσης, ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δ΄ της Ενότητας Γ΄ στον

Πίνακα Περιεχοµένων «Έλεγχος και εφαρµογή περιβαλλοντικών κυρώσεων

και ειδικότερα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας» πρέπει να αναδιατυπω-

θεί σύµφωνα µε τον τίτλο αυτού του κεφαλαίου εντός του κειµένου του νο-

µοσχεδίου «Έλεγχος και εφαρµογή κυρώσεων και ειδικότερα µέτρα περι-

βαλλοντικής προστασίας», ο οποίος είναι και ακριβέστερος. 

2. Επί της Ενότητας Β΄

Δεδοµένου ότι στην Ενότητα Β΄ δεν περιλαµβάνεται Μέρος Β΄, θα ήταν

νοµοτεχνικά ορθότερο ο τίτλος «Μέρος Α΄ Εκσυγχρονισµός της νοµοθε-

σίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες

πήγες - Ενσωµάτωση των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944», ο οποίος ε-

παναλαµβάνει αυτολεξεί τον τίτλο της ως άνω Ενότητας, να απαλειφθεί.

IΙI. Παρατηρήσεις επί των άρθρων 

1. Επί των άρθρων 2, 3 και 11 

Σύµφωνα µε τη διάταξη του προς ψήφιση άρθρου 2, «[µ]ε τον παρόντα µε-

ταφέρονται και θεσπίζονται αρµοδιότητες στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας,

η οποία µετονοµάζεται σε Ρυθµιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδά-

των (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.). Ειδικότερα, ρυθµίζεται η παροχή υπηρεσιών υδάτων της

περ. κθ) της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3199/2003 (Α΄ 280), καθώς και των

υπηρεσιών ανακυκλωµένου ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων, συ-

µπεριλαµβανοµένου του νερού που προορίζεται για περιαστική χρήση. Δε-

δοµένης της ανάθεσης αυτών των αρµοδιοτήτων σε ανεξάρτητη αρχή, εκ-

συγχρονίζεται το συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης των ζητηµάτων που σχε-

τίζονται µε τη διαχείριση των υδάτων και αστικών αποβλήτων, προκειµένου

να ανταποκρίνεται στη νέα προσέγγιση».

Στο άρθρο 3 θεσπίζονται ως ορισµοί για την εφαρµογή του παρόντος οι ο-

ρισµοί του άρθρου 2 του ν. 3199/2003, του άρθρου 2 του π.δ. 51/2007 και του
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άρθρου 3 του ν. 4819/2021, και προστίθενται, επιπλέον, οι ορισµοί των όρων

«Πάροχοι υπηρεσιών ύδατος», β) «Κοστολόγηση», «Περιβαλλοντικό κό-

στος», «Κόστος πόρου», «Περιβαλλοντικό τέλος» και «Τιµολόγηση». 

Εξ άλλου, µε το άρθρο 11 προστίθεται άρθρο 12Α στον ν. 4001/2011, υπό

τον τίτλο «Εποπτεία επί της παροχής υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης α-

στικών αποβλήτων», το οποίο διέπει τις σχετικές αρµοδιότητες της

Ρ.Α.Α.Ε.Υ..

Σχετικά σηµειώνεται ότι, στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του ν. 3199/2003

«Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία

2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ο-

κτωβρίου 2000», ορίζεται ότι: «Κατά την έννοια του νόµου αυτού και των κα-

νονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, νοούνται ως:

(…) ιη) "Κατάσταση υπόγειων υδάτων": είναι η συνολική αποτύπωση της κα-

τάστασης υπόγειου υδατικού συστήµατος, που καθορίζεται από τις χαµηλό-

τερες τιµές της ποσοτικής και της χηµικής του κατάστασης. ιθ) "Καλή κατά-

σταση υπόγειων υδάτων" η κατάσταση υπόγειου υδατικού συστήµατος που

χαρακτηρίζεται τουλάχιστον "καλή" τόσο από [ποσοτική] όσο και από χηµική

άποψη. κ) "Οικολογική κατάσταση": είναι η ποιοτική αποτύπωση της διάρ-

θρωσης και της λειτουργίας υδάτινων οικοσυστηµάτων που συνδέονται µε

επιφανειακά ύδατα, η οποία ταξινοµείται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο

προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15. (...) κδ)

"Καλή χηµική κατάσταση υπόγειων υδάτων": η χηµική κατάσταση συστήµα-

τος υπόγειων υδάτων, η οποία πληροί όλους τους όρους που ορίζονται στο

προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 15. κε) "Επι-

κίνδυνες ουσίες": ουσίες ή οµάδες ουσιών που είναι τοξικές, σταθερές και ε-

πιρρεπείς σε βιοσυσσώρευση, καθώς και άλλες ουσίες ή οµάδες ουσιών που

δηµιουργούν ανάλογο βαθµό ανησυχίας. κστ) "Ουσίες προτεραιότητας": Ου-

σίες που καθορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 παρ. 2. Μετα-

ξύ των ουσιών αυτών διακρίνονται οι "επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας"

δηλαδή ουσίες που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ίδιου άρθρου

για τις οποίες πρέπει να ληφθούν µέτρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-

θρο 9. κζ) "Ρύπανση": είναι η άµεση ή έµµεση εισαγωγή, στον αέρα, το νερό

ή το έδαφος, ουσιών ή θερµότητας εξαιτίας ανθρώπινων δραστηριοτήτων,

που µπορούν να είναι επιζήµιες για την υγεία του ανθρώπου ή για την ποιό-

τητα των υδατικών οικοσυστηµάτων ή των χερσαίων οικοσυστηµάτων που

εξαρτώνται άµεσα από υδατικά οικοσυστήµατα, συντελούν στη φθορά υλι-

κής ιδιοκτησίας, ή επηρεάζουν δυσµενώς ή παρεµβαίνουν σε λειτουργίες α-

ναψυχής ή σε λοιπές νόµιµες χρήσεις του περιβάλλοντος. κη) "Ποιοτικό πε-

ριβαλλοντικό πρότυπο": η συγκέντρωση, στο νερό, το ίζηµα ή το βιόκοσµο,
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συγκεκριµένου ρύπου ή οµάδας ρύπων της οποίας δεν πρέπει να σηµειώνε-

ται υπέρβαση, ώστε να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και το περι-

βάλλον. κθ) "Υπηρεσίες ύδατος": όλες οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχουν, για

τα νοικοκυριά, τις δηµόσιες υπηρεσίες ή για οποιαδήποτε οικονοµική δρα-

στηριότητα: α) άντληση, κατακράτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και διανο-

µή επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων β) εγκαταστάσεις συλλογής και επε-

ξεργασίας λυµάτων, οι οποίες στη συνέχεια πραγµατοποιούν απορρίψεις σε

επιφανειακά ύδατα. (…)». Στο άρθρο 10 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει µετά

την τροποποίησή του µε το άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 4315/2014, προβλέπεται

ότι: «Γενικοί κανόνες χρήσης των υδάτων. 1. Οι χρήσεις υδάτων διακρίνο-

νται κυρίως σε ύδρευση, άρδευση, βιοµηχανική χρήση, ενεργειακή χρήση

και χρήση για αναψυχή. Η χρήση για ύδρευση έχει προτεραιότητα, ως προς

την ποσότητα και την ποιότητα, έναντι κάθε άλλης χρήσης (...)».

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον

τοµέα της πολιτικής των υδάτων, έθεσε το νοµοθετικό πλαίσιο για την ορθή

διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και την αποτροπή της περαι-

τέρω υποβάθµισής τους. Στο Προοίµιό της αναφέρεται ότι «[τ]ο ύδωρ δεν εί-

ναι εµπορικό προϊόν όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί κληρονοµιά που πρέ-

πει να προστατεύεται και να τυγχάνει της κατάλληλης µεταχείρισης», κα-

θώς και ότι «η ύδρευση συνιστά υπηρεσία κοινής ωφέλειας» (αιτιολογικές

σκέψεις 1 και 15). Σύµφωνα µε την αιτιολογική σκέψη 19 του Προοιµίου, η

Οδηγία «στοχεύει στη διατήρηση και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλο-

ντος στην Κοινότητα. Ο στόχος αυτός αφορά κυρίως την ποιότητα των υδά-

των. Ο έλεγχος της ποσότητας αποτελεί επικουρικό στοιχείο στη διασφάλι-

ση της καλής ποιότητας του ύδατος και κατά συνέπεια θα πρέπει επίσης να

θεσπισθούν ποσοτικά µέτρα τα οποία θα εξυπηρετούν το στόχο της διασφά-

λισης µιας καλής ποιότητας». Εξ άλλου, κατά την αιτιολογική σκέψη 20, «[η]

χρήση οικονοµικών µέσων από µέρους των κρατών µελών µπορεί να είναι

πρόσφορη ως µέρος ενός προγράµµατος µέτρων. Η αρχή της ανάκτησης

του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, συµπεριλαµβανοµένων του κόστους

για το περιβάλλον και του κόστους των πόρων τα οποία συνδέονται µε κάθε

βλάβη ή αρνητική επίπτωση στο υδάτινο περιβάλλον, θα πρέπει να λαµβάνο-

νται υπόψη σύµφωνα, ιδίως, µε την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει"». 

Ως προς την υποχρέωση ανάκτησης του κόστους για τις υπηρεσίες ύδα-

τος, στο άρθρο 9 της Οδηγίας προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να

λαµβάνουν υπόψη την αρχή της ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύ-

δατος, συµπεριλαµβανοµένου του κόστους για το περιβάλλον και τους φυ-

σικούς πόρους, ειδικότερα σύµφωνα µε την αρχή ο «ρυπαίνων πληρώνει». Η

εφαρµογή της αρχής της ανάκτησης του κόστους υπηρεσιών ύδατος, που
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προβλέπεται στην Οδηγία, εξειδικεύθηκε µε απόφαση της προβλεπόµενης

στο άρθρο 3 του ν. 3199/2003, Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, η οποία χαράσσει

την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων, παρακολουθεί

και ελέγχει την εφαρµογή της και εγκρίνει, µετά από εισήγηση του Υπουρ-

γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και γνώµη του Εθνι-

κού Συµβουλίου Υδάτων, τα εθνικά προγράµµατα προστασίας και διαχείρι-

σης του υδατικού δυναµικού της χώρας (βλ. απόφαση υπ’ αρ. οικ. 135275

(ΦΕΚ Β΄ 1751/22.5.2017) «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τι-

µολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση

κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του». Επισηµαίνεται

ότι, διά της παραγράφου γ) του άρθρου 36 του παρόντος η παράγραφος 3

του ν. 3199/2003, περί Εθνικής Επιτροπής Υδάτων και Εθνικού Συµβουλίου

Υδάτων, καταργείται (βλ. και κατωτέρω, Παρατήρηση υπ’ αρ. 5). 

Η εν λόγω απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, όµως, δεν προχώρη-

σε στην εφαρµογή ενός ενιαίου θεσµικού πλαισίου τιµολόγησης των υπηρε-

σιών ύδατος για τις διάφορες χρήσεις του. Το κενό αυτό επιδιώκεται να κα-

λυφθεί µε την υπό ψήφιση διάταξη του άρθρου 3, µε την οποία δίνονται οι ο-

ρισµοί των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, της κοστολόγησης ύδατος, του πε-

ριβαλλοντικού κόστους, του κόστους πόρου, του περιβαλλοντικού τέλους

και του όρου «τιµολόγηση», σε συνδυασµό µε τη διάταξη του προς ψήφιση

άρθρου 11 παράγραφος 4. 

Όπως περιγράφεται στο υφιστάµενο πλαίσιο, κατά τον προσδιορισµό  του

κόστους των υπηρεσιών ύδατος λαµβάνονται υπόψη τρεις συνιστώσες: το

χρηµατοοικονοµικό κόστος του παρόχου, ήτοι επενδυτικό, λειτουργικό, δα-

πάνες συντήρησης, κόστος δανεισµού κ.λπ., το περιβαλλοντικό κόστος, το

οποίο συνίσταται στο κόστος της απόκλισης της κατάστασης των υδάτων α-

πό την (προστατευόµενη) καλή κατάστασή τους, και το κόστος φυσικού πό-

ρου (που συνθέτουν το περιβαλλοντικό κόστος), δηλαδή το κόστος άλλων

εναλλακτικών χρήσεων του ύδατος, οι οποίες είναι αναγκαίες σε περίπτωση

που το υδατικό σύστηµα χρησιµοποιείται πέραν του ρυθµού της φυσικής του

αναπλήρωσης (βλ. άρθρο 3  της ως άνω απόφασης).

Υπό το φως των ανωτέρω, διατυπώνεται προβληµατισµός κατά πόσον οι

προτεινόµενοι στα υπό ψήφιση άρθρα ορισµοί και διαδικασίες κοστολόγη-

σης και τιµολόγησης των υπηρεσιών ύδατος εκπληρώνουν την απαίτηση

«(…) για προηγούµενη οικονοµική ανάλυση, η οποία αποτελεί τη νόµιµη

προϋπόθεση και το αιτιολογικό έρεισµα της τιµολογιακής πολιτικής, στηρί-

ζεται στην ανάλυση των χαρακτηριστικών συγκεκριµένης περιοχής και διέ-

πεται από την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", κατανέµει, δηλαδή, τα οικονοµι-

κά βάρη στους χρήστες των υπηρεσιών ύδατος µε γνώµονα τις προκαλού-
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µενες από τις δραστηριότητές τους επιπτώσεις στην κατάσταση των επιφα-

νειακών και υπόγειων υδάτων (….) κατά τρόπον ώστε, µέσω της τιµολόγη-

σης των εν λόγω υπηρεσιών, να προστατεύονται κατά τρόπον αποτελεσµα-

τικό οι υδατικοί πόροι και να ελέγχεται η υπερβολική κατανάλωση του ύδα-

τος (…)» (βλ. ΣτΕ 92/2022 επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά της ως άνω από-

φασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, παραπεµπτική στην 7µελή σύνθεση

του Δ΄ Τµήµατος, κατά την οποία «(…) [η] εθνική πολιτική παροχής υπηρε-

σιών ύδρευσης, συµπεριλαµβανοµένης και της τιµολόγησης αυτών, σχεδιά-

ζεται από τα κράτη µέλη ως πολιτική παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,

µε βασικό κριτήριο την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της οδηγίας

2000/60/ΕΚ. Λαµβάνονται υπόψιν, κατά την ανάκτηση του κόστους, τα ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής λεκάνης απορροής, οι κρατούσες γεω-

γραφικές και κλιµατολογικές συνθήκες και τα δεδοµένα που προκύπτουν α-

πό την οικονοµική ανάλυση της χρήσης του ύδατος (…)». Εν προκειµένω

δεν θεσπίζονται συγκεκριµένοι κανόνες και διαδικασίες «µε τις οποίες να

διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι των υπηρεσιών ύδατος προσαρµόζουν την τι-

µολογιακή τους πολιτική στα δεδοµένα που προκύπτουν από τα εγκεκριµέ-

να σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµών (…) ούτε προβλέ-

πεται ότι κατά την έγκριση των τιµολογίων των παρόχων από τις αρµόδιες

αρχές ελέγχεται η τήρηση των κατευθύνσεων που τίθενται στα σχέδια δια-

χείρισης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η τιµολογιακή πολιτική διαµορφώνεται

κατά τρόπο σύµφωνο προς τις ανωτέρω επιταγές του νόµου και της οδη-

γίας, κατ’ εκτίµηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών απο-

τελεσµάτων της ανάκτησης και της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει". Περαιτέ-

ρω, δεν προσδιορίζονται συγκεκριµένες παράµετροι, κατ’ εκτίµηση των ο-

ποίων πρέπει να καθορίζεται το επίπεδο ανάκτησης του κόστους των υπηρε-

σιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις, σύµφωνα µε τα κριτήρια που µνηµο-

νεύονται στο άρθρο 12 του ν. 3199/2003»).

2. Επί των άρθρων 12 και 15  

Ενηµερωτικά αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τον ν. 4001/2011  (άρθρο 4), η

Ρ.Α.Ε., η οποία συστάθηκε µε τον ν. 2773/1999 και αποτελεί την εθνική ρυθ-

µιστική αρχή σε θέµατα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, κατά την

έννοια των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ, ασκεί, µε την επιφύλαξη

των αρµοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιµατι-

κής Αλλαγής, τον έλεγχο, τη ρύθµιση και την εποπτεία της αγοράς ενέργει-

ας. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 22 του εν λόγω νόµου ορίζεται ότι:  «1. Η ΡΑΕ,

στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουρ-

γία της αγοράς ενέργειας (…), αποφασίζει ή εισηγείται στα αρµόδια όργανα
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τη λήψη αναγκαίων µέτρων, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης κανονιστι-

κών και ατοµικών πράξεων, ιδίως για την τήρηση των κανόνων του ανταγω-

νισµού και των ρυθµιστικών υποχρεώσεων που τίθενται µε τον παρόντα νό-

µο, την Προστασία των Καταναλωτών, την εκπλήρωση υποχρεώσεων παρο-

χής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, την προστασία του περιβάλλοντος, την α-

σφάλεια εφοδιασµού και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (…)». Επίσης, στο άρθρο 23 ορίζεται ότι: «1. Με

την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων άλλων Αρχών που ορίζονται µε σχετική

διάταξη νόµου, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις που ασκούν Ε-

νεργειακές Δραστηριότητες ρυθµιστικά µέτρα και όρους, µε σκοπό τη δια-

σφάλιση της εφαρµογής των διατάξεων της εσωτερικής και ευρωπαϊκής νο-

µοθεσίας, την ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού και εν γένει την εύ-

ρυθµη λειτουργία της αγοράς». 

Όπως έχει κριθεί σχετικά, οι εν λόγω διατάξεις υπαγορεύονται από λό-

γους δηµοσίου συµφέροντος, που συνίστανται στην ανάπτυξη της αγοράς

ενέργειας και στην προστασία και προαγωγή του ελεύθερου υγιούς αντα-

γωνισµού στον τοµέα αυτό προς όφελος των καταναλωτών (ΔΕφΑθ

1575/2021, 2151/2016).

Δεδοµένης της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε

την οποία «(…) η παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως υδρεύσεως και

αποχετεύσεως, δεν συνιστά δραστηριότητα αναπόσπαστη από τον πυρήνα

της κρατικής εξουσίας (…)» (ΣτΕ 1906/2014 Ολοµ), «[και] δύναται να ανατί-

θεται σε δηµόσια επιχείρηση υπό µορφή ανώνυµης εταιρείας, όπως η ΕΥ-

ΔΑΠ ΑΕ, η οποία παρέχει υπηρεσίες κοινής ωφέλειας απολύτως ζωτικής ση-

µασίας (…) είναι συνταγµατικώς επιβεβληµένος ο έλεγχος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ

από το Ελληνικό Δηµόσιο, όχι απλώς µε την άσκηση εποπτείας επ’ αυτής,

αλλά και διά του µετοχικού της κεφαλαίου (…) (ΣτΕ 190, 191/2022 Ολοµ.

Βλ., επίσης, ΣτΕ 1223-1224/2020 7µ. παραπεµπτικές στην Ολοµέλεια), τίθε-

ται το ερώτηµα αν και κατά πόσον οι µεταβιβαζόµενες µε τον παρόν νοµο-

σχέδιο αρµοδιότητες στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. συµβαδίζουν µε την εν λόγω νοµολο-

γία του Συµβουλίου της Επικρατείας.

3. Επί του άρθρου 14

Ο τίτλος του άρθρου 14 πρέπει να διορθωθεί ως εξής: «Διεθνής συνεργα-

σία – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 25 του ν. 4001/2011».

4. Επί του άρθρου 28

Στο πρώτο εδάφιο της διάταξης χρήζει διόρθωσης η αναφορά στον ν.

3199/2002, διότι πρόκειται περί του ν. 3199/2003.
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5. Επί του άρθρου 36

Για λόγους ακριβολογίας η περίπτωση β) του παρόντος πρέπει να συµπλη-

ρωθεί ως εξής: «β) η περ. β) της παρ. 1 και η υποπερ. στστ της περ. α της

παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151)».

Επίσης, στην περίπτωση γ) του παρόντος προβλέπεται η κατάργηση του

άρθρου 3 του ν. 3199/2003 (Α΄ 280) περί Εθνικής Επιτροπής Υδάτων. 

Σχετικά σηµειώνεται ότι, µε την κατάργηση του άρθρου 3 του ν.

3199/2003, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το άρθρο 29 του ν.

4519/2018,  εκτός από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων καταργείται και το Ε-

θνικό Συµβούλιο Υδάτων. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί και η διάταξη

του δεύτερου εδαφίου της περ. α) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.

3199/2003, σύµφωνα µε το οποίο τα εθνικά προγράµµατα προστασίας και

διαχείρισης του υδάτινου δυναµικού της χώρας, πριν την έγκρισή τους, ει-

σάγονται για διαβούλευση στο Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων.

6. Επί του άρθρου 90

Με το παρόν καθορίζεται το αντικείµενο δραστηριότητας των Ενεργεια-

κών Κοινοτήτων Πολιτών (Ε.Κ.Π.), κατ’ επίκληση των ρυθµίσεων της παρα-

γράφου 11 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, και προστίθεται νέο

άρθρο 47Δ στον ν. 4001/2011. Στην αρχή της παραγράφου 3 ορίζεται ότι: «Η

Ε.Κ.Π. δύναται να ασκεί: (…)». Θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο να

προστεθεί, στην ανωτέρω ρύθµιση, η φράση «και τις ακόλουθες δραστηριό-

τητες».

Εξ άλλου, ο τίτλος του άρθρου θα µπορούσε να συµπληρωθεί ως εξής:

«Αντικείµενο δραστηριότητας Ενεργειακής Κοινότητας Πολιτών - Προσθήκη

άρθρου 47Δ στον ν. 4001/2011», χάριν οµοιοµορφίας προς τους λοιπούς τίτ-

λους των διατάξεων (βλ. ανωτέρω ΙΙ.1.).

7. Επί του άρθρου 103

Στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του παρόντος, καθώς και στον τίτλο του

προστιθέµενου νέου άρθρου στον ν. 4001/2018, η αρίθµηση του άρθρου πρέ-

πει να διορθωθεί από 47ΙΗ σε 47ΙΖ, ακολουθώντας την αρίθµηση του προη-

γούµενου άρθρου, που προστίθεται στον εν λόγω νόµο, το οποίο είναι 47Ι-

ΣΤ.

8. Επί του άρθρου 112

Στην παράγραφο 1 του παρόντος ορίζονται τα ακόλουθα: «Στην παρ. 3

του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), περί συµβάσεων λειτουργικής ε-

νίσχυσης, προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
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(…)». Η ανωτέρω διάταξη πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Στην παρ. 3

του άρθρου 12Α του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), περί συµβάσεων λειτουργικής ε-

νίσχυσης, µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο, και η παρ. 3 διαµορφώ-

νεται ως εξής: (…)».

9. Επί του άρθρου 129

Στο εισαγωγικό εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος ορίζονται τα ε-

ξής: «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) προστί-

θεται νέο εδάφιο ως προς το αρµόδιο όργανο έκδοσης της άδειας λειτουρ-

γίας και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: (…)». Η εν λόγω ρύθµιση πρέπει,

για νοµοτεχνικούς λόγους, να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Το δεύτερο και το

τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4951/2022 (Α’ 129) αντικαθί-

στανται ως προς το αρµόδιο όργανο έκδοσης της άδειας λειτουργίας και η

παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: (…)». 

Στο εισαγωγικό εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος ορίζονται τα ε-

ξής: «Στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4951/2022, περί χορήγησης άδειας

λειτουργίας, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο σχετικά µε τη σύνθεση του κλι-

µακίου αυτοψίας και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής: (…)». Η εν λόγω ρύθ-

µιση πρέπει, για νοµοτεχνικούς λόγους, να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Στην

παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4951/2022, περί χορήγησης άδειας λειτουργίας,

µετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο σχετικά µε τη σύνθεση του

κλιµακίου αυτοψίας και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής: (…)». 

10. Επί του άρθρου 152

Με το παρόν τροποποιούνται διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4872/2021,

«προκειµένου να προβλεφθεί απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής

χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας αντί για αναστολή της σχετικής υ-

ποχρέωσης (…)». Το ισχύον σήµερα άρθρο 32 του ν. 4872/2021 έχει τίτλο

«Αναστολή καταβολής χρεώσεων για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ-

λειας». Θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για νοµοτεχνικούς λόγους, η

λέξη «Αναστολή» να αντικατασταθεί από τη λέξη «Απαλλαγή», ώστε να εί-

ναι σαφές και το ρυθµιστικό πλαίσιο της διάταξης.

11. Επί του άρθρου 156

Με το παρόν προστίθεται παράγραφος 13 στο άρθρο 15 του ν. 3054/2002,

η οποία ορίζει τα ακόλουθα: «Οι κάτοχοι αδειών του παρόντος, στο πλαίσιο

συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας «ADR», πε-

ρί οδικής µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων, η οποία κυρώθηκε µε τον

ν. 1741/1987 (Α΄ 225), καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των αδειών τους, εφόσον
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οι δραστηριότητές τους περιλαµβάνουν την αποστολή ή τη µεταφορά επι-

κίνδυνων εµπορευµάτων οδικώς, ή τις σχετικές εργασίες συσκευασίας,

φόρτωσης, πλήρωσης ή εκφόρτωσης, διορίζουν έναν ή περισσότερους Συµ-

βούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων, ως υπεύθυ-

νους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες, όσον

αφορά άτοµα, ιδιοκτησίες και το περιβάλλον». 

Θα ήταν, ενδεχοµένως, ενδεδειγµένο, για λόγους ασφάλειας δικαίου, να

προσδιορισθούν ειδικότερα τα καθήκοντα των ανωτέρω προσώπων - Συµ-

βούλων, που θα µπορούσαν, ενδεικτικά,  να προσιδιάζουν σε αυτά των τε-

χνικών ασφαλείας, των προστηθέντων ή των βοηθών εκπληρώσεως, ώστε

να είναι σαφής η έννοµη σχέση τους µε τους κατόχους των αδειών και, άρα,

αντιληπτή η έκταση της τυχόν αστικής και ποινικής ευθύνης των µερών. 

Επίσης η λέξη «διορίζουν» να αντικατασταθεί από τη λέξη «ορίζουν», για

νοµοτεχνικούς λόγους, και η λέξη «υπεύθυνους» να τονισθεί στην παραλή-

γουσα, γιατί επέχει θέση ουσιαστικού.

12. Επί του άρθρου 162

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, µε το παρόν, µεταξύ άλλων,

«προτείνεται ένα ειδικό καθεστώς για την εναλλακτική δυνατότητα επι-

σπεύσεως της πολεοδοµήσεως και µετεγκαταστάσεως οικισµών χάριν εκτε-

λέσεως υδροηλεκτρικών έργων εθνικής σηµασίας» και καταργείται ρητά µέ-

ρος της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011. Ως δικαιολογητικός

λόγος της ρύθµισης αναφέρεται η 2346/2022 απόφαση του Συµβουλίου της

Επικρατείας (Τµ. Δ΄), που ακύρωσε την παράλειψη της Διοίκησης να εκδώ-

σει τις αναγκαίες πράξεις για την κίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας α-

παλλοτρίωσης και µετεγκατάστασης του οικισµού Ακρινής Νοµού Κοζάνης,

και ανέπεµψε την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειµένου να προβεί στις οφει-

λόµενες νόµιµες ενέργειες, κατά τα αναφερόµενα στο αιτιολογικό (Ανάλυ-

ση Συνεπειών Ρύθµισης επί του νοµοσχεδίου, Αιτιολογική Έκθεση επί της Ε-

νότητας Γ΄, σελ. 421-422).

Στην ανωτέρω απόφαση µνηµονεύεται η αιτιολογική έκθεση του ν.

3937/2011 και του άρθρου 147 του ν. 4495/2017, που τροποποίησε την επί-

µαχη ρύθµιση, προς επίσπευση της διαδικασίας µετεγκατάστασης των οικι-

σµών και κήρυξης της σχετικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, και γίνεται α-

ναφορά στο σύνολο των κοινοβουλευτικών συζητήσεων επί των ανωτέρω

διατάξεων. Το Δικαστήριο έκρινε, µεταξύ άλλων, τα εξής: «ο νοµοθέτης, ε-

κτιµώντας τις συντρέχουσες συνθήκες κατά τον χρόνο ψηφίσεως των οικεί-

ων διατάξεων, προέβλεψε ως υποχρεωτική τη µετεγκατάσταση του οικισµού

της Ακρινής και, συνακόλουθα, την έκδοση όλων των αναγκαίων, κανονιστι-
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κών και ατοµικών πράξεων, για την υλοποίηση της αναγκαστικής απαλλο-

τρίωσης και µεταφοράς του οικισµού σε άλλη θέση. Τούτο προκύπτει από το

λεκτικό των διατάξεων, από την πρόβλεψη συγκεκριµένης προθεσµίας για

την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών "σε χρόνο που δεν θα υπερβαί-

νει τα δέκα (10) έτη", αλλά και για την υποβολή του σχεδίου µετεγκατάστα-

σης από την Δ.Ε.Η. Α.Ε. ("µέχρι την 30η Απριλίου 2018", φράση η οποία α-

ντικατέστησε την αρχική διατύπωση περί υποβολής του σχεδίου "το συντο-

µότερο δυνατόν", η οποία, πάντως, είχε επίσης επιτακτικό χαρακτήρα) και α-

πό την ιδιαίτερη αναφορά στον νόµο στον "επείγοντα χαρακτήρα" της µετε-

γκατάστασης. Περαιτέρω, η βούληση του νοµοθέτη (…) προκύπτει και από

την όλη οικονοµία των διατάξεων και τον εξυπηρετούµενο µε αυτές σκοπό

δηµοσίου συµφέροντος, ο οποίος, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθε-

ση, ανάγεται στην προστασία της ζωής και της υγείας των κατοίκων της πε-

ριοχής, αλλά και στη διασφάλιση της οικονοµικής και κοινωνικής βιωσιµότη-

τας του πληθυσµού, συνδέεται, δηλαδή, µε την προαγωγή συνταγµατικώς

προστατευοµένων εννόµων αγαθών. Η υποβάθµιση, άλλωστε, του περιβάλ-

λοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και η πρόκληση

προβληµάτων στην άσκηση των βιοποριστικών τους δραστηριοτήτων διαπι-

στώνονται από τον ίδιο τον νοµοθέτη, ο οποίος έκρινε αναγκαία τη θέσπιση

της σχετικής ρυθµίσεως (…)» (σκέψη 10). Περαιτέρω, στην ίδια απόφαση γί-

νεται µνεία των απόψεων τόσο του καθ’ ου Ελληνικού Δηµοσίου όσο και της

παρεµβαίνουσας Δ.Ε.Η. Α.Ε., που πρόβαλαν τα ακόλουθα: «(…) ήδη από το

έτος 2019, µε την κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλί-

µα (ΕΣΕΚ) [απόφαση Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής υπ’

αριθµ. 4/2019, Φ.Ε.Κ. Β΄ 4893], µετεβλήθησαν οι συνθήκες, υπό τις οποίες

θεσπίσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 3937/2011, µε αποτέλεσµα

να µην συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις για την απαλλοτρίωση και µετε-

γκατάσταση του οικισµού της Ακρινής. (…) στο πλαίσιο του ως άνω εγκριθέ-

ντος σχεδιασµού για την ενεργειακή πολιτική της χώρας, προβλέφθηκε η

πρόωρη παύση λειτουργίας, έως το έτος 2023, των λιγνιτικών µονάδων ηλε-

κτροπαραγωγής, µεταξύ των οποίων και ο Ατµοηλεκτρικός Σταθµός (ΑΗΣ)

Αγίου Δηµητρίου, ο οποίος τροφοδοτείται µε λιγνίτη από το Ορυχείο Νοτίου

Πεδίου, όπου βρίσκεται και ο οικισµός της Ακρινής». Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. πρόβαλε,

µεταξύ άλλων, ότι "στο ανωτέρω πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, οι εκσκα-

φές του πλησιέστερου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου στον Οικισµό δεν προβλέ-

πεται να αναπτυχθούν πέραν του σηµερινού και τελικού ορίου τους (…) Α-

κόµη στην περιοχή έχουν προγραµµατισθεί και κατασκευάζονται Φωτοβολ-

ταϊκά Πάρκα (…) Συνεπώς, το πλαίσιο µέσα στο οποίο νοµοθετήθηκε το άρ-

θρο 28 του ν. 3937/11, έχει ήδη µεταβληθεί και στην περιοχή του Λιγνιτικού
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Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, η Πολιτεία δροµολογεί την αλλαγή χρήσης

των εκτάσεων προς την κατεύθυνση της αειφορίας και της πράσινης ανά-

πτυξης (…)". Το Δηµόσιο πρόβαλε ότι "οι επίµαχες ρυθµίσεις του άρθρου 28

του ν. 3937/2011 (…) έχουν σιωπηρώς καταργηθεί µε τις διατάξεις του ν.

4872/2021 (…), στο πλαίσιο δε αυτό "(…) έχει ήδη προταθεί αντί της µετε-

γκατάστασης του οικισµού µια συνολική εναλλακτική πρόταση που θα εξα-

σφαλίσει ετήσια οφέλη για τους κατοίκους της Ακρινής και υλοποίηση δρά-

σεων και ενεργειών που θα συµβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής

τους"» (σκέψη 12). Από τους ανωτέρω ισχυρισµούς ορισµένοι απορρίφθη-

καν ως αβάσιµοι και άλλοι κρίθηκαν ως αλυσιτελώς προβαλλόµενοι.

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε πάγια νοµολογία, στην οποία παραπέµπει

και η εν λόγω απόφαση, «είναι δυνατόν να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως κατά

παραλείψεως διοικητικής αρχής να προβεί σε οφειλόµενη νόµιµη ενέργεια ή

κατά ρητής αρνήσεως αυτής να προβεί στην ενέργεια αυτή, εφ’ όσον ο νό-

µος ή υπερκείµενος κανόνας δικαίου της επιβάλλει την υποχρέωση να ρυθ-

µίσει συγκεκριµένο ζήτηµα µε την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης.

Ειδικώς δε στην περίπτωση, κατά την οποία ο νόµος παρέχει την εξουσία

στη διοικητική αρχή να ρυθµίζει ζήτηµα µε κανονιστική πράξη, τέτοια παρά-

λειψη ή άρνηση δεν στοιχειοθετείται, κατ’ αρχήν, διότι η εκτίµηση της σκο-

πιµότητας για την έκδοση ή µη κανονιστικής πράξης και για τον χρόνο έκδο-

σής της ανήκει στην ανέλεγκτη από τον ακυρωτικό δικαστή κρίση της διοι-

κητικής αρχής. Κατ’ εξαίρεση, στοιχειοθετείται παράλειψη οφειλόµενης νό-

µιµης ενέργειας είτε α) όταν η νοµοθετική εξουσιοδότηση επιβάλλει στη Δι-

οίκηση την υποχρέωση να εκδώσει κανονιστική πράξη, εφ’ όσον συντρέ-

χουν ορισµένες αντικειµενικές προϋποθέσεις ή εφ’ όσον τάσσεται ορισµένη

προθεσµία είτε β) όταν η υποχρέωση της Διοίκησης να προβεί σε κανονιστι-

κή ρύθµιση προκύπτει ευθέως από το Σύνταγµα (βλ. ΣτΕ 211/2006,

4917/2012, 4003/2014 Ολοµ., 2040/2017, 1268/2019 κ.ά.). Ειδικότερη περί-

πτωση της υπό στοιχείο α) εξαίρεσης αποτελεί η µη έκδοση της κανονιστι-

κής απόφασης, όταν αυτή οδηγεί ουσιαστικά στη µαταίωση της σαφώς εκ-

πεφρασµένης στον νόµο βούλησης του νοµοθέτη να ρυθµίσει ένα συγκεκρι-

µένο ζήτηµα, η ρύθµιση του οποίου µόνο µε την έκδοση της εν λόγω κανο-

νιστικής πράξης µπορεί να ολοκληρωθεί. Στην περίπτωση αυτή η άσκηση της

αρµοδιότητας προς κανονιστική ρύθµιση καθίσταται δέσµια, η παράλειψη δε

της Διοίκησης να ασκήσει την κανονιστική αυτή αρµοδιότητα είναι µη νόµιµη

(βλ. ΣτΕ 303/2017 επταµ., πρβλ. ΣτΕ 1131/2020)» (σκέψη 8).

Στην αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 162 του παρόντος νοµοσχεδίου,

ως λόγος µερικής κατάργησης της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου

28 του ν. 3937/2011, αναφέρεται ότι «το Δηµόσιο κρίνει ότι δεν συντρέχουν
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πλέον οι δικαιολογητικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επέβαλαν τη

ρύθµιση». Το νέο πλαίσιο, που φέρεται προς συζήτηση και ψήφιση, περιλαµ-

βάνει, µεταξύ άλλων, τις εξής ρυθµίσεις: «1. Μετεγκατάσταση ή µεταφορά

οικισµού σε νέα θέση λόγω εκτελέσεως έργων µεγάλων υδροηλεκτρικών

σταθµών ισχύος άνω των εκατόν (100) MW, που χαρακτηρίζονται ως εθνι-

κής σηµασίας, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Α-

ναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α΄ 17) µπορεί να γί-

νει σε δηµόσια ή ιδιωτική έκταση ή έκταση Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης ή του οικείου φορέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για τη χωροθέ-

τηση της νέας θέσεως εκδίδεται προέγκριση µε απόφαση του αρµοδίου ορ-

γάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνωµοδότη-

σης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσε-

ων, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Χωρικού Σχεδιασµού και Α-

στικού Περιβάλλοντος. Η απόκτηση των απαιτούµενων εκτάσεων για τη µε-

ταφορά ή µετεγκατάσταση οικισµού διενεργείται από το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας ή τον οικείο φορέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, αν υφίσταται σχετική προγραµµατική σύµβαση, είτε µε αναγκαστική

απαλλοτρίωση είτε µε απευθείας απόκτηση είτε µε παραχώρηση και διάθε-

ση αυτών. (…). 5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-

ας, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, κα-

θορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη διαδικασία µετεγκατάστασης και τον α-

κριβή προσδιορισµό των δικαιούχων. 6. Στις περιπτώσεις που η απαλλοτρίω-

ση πραγµατοποιείται υπέρ του οικείου φορέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, οι βασικές υποδοµές και οι υποδοµές κοινής ωφελείας υλοποιούνται,

στη νέα θέση µετεγκατάστασης, µε πόρους του ιδίου. 7. Για τις τροποποιή-

σεις Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων ή Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Ορ-

γάνωσης Ανοικτών Πόλεων για τις ανάγκες έργων υδροηλεκτρικών σταθ-

µών γενικότερης σηµασίας για την οικονοµία της χώρας εφαρµόζεται η δια-

δικασία σηµειακής τροποποίησης των άρθρων 4 και 5 αντιστοίχως του ν.

2508/1997 (Α΄ 124)».

Σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «από το συν-

δυασµό των άρθρων 95 παρ. 5 του Συντάγµατος όπως η διάταξη αυτή ανα-

θεωρήθηκε µε το από 6-4-2001 Ψήφισµα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, 50

παρ. 4 και 5 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8) και 3 παρ. 1 του εκδοθέντος σε εκτέ-

λεση της ανωτέρω συνταγµατικής διατάξεως ν. 3068/2002 (Α΄ 274), συνά-

γεται ότι η Διοίκηση, συµµορφούµενη προς ακυρωτική απόφαση του Συµ-

βουλίου της Επικρατείας, υποχρεούται όχι µόνον να θεωρήσει ανίσχυρη και

µη υφιστάµενη στο νοµικό κόσµο την νοµοθετική πράξη που κρίθηκε αντίθε-

τη προς συνταγµατικές διατάξεις ή τη διοικητική πράξη που ακυρώθηκε, αλ-
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λά και να προβεί σε θετικές ενέργειες για την αναµόρφωση της νοµικής κα-

ταστάσεως που προέκυψε αµέσως ή εµµέσως από τις πράξεις αυτές, ανα-

καλώντας ή τροποποιώντας τις σχετικές στο µεταξύ εκδοθείσες πράξεις ή

εκδίδοντας άλλες µε αναδροµική ισχύ, για να αποκαταστήσει τα πράγµατα

στη θέση στην οποία θα βρίσκονταν, αν από την αρχή δεν είχε ισχύσει η κρι-

θείσα αντίθετη προς το Σύνταγµα νοµοθετική πράξη ή η ακυρωθείσα διοικη-

τική πράξη. Το ειδικότερο, εξ άλλου, περιεχόµενο και η έκταση των υποχρε-

ώσεων της Διοικήσεως προσδιορίζονται από το αντικείµενο της ακυρώσεως,

το οποίο, µεταξύ άλλων, καθορίζεται από το είδος και τη φύση της ακυρω-

θείσης πράξεως, καθώς και από την κρίση ή τις κρίσεις πάνω στα ζητήµατα

τα οποία εξέτασε και για τα οποία αποφάνθηκε το δικαστήριο στο αιτιολογι-

κό της αποφάσεώς του (ΣτΕ 2854/1985 Ολ., 3761/2013, 4775/2012,

791/2011, 1512/2009, 125, 1986/2000, 5907/1995, 2310/1994). Εξάλλου, α-

πό τις ίδιες ως άνω διατάξεις σε συνδυασµό προς τις διατάξεις των άρθρων

20 παρ. 1 του Συντάγµατος και 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την

προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου και των θεµελιωδών ελευθεριών

(Ε.Σ.Δ.Α.), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.δ/τος 53/1974 (Α΄

256), συνάγεται ότι η Διοίκηση υποχρεώνεται να συµµορφώνεται απροφασί-

στως, και προς τις δεσµευτικές αποφάσεις των δικαστικών οργάνων που ο

ειδικός νόµος, προς εκπλήρωση της συνταγµατικής επιταγής, κατέστησε

αρµόδια, µε τον τρόπο που εκείνα κρίνουν, βάσει της δικαστικής αποφάσε-

ως, ως προσήκοντα. Ως εκ τούτου, ο κοινός νοµοθέτης δεν µπορεί, εφόσον

τα αρµόδια δικαστικά όργανα έχουν ήδη υποδείξει στην Διοίκηση τις ενέρ-

γειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε συµµόρφωση προς ακυρωτική απόφα-

ση του Συµβουλίου της Επικρατείας, να καθιστά, µε ειδικές διατάξεις, ανε-

νεργή την εκκρεµή διαδικασία συµµορφώσεως, καταστρατηγώντας την υπο-

χρέωση συµµορφώσεως προς τις δικαστικές αποφάσεις, η οποία αποτελεί

ειδικότερη πτυχή του δικαιώµατος αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας

και δίκαιης δίκης» (ΣτΕ Ολ 1125-1128/2016). Συναφώς, έχει κριθεί και ότι «οι

νεότερες διατάξεις (…) δεν αντίκεινται στην απορρέουσα από το άρθρο 95

παρ. 5 του Συντάγµατος υποχρέωση συµµόρφωσης της Διοίκησης προς τις

ακυρωτικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, ούτε και στις δια-

τάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 26 του Συντάγµατος, διότι αφενός

εντάσσονται στο πλαίσιο της συνολικής τροποποίησης του συστήµατος (…)

και αφετέρου δεν προκύπτει ότι εισήχθησαν για να καταστήσουν ανενεργή

την υποχρέωση συµµόρφωσης της Διοίκησης προς τις ανωτέρω ακυρωτικές

αποφάσεις της Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας, καταστρατη-

γώντας τις σχετικές συνταγµατικές διατάξεις, αλλά αντιθέτως για να ρυθµί-

σουν συνολικώς τα ζητήµατα που ανέκυψαν µετά τη δηµοσίευση των ανω-
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τέρω αποφάσεων (πρβλ. ΣτΕ 1125-1128/2016 Ολοµ.). Από την υποχρέωση,

εξ άλλου, συµµόρφωσης στις ακυρωτικές αποφάσεις του Συµβουλίου της Ε-

πικρατείας δεν κωλύεται η νοµοθετική εξουσία να προβαίνει εφεξής, µε γε-

νικές διατάξεις, σε νέες ρυθµίσεις που µεταβάλλουν το ισχύον νοµοθετικό

καθεστώς (ΣτΕ 2617/2015)» (ΣτΕ Ολ 813/2019 - υπόθεση για το νοµοθετικό

πλαίσιο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικο-

νοµικών Συµφερόντων).

Εξ άλλου, δεδοµένου, αφενός µεν, ότι η ΣτΕ 2346/2022 διαπίστωσε την ε-

πί µακρό χρονικό διάστηµα αδράνεια της Διοίκησης να εκδώσει τις αναγκαί-

ες πράξεις για την κίνηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης

και µετεγκατάστασης του εν θέµατι οικισµού, αφετέρου δε ότι οι ισχυρισµοί

του Δηµοσίου κρίθηκαν είτε απορριπτέοι είτε αλυσιτελώς προβαλλόµενοι,

θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να προκληθεί προβληµατισµός, ως προς το αν

διαµορφώθηκε πεποίθηση των διοικουµένων σχετικά µε την κήρυξη και συ-

ντέλεση ή µη των εν θέµατι απαλλοτριώσεων, υπό την έννοια της προστα-

τευόµενης (δικαιολογηµένης) εµπιστοσύνης. Περαιτέρω προβληµατισµός

θα µπορούσε να προκληθεί ως προς το αν η εν λόγω καθυστέρηση ήταν δι-

καιολογηµένη ή υπερέβη τον εύλογο χρόνο, λαµβανοµένων υπ’ όψη των ιδι-

αιτέρων συνθηκών της συγκεκριµένης περίπτωσης, ήτοι, µεταξύ άλλων,

στάθµιση περισσότερων εννόµων αγαθών, µε κριτήριο την προσφορότητα,

αναγκαιότητα και αναλογικότητα της λήψης των προτεινόµενων µέτρων,

χάριν του δηµοσίου συµφέροντος. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση επί

του παρόντος άρθρου, το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση ρυθµιστικό

πλαίσιο εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον εξίσου αποτελεσµατικά µε το µέ-

χρι σήµερα ισχύον νοµοθετικό καθεστώς.

Τέλος, παρατηρείται ότι στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου γίνεται

αναφορά στην αναγκαστική απαλλοτρίωση που κηρύσσεται «για τους σκο-

πούς της παρ. 3». Η εν λόγω παραποµπή οφείλεται σε παραδροµή, είναι ε-

σφαλµένη, και πρέπει να διορθωθεί.

13. Επί του άρθρου 164

Με την παρ. 2 του παρόντος προστίθεται άρθρο 7Α στον ν. 3468/2006, στο

οποίο ορίζονται τα εξής: «1. Οι Περιοχές Πρώτης Επιλογής Α.Π.Ε. είναι υ-

ποσύνολο των περιοχών που απαιτούνται για την επίτευξη των ποσοτικών

στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ, Β΄

4893/2019) για το 2030. Οι περιοχές αυτές βρίσκονται εκτός προστατευόµε-

νων περιοχών του Δικτύου "Natura 2000" και οριοθετούνται όπου η ανάπτυ-

ξη συγκεκριµένης κατηγορίας ή τεχνολογίας τύπων έργων Α.Π.Ε. δεν ανα-

µένεται να έχει σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 2. Η έγκριση Πε-
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ριοχής Πρώτης Επιλογής για ΑΠΕ γίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδί-

δεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξικών Θεµάτων και Αµφισβητήσε-

ων, κατόπιν Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Με το

προεδρικό διάταγµα: (α) ορίζονται οι όροι ανάπτυξης των έργων ΑΠΕ, η κα-

τανοµή των περιοχών εγκατάστασης και η µέγιστη ισχύς των έργων σε κάθε

περιοχή εγκατάστασης, (β) εγκρίνονται οι κατευθύνσεις, όροι και τα µέτρα

για την προστασία του περιβάλλοντος. 3. Τα έργα ΑΠΕ που αναπτύσσονται

εντός Περιοχών Πρώτης Επιλογής για ΑΠΕ, σύµφωνα µε τους όρους και τα

µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος της παρ. 2, εξαιρούνται από τη

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την Ειδική Οικολογική Αξιο-

λόγηση του ν. 4114/2011 (Α΄ 209)». Στο τίτλο του νέου άρθρου 7Α πρέπει να

διαγραφεί η λέξη «για», για λόγους σαφήνειας. Με τις λοιπές διατάξεις του

παρόντος τροποποιούνται ρυθµίσεις του ν. 4964/2022, που αφορούν στα Υ-

περάκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ).  

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τη σχετική νοµολογία, κατ’ εκτίµηση της

εξαιρετικής σηµασίας των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για τη βιώσιµη α-

νάπτυξη, τη διασφάλιση της επάρκειας του ενεργειακού εφοδιασµού της

χώρας και, κυρίως, την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, που αποτε-

λεί αντικείµενο διεθνούς δεσµεύσεως της χώρας και ζήτηµα έντονου κοινο-

τικού ενδιαφέροντος (ΣτΕ Ολοµ 2499/2012, ΣτΕ 1226/2014, 1421-2/2013),

για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθµού παραγωγής αιολικής ενέργει-

ας δεν απαιτείται προηγούµενη εκπόνηση χωροταξικού σχεδιασµού εθνικού

ή τοµεακού χαρακτήρα, αλλά αρκεί η, έστω και κατά γενικό τρόπο, πρόβλε-

ψη της συγκεκριµένης παραγωγικής δραστηριότητας σε υπερκείµενα σχέ-

δια χωροταξικού σχεδιασµού. Τα έργα αυτά δεν απαιτείται να χωροθετού-

νται µόνον σε ειδικώς καθορισµένες ζώνες υποδοχής παραγωγικών δραστη-

ριοτήτων, αλλά επιτρέπεται, κατ’ αρχήν, να τοποθετούνται σε οποιαδήποτε

περιοχή διαθέτει επαρκές και εκµεταλλεύσιµο αιολικό δυναµικό, εξαιρουµέ-

νων των περιοχών στις οποίες, δυνάµει ρητής νοµοθετικής ή κανονιστικής

διατάξεως, απαγορεύεται απολύτως η εγκατάστασή τους (ΣτΕ 2741/2014).

Για την αντιµετώπιση των συγκρούσεων γης και των επιπτώσεων των έργων

Α.Π.Ε. επί του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος και των γειτ-

νιαζουσών παραγωγικών δραστηριοτήτων, την ικανοποίηση ευρύτερων ανα-

γκών προστασίας του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της αειφόρου ανά-

πτυξης των περιοχών υποδοχής των έργων Α.Π.Ε., αποφασίσθηκε η εκπό-

νηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (απόφαση της Επιτροπής Συντονισµού

της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και

της Αειφόρου Ανάπτυξης υπ’ αρ. 49828/ΦΕΚ Α΄ 2464/3/12/2018). Το Ειδικό
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Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε.

καθορίζει βασικές κατευθύνσεις και γενικούς κανόνες για τη χωροθέτηση

έργων Α.Π.Ε. στο σύνολο του εθνικού χώρου, ορίζοντας περιοχές όπου α-

ποκλείεται εν όλω ή εν µέρει η χωροθέτηση, και άλλες, εν δυνάµει κατάλ-

ληλες προς τούτο, όπως και ειδικότερες προϋποθέσεις, ανάλογα µε τη φυ-

σιογνωµία, τη φέρουσα ικανότητα και το περιβάλλον των περιοχών εγκατά-

στασης. Οι ρυθµίσεις αναπτύσσουν πλήρη κανονιστική ισχύ, στο µέτρο που

είναι αδύνατη η αδειοδότηση έργων τα οποία δεν πληρούν τα προβλεπόµε-

να κριτήρια, ενώ, εφόσον τα πληρούν, είναι µεν καταρχήν επιτρεπτή εγκα-

τάσταση της δραστηριότητας, απαιτείται, όµως, περαιτέρω, να τηρηθεί η

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οπότε κρίνεται η συµβατότητα

της εγκατάστασης µε το σύνολο των σχετικών νόµιµων προϋποθέσεων και η

αναγκαιότητα επιβολής επιπλέον όρων (ΣτΕ 2741/2014). Λόγω της ανάγκης

επικαιροποίησης του ως άνω Ειδικού Πλαισίου, το 2019 εγκρίθηκε η διενέρ-

γεια δηµόσιου διαγωνισµού, µε ανοικτή διαδικασία, ανάθεσης της εκπόνη-

σης της µελέτης «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού

Πλαισίου για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)» (Απόφαση

υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/12609/151 της 12.02.2019). Η µελέτη για την αξιολό-

γηση και αναθεώρηση του Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε. τελεί υπό χρονοδιάγραµµα, µε κα-

ταληκτική ηµεροµηνία την 13.4.2023 (βλ. επισηµάνσεις της από 28-6-2022

Έκθεσης της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νοµοσχεδίου

«Εκσυγχρονισµός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-

γειας - Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ε-

νέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊ-

κών Σταθµών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία

του περιβάλλοντος», σελ. 7-8).

Σηµειώνεται, επίσης, ότι στο άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΕ)

2022/2577, για τον οποίο έγινε λόγος στις Γενικές Παρατηρήσεις, ορίζονται

τα εξής: «Η διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση εξοπλισµού η-

λιακής ενέργειας και συντοπισµένων πάγιων στοιχείων αποθήκευσης ενέρ-

γειας, συµπεριλαµβανοµένων των ενσωµατωµένων σε κτίρια ηλιακών εγκα-

ταστάσεων και του εξοπλισµού ηλιακής ενέργειας σε οροφές, σε υφιστάµε-

νες ή µελλοντικές τεχνητές δοµές, εξαιρουµένων των επιφανειών τεχνη-

τών υδάτινων όγκων, δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες, υπό την προϋπόθεση

ότι ο πρωταρχικός στόχος των δοµών αυτών δεν είναι η παραγωγή ηλιακής

ενέργειας. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας

2011/92/ΕΕ και το παράρτηµα ΙΙ σηµείο 3 στοιχεία α) και β), µεµονωµένα ή

σε συνδυασµό µε το παράρτηµα ΙΙ σηµείο 13 στοιχείο α) της εν λόγω οδη-

γίας, τέτοιες εγκαταστάσεις εξοπλισµού ηλιακής ενέργειας εξαιρούνται α-
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πό την υποχρέωση, κατά περίπτωση, υποβολής σε κρίση σχετικά µε το αν το

έργο χρήζει εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή από την υποχρέωση

διενέργειας ειδικής εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων». Επίσης, στο

άρθρο 6 του ίδιου Κανονισµού ορίζονται τα εξής: «Τα κράτη µέλη µπορούν

να εξαιρούν έργα ανανεώσιµης ενέργειας, καθώς και έργα αποθήκευσης ε-

νέργειας και έργα δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαραίτητα για

την ενσωµάτωση της ανανεώσιµης ενέργειας στο σύστηµα ηλεκτροδότη-

σης, από την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δυνάµει του άρθρου 2

παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ και από τις εκτιµήσεις για την προ-

στασία των ειδών δυνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 1 της οδηγίας

92/43/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της οδηγίας 2009/147/EΚ, υπό την προϋπόθεση

ότι το έργο βρίσκεται σε ειδική περιοχή ανανεώσιµης ενέργειας ή δικτύου

για συναφή υποδοµή δικτύου που είναι απαραίτητη για την ενσωµάτωση της

ανανεώσιµης ενέργειας στο σύστηµα ηλεκτροδότησης, εφόσον τα κράτη

µέλη έχουν ορίσει οποιαδήποτε περιοχή ανανεώσιµης ενέργειας ή δικτύου,

και ότι η εν λόγω περιοχή έχει υποβληθεί σε στρατηγική εκτίµηση περιβαλ-

λοντικών επιπτώσεων σύµφωνα µε την οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 8 ). Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι, µε

βάση τα υφιστάµενα δεδοµένα, εφαρµόζονται κατάλληλα και αναλογικά µέ-

τρα µετριασµού για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε το άρθρο 12 παρά-

γραφος 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και το άρθρο 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

Εάν τα εν λόγω µέτρα δεν είναι διαθέσιµα, η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι

ο φορέας εκµετάλλευσης καταβάλλει χρηµατική αποζηµίωση για προγράµ-

µατα προστασίας των ειδών, προκειµένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η

κατάσταση διατήρησης των θιγόµενων ειδών».

Τέλος, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, το παρόν άρθρο περιλαµβάνει και

τροποποιήσεις του ν. 4964/2022, ως προς τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, δη-

λαδή για ζητήµατα που αφορούν στη θαλάσσια χωροταξία. Επ’ αυτού επιση-

µαίνονται τα ακόλουθα: Βασικά νοµοθετήµατα για την ανάπτυξη υπεράκτιων

έργων αιολικής ενέργειας και τη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης αποτελούν η Οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (Οδηγία

2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

17.06.2009, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο πολιτικής για το θα-

λάσσιο περιβάλλον), η οποία καθιέρωσε πλαίσιο βάσει του οποίου τα κράτη

µέλη έπρεπε να λάβουν τα αναγκαία µέτρα για να επιτύχουν ή να διατηρή-

σουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση για το θαλάσσιο περιβάλλον το αργό-

τερο έως το έτος 2020, και η Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συµβουλίου, της 23.07.2014, περί θεσπίσεως πλαισίου για

τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό, η οποία καθόρισε πλαίσιο θαλάσσιου
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χωροταξικού σχεδιασµού, µε σκοπό την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης

των θαλάσσιων οικονοµιών και των θαλάσσιων περιοχών, και τη βιώσιµη

χρήση των θαλάσσιων πόρων, και προέβλεψε την εκπόνηση και εφαρµογή

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού από τα κράτη µέλη. Αµφότερες οι οδη-

γίες έχουν µεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο (βλ. ν. 3983/2011, για τη µεταφορά

της Οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική, ν. 4546/2018, για τη µε-

ταφορά της Οδηγίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό, όπως ισχύ-

ουν). Σχετική είναι και η κύρωση από τη χώρα µας της Σύµβασης της Βαρκε-

λώνης, ειδικότερα δε, του Πρωτοκόλλου για την ολοκληρωµένη διαχείριση

των παράκτιων ζωνών ή περιοχών της Μεσογείου (βλ. ν. 855 της

23/23.12.1978, περί κυρώσεως της Σύµβασης µετά του Παραρτήµατος και

των Πρωτοκόλλων της, ν. 1634 της 18/18.7.86, περί κυρώσεως των πρωτο-

κόλλων 1980 «Για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση

από χερσαίες πηγές» και 1982 «Περί των ειδικά προστατευοµένων περιο-

χών της Μεσογείου», και ν. 3022/2002, περί κυρώσεως των τροποποιήσεων

της Σύµβασης της Βαρκελώνης και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου

του 1980), η υπογραφή του οποίου εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε-

γκρίθηκε µε απόφαση του Συµβουλίου, της 04.12.2008.

Μολονότι τα έργα ενεργειακών υποδοµών δεν συνιστούν, συνήθως, σο-

βαρή απειλή για τη βιοποικιλότητα, απαιτείται, κατά περίπτωση, εξέταση

των συναφών ζητηµάτων (Ανακοίνωση της Επιτροπής «Υποδοµές µεταφο-

ράς ενέργειας και νοµοθεσία της ΕΕ για το φυσικό περιβάλλον», 2018/C

213/02, σηµ. 3.1). Δοθέντος ότι η Οδηγία για τους οικοτόπους δεν αποκλείει

εκ των προτέρων πραγµατοποίηση έργων ΑΠΕ εντός ή πλησίον τόπων Natu-

ra 2000, οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 της Οδηγίας θεσπίζουν διαδι-

κασία εκτίµησης και αδειοδότησης για την κατά περίπτωση αξιολόγηση σχε-

δίων ή έργων που θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σε έναν ή περισσότε-

ρους τόπους Natura 2000, διαδικασία που εφαρµόζεται όχι µόνο στα σχέδια

ή τα έργα εντός τόπου Natura 2000, αλλά και σε σχέδια που πραγµατοποι-

ούνται εκτός αυτού, εφόσον δύνανται να έχουν επιπτώσεις στον εν λόγω

τόπο. Υποχρέωση των αρµόδιων εθνικών αρχών κατά τη σχετική διαδικασία

αδειοδότησης των σχεδίων ή έργων είναι να εξασφαλίσουν τη διενέργεια

δέουσας εκτίµησης όσον αφορά τις σηµαντικές επιπτώσεις που προκύπτουν

εξ αυτών. Η ως άνω υποχρέωση εκτείνεται σε τρία βασικά στάδια, µε πρώτο,

τον έλεγχο, προκειµένου να διαπιστωθεί άµεση σύνδεση ή αναγκαιότητα

του σχεδίου ή έργου ως προς τη διαχείριση του προστατευόµενου τόπου ή

πιθανότητα σηµαντικής επιρροής αυτού, δεύτερο, τη δέουσα εκτίµηση των

επιπτώσεων, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων διατήρησης του τόπου, και,

τρίτο, εφαρµογή τυχόν παρεκκλίσεων, δυνάµει της παραγράφου 4 του άρ-
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θρου 6 της Οδηγίας (αποδεδειγµένη έλλειψη εναλλακτικών λύσεων και ύ-

παρξη επιτακτικών λόγων σηµαντικού δηµοσίου συµφέροντος για την πραγ-

µατοποίηση του έργου, οπότε, όµως, απαιτείται λήψη επαρκών αντισταθµι-

στικών µέτρων για την εξασφάλιση της συνολικής συνοχής του δικτύου

Natura 2000). Εν προκειµένω, οι επιπτώσεις από υπεράκτια αιολικά έργα Α-

ΠΕ µπορεί να είναι άµεσες, όπως πρόσκρουση, όχληση και εκτοπισµός προ-

στατευόµενων ειδών, απώλεια και υποβάθµιση προστατευόµενων οικοτό-

πων, ακουστική υποβάθµιση και επικάλυψη επικοινωνίας στα θαλάσσια θη-

λαστικά, έµµεσες, όπως ευαισθησία θηραµάτων στα έργα, η οποία σχετίζε-

ται µε την επιβίωση και την αναπαραγωγική επιτυχία προστατευόµενων ει-

δών, ή και πρόσθετες δυνητικές, των οποίων η κατανόηση της σηµασίας ε-

ξελίσσεται µε την πάροδο του χρόνου, όπως επιπτώσεις λόγω της ανάπτυ-

ξης ηλεκτροµαγνητικών πεδίων (EMF) στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ιδιαιτερό-

τητα, όσον αφορά τον προσδιορισµό των τόπων Natura 2000, που ενδέχεται

να επηρεασθούν από υπεράκτιο αιολικό πάρκο, γεννάται εκ του ότι, ακόµη

και αν η εγκατάσταση βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από προστατευόµενη

περιοχή, ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε αυτή, εάν προκαλεί

φραγµό κατά τις µετακινήσεις ειδών ή αποτρέπει τη δηµιουργία οικολογι-

κών συνδέσεων, όπως, επί παραδείγµατι, φραγµό στα θαλάσσια πτηνά που

αναζητούν τροφή ή στα αποδηµητικά θαλάσσια πτηνά. Κατά συνέπεια, σχέ-

διο ή έργο το οποίο, κατά την προκαταρκτική αξιολόγησή του, προκύπτει ό-

τι πιθανολογείται να επηρεάσει σηµαντικά προστατευόµενο τόπο, υπόκειται

σε δέουσα εκτίµηση. Υπό αυτό το σκεπτικό, µία γενική εκτίµηση συνίσταται

στο ότι βέλτιστος τρόπος για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσε-

ων στους προστατευόµενους οικοτόπους και είδη είναι η εγκατάσταση των

έργων µακριά από ευάλωτους τόπους και είδη («µακροχωροθέτηση»), ενέρ-

γεια που προϋποθέτει τον στρατηγικό σχεδιασµό σε διοικητικό, περιφερεια-

κό, εθνικό ή ακόµη και διεθνές επίπεδο, ειδικότερα µέσω των θαλάσσιων

χωροταξικών σχεδίων που συντάσσονται σύµφωνα µε την Οδηγία για τον

θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό  (βλ. την από 27-7-2022 Έκθεση της Επι-

στηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του νοµοσχεδίου «Διατάξεις για την

απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την

ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιµετώπιση της ενεργει-

ακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις», ιδίως

σελ. 32 επ.). 

14. Επί του άρθρου 166

Με τον προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι: «1. Εκ νέου καθορισµός, τρο-

ποποίηση ή επέκταση προϋφιστάµενης λατοµικής περιοχής, της οποίας η

35



πράξη καθορισµού έχει παρεµπιπτόντως κριθεί από τα διοικητικά δικαστήρια

ως µη νόµιµη κατά τον χρόνο εκδόσεώς της, αλλ’ εξέλιπαν εκ των υστέρων

οι λόγοι του µη νοµίµου, γίνονται σύµφωνα µε την παρ. 9 του άρθρου 48 του

ν. 4512/2018 (Α΄ 5). 2. Εφόσον στο πλαίσιο οιουδήποτε επιπέδου εν ισχύι οι-

κείου χωρικού σχεδίου έχει προηγηθεί η εκπόνηση και έγκριση Στρατηγικής

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αυτή δεν προσαπαιτείται εκ νέου

και η εκπονηθείσα µελέτη επέχει θέση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτί-

µησης, κατά την παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4512/2018».  

Κατά την κατ’ άρθρο ανάλυση της αξιολογούµενης ρύθµισης, «συντρέχει

κατεπείγουσα ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης της υφιστάµενης ανάγκης για

µεταβατική ρύθµιση, περιορισµένης διαρκείας» όσον αφορά τη διατήρηση

της λειτουργίας λατοµικών επιχειρήσεων, µετά των συνοδών τους εγκατα-

στάσεων, εντός λατοµικών περιοχών, των οποίων η πράξη καθορισµού κρί-

θηκε παρεµπιπτόντως από τα διοικητικά δικαστήρια ως µη νόµιµη κατά τον

χρόνο έκδοσής της, «αλλ’ εξέλιπαν εκ των υστέρων οι λόγοι του µη νοµί-

µου» (βλ. Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης επί του νοµοσχεδίου, Αιτιολογική

Έκθεση επί της Ενότητας Γ΄, σελ. 394-395, και παρ. 1 του άρθρου 166 του

νοµοσχεδίου). Πρόκειται περί λατοµικών ζωνών και λατοµικών χώρων που

έχουν παραµείνει έως σήµερα εν τοις πράγµασιν ενεργοί. Η µη απαίτηση εκ-

πόνησης νέας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Σ.Μ.Π.Ε.) δικαιολογείται εν προκειµένω εκ του ότι η προβλεπόµενη διαδι-

κασία επανέκδοσης της σχετικής κανονιστικής πράξης «για συναφείς πα-

ρεµβληθέντες νοµικούς λόγους καθιστά αυτήν πρακτικώς ανωφελή λόγω

πολλαπλών διοικητικών διατυπώσεων, των οποίων, ιδίως οι ουσιαστικές α-

παιτήσεις, πληρούνται µε ανάλογες πρόνοιες της περιβαλλοντικής και χω-

ροταξικής νοµοθεσίας (όπως είναι οι ΣΜΠΕ επ’ αφορµή του χωροταξικού και

πολεοδοµικού σχεδιασµού)», οπότε «τέτοιοι επιτακτικοί λόγοι, όπως της εν

προκειµένω, εξυπηρετήσεως δηµοσίων και ιδιωτικών έργων µείζονος και υ-

περτοπικής σηµασίας, και αποφυγής µείζονος βλάβης για την εθνική οικονο-

µία συγχωρούν την αξιοποίησή τους και για σκοπούς που δεν ήσαν εκ προ-

οιµίου γνωστοί. Οίκοθεν νοείται, ότι αφ’ ενός η ΣΜΠΕ πρέπει να γίνεται σε-

βαστή και δεν ευσταθεί µοµφή κατ’ αυτής ότι δεν κατηρτίσθη επ’ αυτώ τω

σκοπώ (διότι άλλως θα έπασχε η ακεραιότητά της και δεν θα ευσταθούσε

ούτε για τον σκοπό για τον οποίον εξ υπαρχής αυτή προωρίζετο, ενώ, αφ’ ε-

τέρου, η εν προκειµένω αξιοποίησή της προϋποθέτει ότι η οικεία εγκεκριµέ-

νη ΣΜΠΕ διαλαµβάνει σχετική αναφορά και οπωσδήποτε µη απαγορευτική

εκτίµηση, ενώ δεν πρέπει να κρίνεται προδήλως παρωχηµένη» (βλ. Αιτιολο-

γική Έκθεση, ως άνω).  

Η σύνταξη Σ.Μ.Π.Ε., ενόψει εκπόνησης σχεδίων και προγραµµάτων από
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τις αρµόδιες εθνικές αρχές δυνάµει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητι-

κών διατάξεων, προβλέπεται στην Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27.6.2001, σχετικά µε την εκτίµηση των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων. Κατά

το άρθρο 2 της ανωτέρω Οδηγίας ως «σχέδια και προγράµµατα» νοούνται

σχέδια και προγράµµατα, καθώς και οι τροποποιήσεις τους. 

Υπό το φως των ανωτέρω, λαµβανοµένης υπόψη και της αποφυγής αλλη-

λοεπικάλυψης εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα διάφορα επίπε-

δα του χωροταξικού σχεδιασµού, ως καταρχήν ιεραρχηµένου συνόλου σχε-

δίων και προγραµµάτων, για λόγους σαφήνειας, σκόπιµο θα ήταν να διευκρι-

νισθεί ότι εν προκειµένω δεν απαιτείται εκ νέου εκπόνηση Σ.Μ.Π.Ε. και ότι η

εκπονηθείσα, στο πλαίσιο οικείου χωρικού σχεδίου, Σ.Μ.Π.Ε. επέχει θέση

Σ.Μ.Π.Ε. κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του ν. 4512/2018, µόνον ε-

φόσον διαλαµβάνει σχετική αναφορά και βασίζεται σε επίκαιρα στοιχεία και

δεδοµένα, πολλώ µάλλον όσον αφορά τροποποιήσεις και επεκτάσεις λατο-

µικών περιοχών. 

15. Επί του άρθρου 167

Στην παράγραφο 3 του αντικαθιστάµενου διά του παρόντος άρθρου 1 του

ν.δ. 4433 της 11ης/12ης Νοεµβρίου 1964 ορίζεται ότι: «Για τη διενέργεια ε-

ρευνών των περ. β) και γ) της παρ. 2, καθορίζονται ερευνητέες περιοχές µε

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύ-

στερα από αίτηµα του φορέα που διενεργεί την έρευνα και δηµοσιεύεται

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το αίτηµα του ερευνητικού φορέα περι-

λαµβάνει: (…)». Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας, θα ήταν σκόπιµο να

αναφερθούν στη διάταξη οι φορείς που διενεργούν τις εν λόγω έρευνες.

Περαιτέρω, στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του νέου άρθρου 1 του

ν.δ. 4433/1964, όπως προτείνεται να αντικατασταθεί µε την παρούσα διάτα-

ξη, θα µπορούσε, για λόγους πληρότητας και σαφήνειας, να αναφερθεί ότι η

αποδέσµευση της υπό έρευνα περιοχής γίνεται κατά τις διατάξεις του άρ-

θρου 151 του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973), αν αυτό αποδίδει τη

βούληση του νοµοθέτη, εν προκειµένω. 

Επίσης, στο τέταρτο εδάφιο της ως άνω διάταξης, για λόγους σαφήνειας,

θα ήταν, ενδεχοµένως, χρήσιµο να αναφερθεί το όργανο το οποίο εκδίδει τη

διαπιστωτική πράξη αποδέσµευσης της εν λόγω περιοχής στην περίπτωση

που λήξει η διάρκεια ισχύος της απόφασης κήρυξης ερευνητέας περιοχής,

χωρίς να έχει υποβληθεί σχετική εισήγηση. 
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16. Επί των άρθρων 173, 174, 175, 176 και 177

Τα οριζόµενα στις προτεινόµενες διατάξεις συνάδουν προς ορισµένες

ρυθµίσεις πρόσφατης νοµοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής (πρόταση Κανονισµού για την αποκατάσταση της φύσης, Βρυξέλλες,

22.6.2022, COM(2022) 304 final 2022/0195(COD), Διαδικασία

2022/0195/COD), µε στόχο την ανάκαµψη της βιοποικιλότητας και της ανθε-

κτικότητας της φύσης σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε. Η εν λόγω πρόταση

θεσπίζει για τα κράτη µέλη υποχρέωση εφαρµογής αποτελεσµατικών µέ-

τρων αποκατάστασης της φύσης, βάσει περιοχών, µε στόχο την κάλυψη, µέ-

χρι το 2030, τουλάχιστον του 20% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών

της Ε.Ε., και µέχρι το 2050, όλων των οικοσυστηµάτων που χρήζουν αποκα-

τάστασης. Το προτεινόµενο πλαίσιο προβλέπεται να λειτουργεί συµπληρω-

µατικά, µεταξύ άλλων, προς τις Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου και

2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες σκοπούν στη δια-

σφάλιση της µακροπρόθεσµης προστασίας, διατήρησης και επιβίωσης των

πιο πολύτιµων και απειλούµενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης, καθώς

και των οικοσυστηµάτων στα οποία τα είδη και οι οικότοποι εντάσσονται, µέ-

σω του δικτύου Natura 2000.

Σχετικά επισηµαίνεται ότι, καταρχήν, η εφαρµογή των Κανονισµών γίνεται

άµεσα, τα δε κράτη µέλη δύνανται να θεσπίζουν µέτρα εφαρµογής, εφόσον

δεν παρακωλύουν την άµεση ισχύ των Κανονισµών, δεν αποκρύπτουν την

κοινοτική τους φύση και διευκρινίζουν ότι πρόκειται για άσκηση της διακριτι-

κής ευχέρειας την οποία τους παρέχουν οι ίδιοι οι Κανονισµοί, χωρίς ωστό-

σο να γίνεται υπέρβαση των ορίων που θέτουν οι διατάξεις τους (βλ. ενδει-

κτικά, απόφαση Δικαστηρίου Ε.Ε., της 25.11.2021, στην υπόθεση C-372/20,

σκέψεις υπ’ αρ. 47-29). Πέραν του ζητήµατος της ενδεχόµενης ασάφειας ως

προς την προέλευση των προτεινόµενων ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου (δο-

θέντος ότι δεν αναφέρεται τίποτε σχετικό στην Έκθεση Ανάλυσης Συνεπει-

ών Ρύθµισης), αν η ως άνω νοµοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής υιοθετηθεί, τελικά, υπό τη µορφή Κανονισµού, οι διατάξεις του θα

παράγουν καταρχήν άµεσα αποτελέσµατα στην εθνική έννοµη τάξη (βλ. άρ-

θρα 288 και 291 ΣυνθΛειτΕΕ), θα απαιτείται, όµως, περαιτέρω, η λήψη συ-

γκεκριµένων, επαρκών, κατάλληλων και αποτελεσµατικών µέτρων από τα

αρµόδια εθνικά όργανα, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εφαρµογή ορισµέ-

νων διατάξεών του (βλ. ιδίως άρθρο 1 παρ. 2 και αιτιολογικό µέρος της ως ά-

νω πρότασης Κανονισµού).
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17. Επί του άρθρου 178 

Δοθέντος ότι το άρθρο αριθµεί µία µόνον παράγραφο, δεν χρειάζεται α-

ρίθµησή του.

Α) Στην παράγραφο 1 της διάταξης, στην τρίτη σειρά του κειµένου, µετά

τη φράση «τα εδάφια δεύτερο και τρίτο» πρέπει να προστεθεί η φράση «της

περ. α)». Εξ άλλου, οι προτεινόµενες τροποποιήσεις στην παράγραφο 4 του

άρθρου 19 του ν. 1650/1986 περιλαµβάνουν την αφαίρεση των δύο τελευ-

ταίων εδαφίων και των περιπτώσεων α) και δ). Εποµένως σκόπιµο θα ήταν,

για λόγους πληρότητας, να περιληφθεί και η εν λόγω αναφορά.

Β) Επίσης, στο πρώτο εδάφιο της προτεινόµενης νέας παραγράφου 4 του

ν. 1650/1986, γίνεται αναφορά στο προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 3

του άρθρου 21, ενώ πρόκειται περί της παραγράφου 4 του άρθρου 21. 

Γ) Περαιτέρω, στο τρίτο εδάφιο της προτεινόµενης νέας παραγράφου 5

του τροποποιούµενου άρθρου 178 του ν. 1650/1986 ορίζεται ότι «[σ]τις ζώ-

νες του παρόντος [εννοείται του άρθρου 19 του ν. 1650/1986] δεν περιλαµ-

βάνονται περιοχές που βρίσκονται εκτός των ορίων των προστατευόµενων

περιοχών, συµπεριλαµβανοµένων των περιφερειακών ζωνών των προστα-

τευόµενων περιοχών που έχουν ορισθεί ως οικολογικοί διάδροµοι». 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3937/2011, οικολογικός

διάδροµος είναι «διάδροµος γης που συνδέει υπάρχουσες προστατευόµε-

νες περιοχές και επιτρέπει την ισορροπηµένη ελευθεροεπικοινωνία των ει-

δών. Ένας οικολογικός διάδροµος πρέπει να παρέχει περιβάλλον παρόµοιο

µε εκείνο των δύο περιοχών». Επίσης, στην παράγραφο 2 περίπτωση β) του

άρθρου 19 του ν. 1650/1986 προβλέπεται ότι «[ως] Καταφύγια Άγριας Ζωής

µπορούν να χαρακτηρίζονται και οι οικολογικοί διάδροµοι µεταξύ προστα-

τευόµενων περιοχών».

Η σηµασία της δηµιουργίας οικολογικών διαδρόµων, προκειµένου να υ-

πάρχει ένα πραγµατικά συνεκτικό και ανθεκτικό διευρωπαϊκό δίκτυο για τη

φύση, και για την πρόληψη της γενετικής αποµόνωσης, τη διευκόλυνση της

µετανάστευσης των ειδών και τη διατήρηση και ενίσχυση υγιών οικοσυστη-

µάτων, τονίζεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή

και την Επιτροπή των Περιφερειών «Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότη-

τα µε ορίζοντα το 2030 Επαναφορά της φύσης στη ζωή µας»

(COM/2020/380 final/20.5.2020), η οποία προτρέπει τα κράτη µέλη να επιδεί-

ξουν, έως το τέλος του 2023, σηµαντική πρόοδο όσον αφορά τη νοµική κα-

τοχύρωση νέων προστατευόµενων περιοχών και την ενσωµάτωση οικολογι-

κών διαδρόµων.

Υπό το φως των ανωτέρω, και δεδοµένου ότι µε το προεδρικό διάταγµα
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της παραγράφου 4 του τροποποιούµενου άρθρου 21 του ν. 1650/1986 «µπο-

ρούν να οριοθετούνται οικολογικοί διάδροµοι της περίπτωσης 11 του άρ-

θρου 2 του ν. 3927/2011 (Α΄ 60)», θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να καθορι-

σθεί ο τρόπος και ο βαθµός προστασίας των εν λόγω περιοχών. 

Επίσης, σηµειώνεται ότι στο προεδρικό διάταγµα χαρακτηρισµού των πε-

ριοχών προστασίας της βιοποικιλότητας και των εθνικών πάρκων της παρα-

γράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται διά του άρ-

θρου 179 του παρόντος, δεν γίνεται πλέον αναφορά στον καθορισµό γειτο-

νικών εκτάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18, όπου αυτό είναι ανα-

γκαίο, ούτε στον καθορισµό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων εντός των

γειτονικών εκτάσεων, ενώ καταργείται (µε την παράγραφο 1 του άρθρου

181 του παρόντος) και η σχετική µε αυτές παράγραφος 4 του άρθρου 18 του

ν. 1650/1986, σύµφωνα µε την οποία: «Αν για την προστασία και διατήρηση

των περιοχών των στοιχείων ή των συνόλων της παραγράφου 3 επιβάλλεται

παράλληλα η εφαρµογή ορισµένων µέτρων σε γειτονικές εκτάσεις, οι παρα-

πάνω περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα αποτελούν κεντρικό τµήµα µιας ευ-

ρύτερης περιοχής, στην οποία τα αναγκαία µέτρα προστασίας κλιµακώνο-

νται κατά ζώνες».

Με τις ως άνω ρυθµίσεις προκαλείται ασάφεια, δοθέντος ότι δεν προκύ-

πτει το εφαρµοστέο καθεστώς σε περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν άµεσα µε

προστατευόµενες περιοχές, και ότι µπορεί να µην εξασφαλίζεται, ως εκ

τούτου, επαρκής προστασία των προστατευόµενων περιοχών. Αυτό δε υπό

το φως της ερµηνείας διατάξεων της σχετικής νοµοθεσίας της Ε.Ε., κατά τις

οποίες, όσον αφορά το γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής τους, «δεν περιορίζο-

νται σε σχέδια και έργα που υλοποιούνται ή καλύπτουν αποκλειστικά έναν

προστατευόµενο τόπο», αλλά «αφορούν επίσης σχέδια και προγράµµατα

που βρίσκονται εκτός του τόπου αλλά είναι πιθανό να έχουν σηµαντικές επι-

πτώσεις σε αυτόν ανεξαρτήτως της απόστασής τους από τον επίµαχο τόπο»

(βλ. ιδίως, άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας για τους οικοτόπους, περί αξιολόγη-

σης σχεδίων ή έργων που θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις σε έναν ή πε-

ρισσότερους τόπους Natura 2000 και Ανακοίνωση της Επιτροπής «Διαχείρι-

ση των τόπων του δικτύου Natura 2000, Οι διατάξεις του άρθρου 6 της οδη-

γίας 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους», C(2018) 7621 final, Βρυξέλλες,

21.11.2018, σηµ. 4).

Τέλος, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στο τρίτο εδάφιο της προτεινόµενης

νέας παραγράφου 5 του τροποποιούµενου άρθρου 19 του ν. 1650/1986 γίνε-

ται λόγος για περιφερειακές ζώνες των προστατευόµενων περιοχών που έ-

χουν ορισθεί ως οικολογικοί διάδροµοι. Εν προκειµένω, φαίνεται να συγχέ-

εται η έννοια των περιφερειακών ζωνών µε αυτή των οικολογικών διαδρό-
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µων, ενώ στην παράγραφο 2.β. του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, όπως τρο-

ποποιείται µε τις διατάξεις του άρθρου 179 του παρόντος, οι έννοιες των εν

λόγω όρων είναι διακριτές και οι περιοχές αυτές επιτελούν διαφορετικό ρό-

λο («Η ΕΠΜ εστιάζει στον χαρακτηρισµό των προστατευόµενων περιοχών,

των ζωνών της παρ. 4 του άρθρου 19, που ορίζονται εντός αυτών, στην ανα-

γκαιότητα ή µη θεσµοθέτησης περιφερειακών ζωνών, οικολογικών διαδρό-

µων, καθώς και (…)».

Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν χρήσιµη σχετική διευκρίνιση και, ενδε-

χοµένως, ο καθορισµός της έννοιας των περιφερειακών ζωνών.

18. Επί του άρθρου 179

Με τη διάταξη προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 21 του ν.

1650/1986. Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται, «[σ]το άρθρο 21 του ν.

1650/1986 (Α΄ 160), περί σχεδίων διατήρησης των περιοχών προστασίας: α)

στην παρ. 1 διευκρινίζονται οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη για τα

σχέδια διατήρησης )…)».

Α) Στην προτεινόµενη νέα µορφή της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.

1650/1986 προβλέπεται ότι «1. Για την προστασία και τη διατήρηση των πε-

ριοχών προστασίας της βιοποικιλότητας και των Εθνικών Πάρκων καταρτί-

ζονται τα σχέδια διαχείρισης της παραγράφου 3 και εκδίδονται τα προεδρι-

κά διατάγµατα της παραγράφου 4, κατόπιν της ειδικής περιβαλλοντικής µε-

λέτης της παραγράφου 2, λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές, κοινωνικές

και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές ιδιο-

µορφίες».

Κατά το Προοίµιο της Οδηγίας για τους οικοτόπους, η οδηγία «συµβάλλει

στο γενικό στόχο µιας διαρκούς ανάπτυξης δεδοµένου ότι ο κυριότερος

σκοπός της είναι να ευνοήσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας λαµβάνο-

ντας συγχρόνως υπόψη τις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περι-

φερειακές απαιτήσεις [και] ότι η διατήρηση αυτής της βιοποικιλότητας ενδέ-

χεται σε ορισµένες περιπτώσεις να απαιτεί τη διατήρηση ή και την ενθάρ-

ρυνση ανθρώπινων δραστηριοτήτων».

Κατά το άρθρο 2 παράγραφος 2 της ως άνω Οδηγίας, τα µέτρα τα οποία

λαµβάνονται σύµφωνα µε την Οδηγία αποσκοπούν στη διασφάλιση της δια-

τήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης,

των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινο-

τικού ενδιαφέροντος. Κατά τη λήψη των εν λόγω µέτρων, όπως προβλέπε-

ται στην παράγραφο 3 του άρθρου, λαµβάνονται υπόψη οικονοµικές, κοινω-

νικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και περιφερειακές και τοπικές ιδιο-

µορφίες. Η τελευταία αυτή διάταξη, περί στάθµισης και άλλων συµφερό-

41



ντων κατά τη λήψη µέτρων διατήρησης ή αποκατάστασης των φυσικών οι-

κοτόπων και άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας, δεν συνιστά αυτοτελή ε-

ξαίρεση από το σύστηµα προστασίας που θεσπίζεται από το ενωσιακό δί-

καιο. Όπως αναφέρει η νοµολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε. (Δ.Ε.Ε.), κατά

την επιλογή και την οριοθέτηση των τόπων που πρέπει να προτείνουν στην

Επιτροπή, ως τόπους δυνάµενους να χαρακτηρισθούν ενωσιακής σηµασίας,

τα κράτη µέλη δεν µπορούν να λαµβάνουν υπόψη τις οικονοµικές, κοινωνι-

κές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις περιφερειακές και τοπικές ι-

διοµορφίες, τις οποίες αναφέρει το άρθρο 2 παράγραφος 3 της εν λόγω Ο-

δηγίας. Τέτοιες παράµετροι µπορούν να σταθµίζονται κατά την εφαρµογή

των άρθρων 6, ως προς την εγκατάσταση επιτρεπόµενων έργων εντός προ-

στατευόµενων περιοχών (βλ., αναλυτικά, Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρε-

σίας της Βουλής επί του ν. 4964/2022, παρατήρηση υπ’ αρ. 7, µε παραποµπή

στη νοµολογία του Δ.Ε.Ε.), 12 παράγραφος 1 (βλ. απόφαση Δ.Ε.Ε. της

4.3.2021, στις συνεκδικασθείσες  υποθέσεις C 473/19 και C 474/19, σκέψη

77) και 16 (βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Έγγραφο καθοδή-

γησης σχετικά µε την αυστηρή προστασία των ζωικών ειδών κοινοτικού εν-

διαφέροντος βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (ΕΕ C 496 της

9.12.2021, σελ. 1 έως 109, σελ. 4)) της Οδηγίας περί οικοτόπων.

Κατά την προτεινόµενη παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986,

στα σχέδια διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών καθορίζονται, ι-

δίως, οι στόχοι διατήρησης και η πιθανή ιεράρχηση προτεραιοτήτων διαχεί-

ρισης της προστατευόµενης περιοχής, διαχειριστικές δράσεις, παρεµβάσεις

και µέτρα για την επίτευξη ή τη διατήρηση της ικανοποιητικής διατήρησης

του προστατευτέου αντικειµένου, και εξειδικεύονται οι όροι και οι περιορι-

σµοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων για την ικανοποιητική

διατήρηση ή αποκατάσταση του προστατευτέου αντικειµένου, όπως και

προγράµµατα εφαρµογής. Με τα προεδρικά διατάγµατα που προβλέπονται

στην προτεινόµενη παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 γίνεται ο

χαρακτηρισµός των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότητας και των εθνι-

κών πάρκων, η οριοθέτησή τους, καθώς και ο καθορισµός χρήσεων γης και

δραστηριοτήτων µέσα στις ανωτέρω προστατευόµενες περιοχές, ανά ζώνη

ή υποζώνη.

Υπό το φως των ανωτέρω, ερωτάται αν ως σχέδια «διατήρησης» στο πρώ-

το εδάφιο της διάταξης του άρθρου 179 του νοµοσχεδίου, νοούνται τα σχέ-

δια διαχείρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν.

1650/1986. Αν αυτό αποδίδει τη βούληση του νοµοθέτη εν προκειµένω, πρέ-

πει, για λόγους σαφήνειας και ορθής εφαρµογής της διάταξης, να αναδιατυ-

πωθεί η ορολογία στο πρώτο εδάφιο της διάταξης, όπως και η διατύπωση
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στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, ώστε να µην καταλείπε-

ται αµφιβολία ότι οι συγκεκριµένοι παράγοντες δεν λαµβάνονται υπόψη κα-

τά τον καθορισµό και την οριοθέτηση των προστατευόµενων περιοχών, αλ-

λά κυρίως κατά τον καθορισµό µέτρων διατήρησης, τα οποία πρωτίστως α-

ποσκοπούν στη διασφάλιση ή την αποκατάσταση της κατάστασης διατήρη-

σης των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας ε-

νωσιακού ενδιαφέροντος, όπως φαίνεται άλλωστε και στην αναλυτική περι-

γραφή των σχεδίων διαχείρισης της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.

1650/1986.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 1 του τροποποιού-

µενου διά του παρόντος άρθρου 21 του ν. 1650/1986, ορίζεται µεταξύ άλ-

λων, ότι οι ζώνες της παραγράφου 4  του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 δύνα-

νται να υποδιαιρούνται σε υποζώνες. Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

(ΕΠΜ) εξετάζει τις επιπτώσεις που έχουν στο προστατευτέο αντικείµενο οι

όροι και οι περιορισµοί δραστηριοτήτων που προτείνει, σε συνδυασµό µε τις

επιτρεπόµενες δραστηριότητες, όπως αυτές προκύπτουν από τις χρήσεις

γης ανά ζώνη ή υποζώνη.

Εν προκειµένω, δεδοµένου ότι δεν προβλέπεται σχετική ρύθµιση όσον α-

φορά τις «υποζώνες» ούτε στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.

1650/1986, θα ήταν σκόπιµο, για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της διά-

ταξης, να ορισθεί το εννοιολογικό περιεχόµενο του όρου «υποζώνες», τα

χαρακτηριστικά των υποζωνών σε σχέση µε τα οικολογικά στοιχεία της πε-

ριοχής, καθώς και ο τρόπος καθορισµού τους σε σχέση µε τις προβλεπόµε-

νες ζώνες.

Β) Εξ άλλου, στην προτεινόµενη παράγραφο 2.γ. του άρθρου 21 του ν.

1650/1986 ορίζεται ότι: «γ. Η ΕΠΜ εξετάζει τις επιπτώσεις που έχουν στο

προστατευτέο αντικείµενο οι όροι και περιορισµοί δραστηριοτήτων που προ-

τείνει, σε συνδυασµό µε τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες, όπως αυτές

προκύπτουν από τις χρήσεις γης ανά ζώνη ή υποζώνη. Η ζώνωση και οι προ-

τεινόµενες χρήσεις γης επιλέγονται µε βάση το είδος του προστατευτέου

αντικειµένου, τους στόχους διατήρησης ή και αποκατάστασης, εφόσον αυ-

τοί έχουν καθοριστεί, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση του προστατευ-

τέου αντικειµένου, όπου αυτή είναι γνωστή, µε σκοπό τη βελτίωση των οι-

κολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών λειτουργιών των οικοσυστηµάτων,

καθώς και τη συµβολή τους στη βιώσιµη ανάπτυξη των σχετικών περιοχών.

Επιπρόσθετα, για τα είδη προτεραιότητας της περ. η) του άρθρου 2 της υπ’

αρ. 33318/3028/11.12.1998 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,

Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµι-

κών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Γεωρ-
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γίας, Εµπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισµού (Β΄ 1289), λαµβάνεται υπόψη η

κατηγορία επικινδυνότητας, σύµφωνα µε τον εθνικό και τον παγκόσµιο κόκ-

κινο κατάλογο της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60). Στις ζώνες

και υποζώνες αυτές λαµβάνονται επίσης υπόψη οι υφιστάµενες δραστηριό-

τητες και η γειτνίαση µε οικισµούς και υπάρχει µέριµνα για την εξυπηρέτηση

των λειτουργιών που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τον πολεοδοµικό ή οι-

κιστικό χαρακτήρα των περιοχών αυτών, οι αποφάσεις για την προστασία

των περιοχών άνευ δρόµων, καθώς και οι κατευθύνσεις του περιφερειακού

χωροταξικού πλαισίου της οικείας περιφέρειας και των ειδικών χωρικών

πλαισίων. Επιπλέον, εξετάζονται οι συνέπειες εναλλακτικών λύσεων, περι-

λαµβανοµένης και της µηδενικής λύσης».

Όσον αφορά την επιλογή των ζωνών και χρήσεων στις προστατευόµενες

περιοχές, κατά την οικεία ΕΠΜ, παρατηρείται ότι η µελέτη διενεργείται βά-

σει των στόχων διατήρησης ή και αποκατάστασης του προστατευτέου αντι-

κειµένου «εφόσον αυτοί έχουν καθοριστεί», λαµβανοµένης υπόψη της κα-

τάστασης του προστατευτέου αντικειµένου «όπου αυτή είναι γνωστή», πε-

ριορισµός ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την εκπλήρωση της ενωσιακής υποχρέ-

ωσης της χώρας να θεσπίζει τα αναγκαία µέτρα για τον καθορισµό των κα-

τάλληλων στόχων διατήρησης και των κατάλληλων µέτρων διατήρησης ό-

σον αφορά προστατευόµενες περιοχές (βλ. ιδίως άρθρα 4 παρ. 4 και 6 παρ.

1 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οι-

κοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας, και, ενδεικτικά, απόφαση Δ.Ε.Ε.,

της 17.12.2020, στην υπόθεση C 849/19, µε αντικείµενο προσφυγή της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής Δηµοκρατίας κατά το άρθρο 258

ΣυνθΛειτΕΕ, λόγω παραβάσεως των σχετικών διατάξεων). Περαιτέρω, δεν

διευκρινίζεται πώς θα αναπληρωθούν αυτές οι ελλείψεις, ώστε οι ζώνες, οι

υποζώνες και οι επιτρεπόµενες εντός αυτών δραστηριότητες να καθορίζο-

νται, χωρίς να αποφεύγεται η υποβάθµιση των οικοτότων και η όχληση των

ειδών, µε επιπτώσεις ως προς τη διατήρησή τους. Εξ άλλου, όσον αφορά

τον σκοπό της βελτίωσης των οικολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών λει-

τουργιών των οικοσυστηµάτων, καθώς και τη συµβολή τους στη βιώσιµη α-

νάπτυξη των σχετικών περιοχών, κατά την επιλογή ζωνών, υποζωνών και

χρήσεων γης, σηµειώνεται ότι, εφόσον πρόκειται περί µέτρων διατήρησης

κατά το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο, αυτά πρέπει να καλύπτουν τις οικολογι-

κές απαιτήσεις των οικοτότων και των ειδών, βάσει επιστηµονικών δεδοµέ-

νων, µε σκοπό τη διατήρηση ή τη βελτίωση της κατάστασής τους (βλ. Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, Natura 2000 and Forests Part I-II, 2015 σε https://ec.eu-

ropa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Final%20Guide%2

0N2000%20%20Forests%20Part%20I-II-Annexes.pdf).
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Επίσης, όσον αφορά τη µέριµνα για την εξυπηρέτηση λειτουργιών άρρη-

κτα συνδεδεµένων µε τον πολεοδοµικό ή τον οικιστικό χαρακτήρα οικισµών

που γειτνιάζουν µε προστατευόµενες περιοχές, προβληµατισµός θα µπο-

ρούσε να προκύψει όσον αφορά την εφαρµογή της διάταξης επί περιπτώσε-

ων περιοχών εκτός σχεδίου, µη προοριζόµενων για οικιστική ή τουριστική α-

νάπτυξη.   

Γ) Ακόµη, η προτεινόµενη παράγραφος 2.α. του άρθρου 21 του ν.

1650/1986 προβλέπει τη µη συµπερίληψη προστατευόµενων περιοχών στο

αντικείµενο των ΕΠΜ και των προεδρικών διαταγµάτων για τις περιοχές οι

οποίες, µεταξύ άλλων, βρίσκονται εντός οργανωµένων υποδοχέων παραγω-

γικών δραστηριοτήτων, ιδίως Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγω-

γικών Δραστηριοτήτων ή Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών Δρα-

στηριοτήτων. 

Εν προκειµένω, δεν καθίσταται σαφές πως ικανοποιούνται, στις εν λόγω

περιοχές, οι απαιτήσεις των ως άνω Οδηγιών, αν τυχόν περιλαµβάνονται

προστατευόµενες περιοχές στα όριά τους.

Δ) Περαιτέρω, στην παράγραφο 3.αβ. του τροποποιούµενου άρθρου 179

του ν. 1650/1986 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι: «Τα µέτρα αποσκοπούν στη

βελτίωση των οικολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών λειτουργιών των οι-

κοσυστηµάτων, καθώς και της συµβολής τους στη βιώσιµη ανάπτυξη των

σχετικών περιφερειών και κοινοτήτων. Κατά τη λήψη µέτρων, λαµβάνονται

υπόψη οι οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι

περιφερειακές και τοπικές ιδιοµορφίες». 

Σχετικά επισηµαίνεται ότι πρωταρχικός σκοπός των λαµβανόµενων µέ-

τρων είναι η διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποι-

ητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών

χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος, όπως ορίζεται στην παρά-

γραφο 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της

21.6.1992 «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας

πανίδας και χλωρίδας», και θα ήταν, ενδεχοµένως, σκόπιµο να αναφέρεται

αυτός στο κείµενο της διάταξης.

Ε) Εξ άλλου, η παράγραφος 4 του τροποποιούµενου άρθρου 179, για λό-

γους πληρότητας και εφαρµογής των σχετικών διατάξεων, θα ήταν σκόπιµο

να συµπληρωθεί ως εξής: «Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρό-

ταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µετά από γνώµη της

Επιτροπής Φύση 2000, βάσει της αντίστοιχης ειδικής περιβαλλοντικής µελέ-

της, γίνεται ο χαρακτηρισµός των περιοχών προστασίας της βιοποικιλότη-

τας και των εθνικών πάρκων, η οριοθέτησή τους, καθώς και ο καθορισµός

χρήσεων γης και δραστηριοτήτων µέσα στις ανωτέρω προστατευόµενες πε-
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ριοχές, ανά ζώνη ή υποζώνη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4

του άρθρου περί καθορισµού ζωνών προστασίας και διαχείρισης».

ΣΤ) Περαιτέρω, στην προτεινόµενη παράγραφο 9 του άρθρου 21 του ν.

1650/1986 προβλέπεται ότι: «9. Οι εθνικοί δρυµοί του άρθρου 78 του ν.δ.

86/1969 (Α΄ 7) και οι υγρότοποι διεθνούς ενδιαφέροντος του άρθρου 2 της

Σύµβασης Ραµσάρ, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.δ. 191/1974

(Α΄ 350), χαρακτηρίζονται ως εθνικά πάρκα µε τη διαδικασία της παρ. 4».

Κατά την παράγραφο 2 περ. α΄ του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, προστα-

τευόµενες περιοχές µπορούν να χαρακτηρίζονται ως εθνικά πάρκα και µπο-

ρούν να περιλαµβάνουν δύο ή περισσότερες περιοχές Natura 2000 ή και Πε-

ριοχές Προστασίας της Βιοποικιλότητας, ειδικά όταν αυτές χαρακτηρίζονται

από ευρύ φάσµα οικοσυστηµικών λειτουργιών µε κοινά χωρικά, φυσικογεω-

γραφικά ή και αβιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι περιοχές µπορούν είτε να

συµπίπτουν µε περιοχές προστασίας της βιοποικιλότητας και περιοχές που

συµπεριλαµβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οι-

κολογικού Δικτύου Natura 2000 είτε να περικλείουν µία ή περισσότερες από

αυτές είτε να τοποθετούνται εντός ή εκτός αυτών (άρθρο 19 παρ. 1 και 3

του ν. 1650/1986).

Σχετικά παρατηρείται ότι, κατά την ισχύουσα παράγραφο 6 του άρθρου 19

του ν. 1650/1986: «6. Στις περιοχές της παραγράφου 2, στον βαθµό που δεν

συµπίπτουν εδαφικά µε περιοχές της παραγράφου 1, όπως και στις εκτάσεις

της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του παρόντος [η οποία καταργείται διά

του άρθρου 181 του νοµοσχεδίου], επιλέγονται και δύνα[ν]ται να εξειδικεύ-

ονται γενικές και ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης από το σύνολο του π.δ.

59/2018».

Εν προκειµένω, προκαλείται προβληµατισµός ως προς τη δυνατότητα επι-

λογής οποιασδήποτε γενικής ή ειδικής κατηγορίας χρήσης γης του π.δ.

59/2018, υπό το φως της ιδιαιτερότητας των εν λόγω περιοχών, εθνικών

δρυµών και υγροτόπων διεθνούς ενδιαφέροντος του άρθρου 2 της Σύµβα-

σης Ραµσάρ, που διέπονται από ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς, και, κα-

τά τούτο, διακρίνονται από οποιαδήποτε άλλη περιοχή εντός της οποίας θα

µπορούσε να εξετασθεί η εφαρµογή του συνόλου των χρήσεων του π.δ/τος,

οι οποίες περιλαµβάνουν από ήπιες δραστηριότητες και ασχολίες µέχρι υ-

ψηλής όχλησης δραστηριότητες (βλ. σχετ. και Εκθέσεις της Επιστηµονικής

Υπηρεσίας της Βουλής στον ν. 4685/2020, παρατήρηση υπ’ αρ. 7, και στον ν.

4964/2022, παρατήρηση υπ’ αρ. 5). Πολλώ µάλλον όταν πρόκειται περί πε-

ριοχών εκτός σχεδίου, οι οποίες διαφοροποιούνται θεµελιωδώς, από πλευ-

ράς δυνατότητας δοµήσεως, από τις εντός σχεδίου περιοχών, καθώς δεν έ-

χουν ως προορισµό, κατ’ αρχήν, τη δόµηση ή την τουριστική εκµετάλλευση,
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αλλά τη γεωργική, κτηνοτροφική και δασοπονική εκµετάλλευση και την ανα-

ψυχή του κοινού. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, η δόµηση µόνο κατ’ εξαίρε-

ση επιτρέπεται, δυνάµενη και να απαγορεύεται εν όλω ή εν µέρει ή να επι-

τρέπεται υπό ιδιαιτέρως αυστηρούς όρους και περιορισµούς, προσαρµοσµέ-

νους στην ιδιαίτερη φύση κάθε περιοχής. Οι όροι αυτοί δεν επιτρέπεται να

είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δόµηση, σε σχέση

προς τους ισχύοντες για τις εντός σχεδίου περιοχές, ούτε να οδηγούν σε ε-

ξοµοίωση των εκτός σχεδίου περιοχών µε εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οι-

κισµών περιοχές ή στην εν τοις πράγµασι δηµιουργία νέων οικισµών, χωρίς

εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχέδιο (βλ., ενδεικτικά, ΣτΕ Ολ 176/2023).

Ζ) Στην παράγραφο 10.γ. του παρόντος ορίζεται ότι µε τα προεδρικά δια-

τάγµατα της παραγράφου 4, µεταξύ άλλων, «υλοποιούνται και λειτουργούν

νοµίµως έργα ή δραστηριότητες, εντός των προστατευόµενων περιοχών, ό-

ταν διαθέτουν ΑΕΠΟ, µετά από υποβολή και έγκριση ΜΠΕ, που δεν συνο-

δεύεται από ΕΟΑ, αν η παραµονή τους δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των

στόχων διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής, σύµφωνα µε την παρ. 2 του

άρθρου 10 του ν. 4014/2011, κατόπιν υποβολής συµπληρωµατικής ΕΟΑ, ε-

ντός δεκαοκτώ (18) µηνών από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγ-

µατος».

Δοθέντος ότι πρόκειται περί έργων ή δραστηριότητων εντός των προστα-

τευόµενων περιοχών, όταν η εγκατάστασή τους γίνεται µετά από την έκδο-

ση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κατόπιν υποβολής και ε-

γκρίσεως Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία δεν συνοδεύεται

από Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ), ο όρος «συµπληρωµατική» πρέ-

πει να απαλειφθεί από το κείµενο της διάταξης, διότι η εν λόγω ΕΟΑ θα υ-

ποβληθεί για πρώτη φορά.

Η) Τέλος, στο πρώτο εδάφιο της προτεινόµενης παραγράφου 11 του άρ-

θρου 21 του ν. 1650/1986 χρήζει διόρθωσης η αναφορά σε «υποπερ. εε της

περ. α της παρ. 3 του παρόντος» ως εξής: «υποπερ. αε της περ. α της παρ. 3

του παρόντος».

Εξ άλλου, οι προτεινόµενες παράγραφοι 3.αε. και 11 του άρθρου 21 του ν.

1650/1986 προβλέπουν τη διενέργεια δέουσας εκτίµησης επί έργων και

δραστηριοτήτων που δεν ανήκουν στις κατηγορίες Α΄ και Β΄ της παρ. 1 του

άρθρου 1 του ν. 4014/2011, σε αρµονία µε το ανωτέρω ενωσιακό πλαίσιο. 

Ειδικότερα, κατά την προτεινόµενη παράγραφο 11 του άρθρου 21 του ν.

1650/1986, «[κ]άθε έργο ή δραστηριότητα που δεν ανήκει στις κατηγορίες

Α΄ και Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, αλλά για την έγκρισή

του, ενδέχεται να απαιτείται διενέργεια δέουσας εκτίµησης επιπτώσεων της

παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011, σύµφωνα µε την υποπερ. [α]ε΄της
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περ. α΄ της παρ. 3 του παρόντος, υποβάλλεται σε διαδικασία προελέγχου α-

πό τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οι-

κείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, προκειµένου να εκτιµηθεί αν επηρεάζει

σηµαντικά την προστατευόµενη περιοχή καθαυτό ή από κοινού µε άλλα έρ-

γα ή δραστηριότητες, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων διατήρησης της εν

λόγω περιοχής».

Κατά την παράγραφο 3.αε. του άρθρου, τα οικεία σχέδια διαχείρισης

προσδιορίζουν τα έργα και τις δραστηριότητες «που δεν ανήκουν στις κατη-

γορίες Α΄ και Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), για την

έγκριση των οποίων δύναται να προβλέπεται στην απόφαση της περ. β΄ της

παρούσας [η οποία προβλέπει την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης µε υ-

πουργική απόφαση], η διενέργεια δέουσας εκτίµησης επιπτώσεων της παρ.

10 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011, σύµφωνα µε την παρ. 11 του παρόντος,

εφόσον είναι δυνατόν να επηρεάζει σηµαντικά τον εν λόγω τόπο, καθαυτό ή

από κοινού µε άλλα σχέδια, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων διατήρη-

σης».

Εποµένως, µε την υπουργική απόφαση η οποία θα εγκρίνει τα οικεία σχέ-

δια διαχείρισης, θα ορίζονται και τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία

ενδέχεται να απαιτείται διενέργεια δέουσας εκτίµησης (βλ. άρθρο 1 του ν.

4014/2011), εφόσον είναι δυνατόν να επηρεάζουν σηµαντικά τον εν λόγω

τόπο, µεµονωµένως ή από κοινού µε άλλα σχέδια, λαµβανοµένων υπόψη

των στόχων διατήρησής του. Η σχετική εκτίµηση διενεργείται από τη Γενική

Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της οικείας Αποκε-

ντρωµένης Διοίκησης, η οποία παραλαµβάνει συνοπτική περιγραφή του έρ-

γου ή της δραστηριότητας από τον φορέα της και «εντός αποκλειστικής

προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, αποφασίζει αν απαιτείται διενέργεια δέου-

σας εκτίµησης επιπτώσεων, άλλως τεκµαίρεται ότι το έργο ή η δραστηριό-

τητα δεν επηρεάζει σηµαντικά την προστατευόµενη περιοχή» (δεύτερο και

τρίτο εδάφια της προτεινόµενης παραγράφου 11 του άρθρου 21 του ν.

1650/1986).

Σχετικά παρατηρείται ότι το ενωσιακό πλαίσιο προβλέπει τη διεξαγωγή ε-

λέγχου περί της υπάρξεως επιπτώσεων από τις διάφορες δραστηριότητες ε-

πί των οικοτόπων και ειδών, σε περισσότερα στάδια, ώστε να µην καταλεί-

πεται σχετική αµφιβολία. Σύµφωνα µε την αρχή της προφύλαξης που καθιε-

ρώνει, ειδικότερα, το άρθρο 6 παράγραφος 3 της Οδηγίας για τους οικοτό-

πους, όσον αφορά την αποφυγή έγκρισης έργων και σχεδίων που θα µπο-

ρούσαν να παραβλάψουν την ακεραιότητα τόπων του δικτύου Natura 2000,

ο προβλεπόµενος µηχανισµός προστασίας του περιβάλλοντος ενεργοποιεί-

ται όχι µόνον µε την ύπαρξη βεβαιότητας ως προς την ύπαρξη επιπτώσεων
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επί των προστατευόµενων τόπων, αλλά και µε την απλή πιθανότητα ως προς

αυτό, σε περίπτωση, δε, αµφιβολίας ως προς την απουσία σηµαντικών επι-

πτώσεων, επιβάλλεται η διενέργεια εκτίµησης σε σχέση µε τους στόχους

διατήρησης των τόπων. Η σχετική διαδικασία βασίζεται στη χρήση αξιόπι-

στων και επικαιροποιηµένων επιστηµονικών δεδοµένων και στοιχείων, µπο-

ρεί δε να υποβοηθείται το αρµόδιο όργανο στη σχετική κρίση του µέσω δια-

βουλεύσεων µε τους ενδιαφεροµένους, ώστε να έχει πρόσβαση σε όσο το

δυνατόν έγκυρη, επίκαιρη και σφαιρική γνώση. Υπό το φως των ανωτέρω,

δεν φαίνεται να ικανοποιεί τα κριτήρια των σχετικών Οδηγιών η δηµιουργία

τεκµηρίου από τη σιωπή του αρµόδιου οργάνου περί της ελλείψεως επιπτώ-

σεων επί των προστατευόµενων περιοχών ενόψει έργου ή δραστηριότητας.

Αντιθέτως, θα έπρεπε να παρέχεται στο αρµόδιο όργανο κάθε δυνατότητα,

όπως διαβούλευση, προκειµένου να αναλύει και να αξιολογεί τις εκτιµώµε-

νες επιπτώσεις, µε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, υπό το φως, ιδίως, της α-

δυναµίας εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και

τύπων οικοτόπων ενωσιακού ενδιαφέροντος, εξαιτίας τεχνικών δυσχερειών

που οφείλονται, εν πολλοίς, στην ανεπάρκεια πρωτογενών δεδοµένων (βλ.

Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα

σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τη δια-

τήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας

(«Οδηγία για τους οικοτόπους») για την περίοδο του πολυετούς δηµοσιονο-

µικού πλαισίου 2021–2027, της 8.4.2021, https://ypen.gov.gr/wp-content/up-

loads/2021/04/PAF-EL_FINAL-2.pdf, όπου αναφέρονται παλαιότερα και τρέ-

χοντα προγράµµατα, µε αντικείµενο την παράδοση, µεταξύ άλλων, των Ειδι-

κών Περιβαλλοντικών Μελετών, των σχεδίων Προεδρικών Διαταγµάτων και

των Σχεδαων Διαχείρισης για τις 446 περιοχές του δικτύου Natura 2000 της

χώρας).

Περαιτέρω, στο πέµπτο εδάφιο της διάταξης προβλέπεται ότι: «Αν προκύ-

πτει από την [Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση] ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η

ακεραιότητα της προστατευόµενης περιοχής, η [Μονάδα Διαχείρισης Προ-

στατευόµενης Περιοχής], µε απόφαση του προϊσταµένου της, εκδίδει όρους

για την υλοποίηση του εξεταζόµενου έργου ή δραστηριότητας, προκειµένου

να διασφαλίσει ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόµενης

περιοχής».

Σχετικά παρατηρείται ότι, κατά το ανωτέρω ενωσιακό πλαίσιο, ένα υπό ε-

ξέταση σχέδιο ή έργο δεν µπορεί να εγκριθεί, αν, κατά την οικεία δέουσα ε-

κτίµηση, εντοπισθούν αρνητικές επιπτώσεις ως προς την ακεραιότητα του

τόπου ή δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο εκδήλωσής τους. Αναλό-

γως, όµως, του βαθµού επιπτώσεων που τεκµηριώνονται, είναι δυνατή η ε-
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φαρµογή µέτρων µετριασµού, ώστε να αποτραπούν οι επιπτώσεις ή να µει-

ωθούν σε επίπεδο στο οποίο δεν θα θίγεται η ακεραιότητα του τόπου. Εξ άλ-

λου, δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της Οδηγίας για τους οικοτόπους,

επιτρέπονται παρεκκλίσεις, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου

συµφέροντος. Εποµένως, το εν λόγω αρµόδιο όργανο διαθέτει, κατά περί-

πτωση, είτε την υποχρέωση της άρνησης της εγκατάστασης της εν λόγω

δραστηριότητας στην περιοχή είτε τη δυνατότητα της έγκρισης της δραστη-

ριότητας µε την ταυτόχρονη επιβολή µέτρων µετριασµού ή αντισταθµιστι-

κών µέτρων. 

Επίσης, για λόγους σαφήνειας, σκόπιµο θα ήταν να διευκρινισθεί αν ως Ε-

ΟΑ, εν προκειµένω, νοείται η ως άνω αναφερθείσα δέουσα εκτίµηση της πα-

ραγράφου 10 του άρθρου 11 του ν. 4014/2011.

19. Επί του άρθρου 182

Α. Στην προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι:

«Στο άρθρο 21 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), περί διοικητικών κυρώσεων για

περιβαλλοντικές παραβάσεις: αα) στην περ. α) της παρ. 1 προστίθεται η υ-

ποχρέωση αποκατάστασης της περιβαλλοντικής βλάβης, εφόσον αυτή είναι

αναστρέψιµη, αβ) το µέγιστο ύψος προστίµου της περ. β) της παρ. 1 αυξά-

νεται, αγ) στην ίδια παράγραφο προστίθεται περ. ε), αδ) στο υφιστάµενο

δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, αφαιρείται η αναφορά σε ελαφρυντικούς και ε-

πιβαρυντικούς παράγοντες και προστίθεται ως νέο τρίτο εδάφιο, β) η παρ.

1α, πλην των δύο εισαγωγικών της εδαφίων, αντικαθίσταται, γ) προστίθε-

νται παρ. 1β, 1γ και 1δ, και οι παρ. 1 έως 1γ διαµορφώνονται ως εξής: 

«1. Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή

άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρό-

ντος ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων διαταγµάτων ή υπουργι-

κών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή της Περι-

φέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλονται τα α-

κόλουθα διοικητικά µέτρα και κυρώσεις: 

α) Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ.

15γ του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), που επέχει τη θέση του µέτρου

της γραπτής σύστασης της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 151 του ν.

4512/2018 (Α’ 5), υποχρέωση αποκατάστασης του περιβάλλοντος, εντός

προθεσµίας, αν η βλάβη είναι αναστρέψιµη, πιθανός επανέλεγχος εντός

προθεσµίας, προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων. (…)

ε) Υποχρέωση αποζηµίωσης των δαπανών που συνδέονται µε τη βλάβη

στο περιβάλλον, όταν η βλάβη είναι µη αναστρέψιµη και η παράβαση κατα-
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τάσσεται στις κατηγορίες «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και «ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβα-

ρότητας της παρ. 1α.(…)».

Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας, το πρώτο εδάφιο του 182 του πα-

ρόντος πρέπει να συµπληρωθεί ως εξής: «Στο άρθρο 21 του ν. 4014/2011

(Α΄ 209), περί διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, το ο-

ποίο αντικατέστησε το άρθρο 30 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160): αα) (…)».

Επίσης, στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του, τροποποιούµενου διά

του παρόντος, άρθρου, πρέπει να γίνει παραποµπή στο άρθρο 21 του ν.

4014/2011 (όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το άρθρο 75 παρ. 1

του ν. 4843/2021), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 30 του ν. 1650/1986,

και να τροποποιηθεί ως εξής: «α) Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της υπο-

περ. ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 15γ του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160),

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21  του ν. 4014/2011, που επέχει τη θέ-

ση (…)». 

Εξ άλλου, το εν λόγω άρθρο 21 του ν. 4014/2011, αρχικά, αντικατέστησε

την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (βλ. άρθρο 21 και 31 παρ. 9 του

ν. 4014 και την Αιτιολογική Έκθεση), µε στόχο την προσαρµογή του στο

σύγχρονο νοµικό πλαίσιο. Εν συνεχεία, τροποποιήθηκε δυνάµει του άρθρου

75 του ν. 4843/2021, προκειµένου να εκσυγχρονισθούν οι διοικητικές κυρώ-

σεις για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις, αντιµετωπιζοµένων διαφόρων αλ-

ληλοεπικαλύψεων (βλ. Αιτιολογική Έκθεση επί της τροπολογίας – προσθή-

κης, https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-

023bb91713a9/11753114.pdf). Κατά την τροποποίησή του, µεταβλήθηκε ο

τίτλος του σε «Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές παραβάσεις - Τρο-

ποποίηση του άρθρου 30 του ν. 1650/1986».

Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν χρήσιµο, για λόγους εφαρµογής των

εν λόγω ρυθµίσεων, να αποσαφηνισθεί αν ως «παρόν», στην παράγραφό

του 1, νοείται ο ν. 4014/2011 ή ο ν. 1650/1986, ή αν η εφαρµογή του αφορά

κάθε παράβαση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, εποµένως η υποχρέωση

αποκατάστασης σχετίζεται µε το ειδικότερο περιβαλλοντικό καθεστώς και

τα προστατευτέα αντικείµενα.

Β. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1.α. του άρθρου 21 του ν.

4014/2011, η οποία αντικαθίσταται διά του παρόντος, ορίζεται ότι: «Για έργα

και δραστηριότητες [για τα οποία ή τις οποίες] υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις

διεξαγωγής παράνοµης οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία οδηγεί σε α-

πόκρυψη µέρους ή του συνόλου του κύκλου εργασιών, για τον υπολογισµό

του προστίµου δεν λαµβάνεται υπόψη ο εκτιµώµενος κύκλος εργασιών και

δεν ισχύει ο περιορισµός του ανώτατου ποσοστού του συνολικού κύκλου

εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότη-
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τας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φο-

ρολογίας εισοδήµατος».

Εν προκειµένω, για λόγους εφαρµογής της διάταξης, θα ήταν χρήσιµο να

διευκρινισθεί το νοµικό πλαίσιο βάσει του οποίου το αρµόδιο για την επιβο-

λή των σχετικών διοικητικών κυρώσεων όργανο αποφαίνεται ως προς τη

συνδροµή ισχυρών ενδείξεων διεξαγωγής παράνοµης οικονοµικής δραστη-

ριότητας, ώστε να µη λαµβάνεται υπόψη ο εκτιµώµενος κύκλος εργασιών

και να µην ισχύει ο περιορισµός του ανώτατου ποσοστού του συνολικού κύ-

κλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστη-

ριότητας κατά τον υπολογισµό του επιβαλλόµενου προστίµου, και, στην πε-

ρίπτωση αυτή, να διευκρινισθούν τα όρια εντός των οποίων θα υπολογίζεται

το ύψος του προστίµου που θα επιβληθεί.

20. Επί του άρθρου 190 παρ. 2 

Στην προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται ότι στο άρθρο 34 του ν.

4830/2021, περί ποινικών κυρώσεων, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Στην περίπτωση που οι αξιόποινες πράξεις των περ. α) και β) της παρ. 1

του άρθρου 24 τελούνται σε προστατευόµενα είδη της άγριας πανίδας της

παρ. 29 του άρθρου 2, επιβάλλονται οι ποινές της παρ. 2». 

Το άρθρο 24 παράγραφος 1 του ν. 4830/2021 προβλέπει ότι: «Με την επι-

φύλαξη ειδικότερων διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας, κα-

θώς και της υποπερ. (βαγ) της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 10, απαγορεύ-

ονται: (α) η κακοποίηση, η κακή και η βάναυση µεταχείριση οποιουδήποτε εί-

δους ζώου, όπως ιδίως ο δραστικός και ο µη ιατρογενής περιορισµός της

φυσιολογικής κίνησης, όπως ενδεικτικά η ιπποπέδη, οι µη επιτρεπτές µέθο-

δοι εκπαίδευσης, η εργασία που δεν προβλέπεται για το είδος του ζώου, η

µη σύννοµη αναπαραγωγή, ο εκούσιος τραυµατισµός µε απλή σωµατική

βλάβη και (β) ο φόνος και ο βασανισµός των ζώων, µε την εσκεµµένη πρό-

κληση έντονου σωµατικού πόνου ή σωµατικής εξάντλησης, επικίνδυνης για

την υγεία τους, ιδίως µε δηλητηρίαση, στραγγαλισµό, απαγχονισµό, πνιγ-

µό/πνιγµονή, πρόκληση εγκαύµατος, θερµοπληξία, ηλεκτροπληξία, κρυοπα-

γήµατα, σύνθλιψη, ακρωτηριασµό (µη θεραπευτικό), πυροβολισµό (πρόκλη-

ση τραύµατος ή θάνατος ζώου), ο εκούσιος τραυµατισµός (βαριά, επικίνδυ-

νη σωµατική βλάβη), οι κυνοµαχίες και κάθε είδους µάχες µεταξύ ζώων, η

κτηνοβασία, η σεξουαλική κακοποίηση ζώου µε χρήση αντικειµένων για τη

σαδιστική ευχαρίστηση του δράστη και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων.

Η στείρωση του ζώου, καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη µε θεραπευ-

τικό σκοπό δεν θεωρούνται ακρωτηριασµός». 

Στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του ν. 4830/2021 προβλέπεται ότι: «Οι παρα-
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βάτες της περ. ε΄ και του πρώτου εδαφίου της περ. ζ΄ της παρ1 του άρθρου

9, των περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 10 του άρθρου 8, της παρ. 4 του άρθρου 22,

καθώς και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 τιµωρούνται µε ποινή φυλά-

κισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηµατική ποινή µέχρι τριακόσιες εξή-

ντα (360) ηµερήσιες µονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από δέ-

κα (10) έως πενήντα (50) ευρώ. Οι παραβάτες της παρ. 5 του άρθρου 23 και

της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 τιµωρούνται µε ποινή κάθειρξης µέχρι

δέκα (10) έτη και µε χρηµατική ποινή µέχρι πεντακόσιες (500) ηµερήσιες µο-

νάδες, το ύψος εκάστης των οποίων ορίζεται από πενήντα (50) έως εκατό

(100) ευρώ».

Θα ήταν νοµοτεχνικά ορθότερο η προτεινόµενη διάταξη να διαγραφεί, και

το άρθρο 24 παράγραφος 1 περ. α και β του ν. 4830/2021 να τροποποιηθεί,

ώστε να περιλαµβάνει τα προστατευόµενα είδη της άγριας πανίδας της πα-

ραγράφου 29 του άρθρου 2 του ν. 4830/2021.   

21. Επί του άρθρου 200

Με τις διατάξεις του παρόντος αντικαθίσταται το άρθρο 268 του ν.δ.

86/1969 περί παράνοµης υλοτοµίας και µεταφοράς δασικών προϊόντων.

Στην παράγραφο 6 εδ. γ΄ του προτεινόµενου άρθρου 268 του ν.δ. 86/1969

προβλέπεται ότι: «Εάν η ζηµία που προκύπτει από την παράβαση των ως ά-

νω διατάξεων είναι µεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, οι παραβάτες

τιµωρούνται µε τις ποινές της παρ. 2 του παρόντος». 

Η παράγραφος 2 του προτεινόµενου άρθρου αναφέρεται στη δυνατότητα

προσφυγής κατά του διοικητικού προστίµου, ενώ η παράγραφος 3 του προ-

τεινόµενου άρθρου αναφέρεται στις ποινές. Συνεπώς, θα ήταν σύµφωνο µε

την αρχή της νοµιµότητας να αντικατασταθεί η φράση «Εάν η ζηµία που

προκύπτει από την παράβαση των ως άνω διατάξεων είναι µεγαλύτερη των

τριακοσίων (300) ευρώ, οι παραβάτες τιµωρούνται µε τις ποινές της παρ. 2

του παρόντος» από τη φράση «Εάν η ζηµία που προκύπτει από την παράβα-

ση των ως άνω διατάξεων είναι µεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, οι

παραβάτες τιµωρούνται µε τις ποινές της παρ. 3 του παρόντος». 

22. Επί των άρθρων 208 και 209

Στους τίτλους των εν λόγω άρθρων η λέξη «Αντικατάσταση» πρέπει να α-

ντικατασταθεί από την λέξη «Προσθήκη». 

23.  Επί του άρθρου 212

Με τις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η παραχώρηση κατά χρήση

στον Δήµο Γαλατσίου συγκεκριµένης έκτασης της περιοχής «ΠΡΩΗΝ ΝΤΑ-

53



ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» µε αποκλειστικό σκοπό την αποκατάσταση και αναβάθ-

µιση του φυσικού περιβάλλοντος, και τη δηµιουργία και λειτουργία κοινό-

χρηστου χώρου δασικής αναψυχής εντός του ως άνω ακινήτου, το αργότε-

ρο µέχρι την 31.12.2033. Επίσης προβλέπεται ότι «[ε]νόψει του σκοπού της

παραχώρησης εφαρµόζεται το άρθρο 44 του ν.998/1979 (Α΄ 289)» που αφο-

ρά την άρση των αναδασώσεων.

Σχετικά µε τις αναδασωτέες εκτάσεις, κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου

της Επικρατείας, «από το συνδυασµό των (…) διατάξεων των άρθρων 24

παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγµατος, καθώς και των άρθρων 38 παρ. 1, 41

παρ. 1 και 45 επόµ. του ν. 998/1979 (Α΄ 289) συνάγεται ότι τα δάση και οι δα-

σικές εκτάσεις της Χώρας υπάγονται σε ιδιαίτερο προστατευτικό καθεστώς

για να διατηρείται η κατά προορισµό χρήση τους. Μόνο δε κατ’ εξαίρεση πα-

ρέχεται η δυνατότητα στον κοινό νοµοθέτη να επιτρέπει επεµβάσεις που

µεταβάλλουν ή αλλοιώνουν τον δασικό χαρακτήρα τους και, ειδικότερα, µό-

νο αν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, αλλά, και στην

περίπτωση αυτή, µόνον αν η θυσία της δασικής βλαστήσεως αποτελεί το µό-

νο πρόσφορο µέσο για την ικανοποίηση των εν λόγω αναγκών και αν οι ε-

πεµβάσεις περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο µέτρο. Εξ άλλου, στο ίδιο

προστατευτικό καθεστώς υπάγονται και οι εκτάσεις που κηρύσσονται ανα-

δασωτέες είτε για την αναδηµιουργία προϋπάρχουσας δασικής βλαστήσε-

ως, είτε για τη δάσωση το πρώτον, και δη ανεξαρτήτως αν η πράξη κηρύξε-

ως της αναδασώσεως έχει εκδοθεί πριν ή µετά την [θέση σε] ισχύ του Συ-

ντάγµατος. Ειδικότερα, όµως, σε περίπτωση καταστροφής ή αποψιλώσεως

του δάσους ή της δασικής εκτάσεως από πυρκαϊά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία,

προερχοµένη είτε από ανθρώπινη ενέργεια είτε από φυσικά αίτια, είναι υπο-

χρεωτική η κήρυξη της καταστραφείσας ή αποψιλωθείσας εκτάσεως ως α-

ναδασωτέας και αποκλείεται η διάθεση αυτής για άλλο σκοπό δηµοσίου

συµφέροντος που θα δικαιολογούσε κατά νόµο (έκτο κεφάλαιο ν. 998/1979)

επέµβαση στο δάσος πριν την καταστροφή του. Τέτοια επέµβαση επιτρέπε-

ται στο άκρως απαραίτητο µέτρο µόνο µετά την πραγµατοποίηση της ανα-

δασώσεως και την ανάκτηση της δασικής µορφής της καταστραφείσας ε-

κτάσεως, απαγορευοµένης απολύτως τέτοιας επεµβάσεως πριν την πραγ-

µατοποίηση του σκοπού της αναδασώσεως (ΣΕ 2872/2010, 3280/2008,

1153/2007, 286/2005, ΣΕ 2171/1994, ΣΕ 2778/1988 Ολοµ.) και µε την προϋ-

πόθεση ότι δεν επακολούθησε νέα παράνοµη εκχέρσωση (ΣΕ 286/2005

κ.ά.). Άρση δε της αναδασώσεως, κατά τις ως άνω διατάξεις, επιτρέπεται

µόνο εφ’ όσον αρµοδίως και αιτιολογηµένως διαπιστωθεί ότι εκπληρώθηκε ο

σκοπός της αναδασώσεως, ότι δηλαδή επιτεύχθηκε η αναδηµιουργία της

δασικής βλαστήσεως (ΣΕ 2872/2010), προκειµένου, προδήλως, να αποκλει-
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σθεί το ενδεχόµενο παράνοµης καταστροφής των δασών ή των δασικών ε-

κτάσεων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για αλλότριο σκοπό πριν την α-

ναδηµιουργία της δασικής βλαστήσεως» (ΣτΕ 1441/2016, 3311/2015). 

Υπό το φως των ανωτέρω, εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας και πλη-

ρότητας, θα ήταν ενδεχοµένως σκόπιµο να συµπληρωθεί το δεύτερο εδάφιο

της παραγράφου 1 του παρόντος, που αναφέρεται στον σκοπό της παραχώ-

ρησης της εν λόγω έκτασης, ως εξής: «Αποκλειστικός σκοπός της παραχώ-

ρησης είναι η αποκατάσταση και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος

σύµφωνα µε τον σκοπό της κηρυχθείσας αναδάσωσης και η δηµιουργία και

λειτουργία εντός του ως άνω ακινήτου, κοινόχρηστου χώρου δασικής ανα-

ψυχής, το αργότερο µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2033». 

Μετά την ολοκλήρωση της αναδάσωσης, µε την αποκατάσταση του φυσι-

κού περιβάλλοντος και τη διαπίστωσή της, η δασική αρχή θα προβεί στην άρ-

ση της απόφασης κήρυξης της περιοχής ως αναδασωτέας, σύµφωνα µε την

παράγραφο 6 της προτεινόµενης διάταξης, και θα επιτρέπεται πλέον η εκτέ-

λεση έργων για τη λειτουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής της

παραγράφου 3 (βλ., σχετικά, και την υπ’ αρ. 260/2010 γνωµοδότηση του Νο-

µικού Συµβουλίου του Κράτους).

24. Επί του άρθρου 218

Οι προστιθέµενες, διά του παρόντος, παράγραφοι 15 και 16 στο άρθρο 47

του ν. 998/1979 προβλέπουν ότι: «15. Δάση, δασικές εκτάσεις, καθώς και ε-

κτάσεις της περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 3, που εκχερσώθηκαν για γεωργι-

κή εκµετάλλευση, χωρίς άδεια της οικείας δασικής αρχής, οι οποίες εµφαί-

νονται στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες µε τον πρωτεύοντα χαρακτη-

ρισµό "ΔΑ" ή "ΧΑ", εφόσον συνεχίζουν τη χρήση αυτή µέχρι σήµερα ή τε-

λούν σε καθεστώς αγρανάπαυσης και είναι ενταγµένες στο Ολοκληρωµένο

Σύστηµα Υποβολής Δηλώσεων (Ο.Σ.Δ.Ε.), διατηρούν τη γεωργική χρήση για

όσο χρόνο λαµβάνουν ενιαία ενίσχυση. Οι εκτάσεις αυτές εξακολουθούν να

φέρουν τον χαρακτηρισµό "ΔΑ" ή "ΧΑ" στο δασικό χάρτη, ο οποίος δεν µε-

ταβάλλεται. 16. Για την αποτύπωση των εκτάσεων αυτών, ο Οργανισµός

Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισµού και Εγ-

γυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) αποστέλλει στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δα-

σικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Δασών του Υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας και στον φορέα "Ελληνικό Κτηµατολόγιο", το

γεωχωρικό περίγραµµα του συνόλου των εκτάσεων που έχουν δηλωθεί µε

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στο Ο.Σ.Δ.Ε. Τα περιγράµµατα αυτά προσαρµόζο-

νται στα χαρτογραφικά υπόβαθρα των δασικών χαρτών και οι εκτάσεις που

τελούν σε καθεστώς ενίσχυσης επισηµαίνονται, καταχωριζόµενης της σχε-
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τικής πληροφορίας µε την αντίστοιχη ένδειξη της νόµιµης αλλαγής χρήσης.

Τα στοιχεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επικαιροποιούνται ανά τρία (3) έτη. Το ειδικό

αρχείο που δηµιουργείται από τα παραπάνω στοιχεία του δασικού χάρτη και

του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενηµερώνεται και τηρείται από το Τµήµα Δασικών Χαρ-

τογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών. Στις εκτάσεις αυτές, για όσο

χρόνο τελούν υπό καθεστώς ενίσχυσης, δεν επιβάλλονται διοικητικά µέτρα

και κυρώσεις κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας, ενώ η εκτέλεση σχε-

τικών διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί αναστέλλεται. Έως την ορι-

στικοποίηση των πρώτων εγγραφών του άρθρου 7 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275)

το ιδιοκτησιακό καθεστώς έναντι του ελληνικού δηµοσίου των ανωτέρω ε-

κτάσεων δεν εξετάζεται, προκειµένης της υπαγωγής σε καθεστώς ενιαίας

ενίσχυσης. Για την εφαρµογή των ανωτέρω, ο φορέας "Ελληνικό Κτηµατο-

λόγιο" αποστέλλει, τόσο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όσο και στο Τµήµα Δασικών

Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών, καθώς και στη Γενική Διεύθυν-

ση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Δασών του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ετήσια βάση, γεωχωρικό και

335 περιγραφικό αρχείο, για τις εγγραφές µε δικαιούχο κυριότητας το ελλη-

νικό δηµόσιο, των περιοχών, στις οποίες οριστικοποιούνται οι πρώτες εγ-

γραφές».

Όπως επισηµαίνεται στην οικεία ανάλυση του άρθρου, «η αγροτική χρήση

εκτάσεων που το έτος 1945 εµφάνιζαν δασική µορφή, όχι απλά τελούσε εν

γνώσει του Ελληνικού Κράτους τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, αλλά

τούτο, εγκρίνοντας τις σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενιαίων ενισχύσεων,

δηµιούργησε την εύλογη πεποίθηση σε δικαιούχους καλλιεργητές ότι επί

των εκτάσεων αυτών έχει µεταβληθεί η χρήση. Σε κάθε περίπτωση µε την

προτεινόµενη ρύθµιση δεν µεταβάλλεται ο δασικός χαρακτήρας των ρυθµι-

ζόµενων εκτάσεων, ούτε µεταβάλλεται ο χαρακτηρισµός που οι εκτάσεις

αυτές φέρουν στους δασικούς χάρτες, αλλά επιτρέπεται η διατήρηση της α-

γροτικής χρήσης για όσο χρόνο οι εκτάσεις αυτές τελούν υπό το καθεστώς

ενωσιακών ενισχύσεων» (βλ. Ανάλυση Συνεπειών Ρύθµισης επί του νοµο-

σχεδίου, Αιτιολογική Έκθεση επί της Ενότητας Γ΄, σελ. 432).

Υπό το φως της νοµολογίας του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την ο-

ποία «οι διατάξεις α/ του άρθρου 47 παρ. 5 επ. του ν. 998/1979, κατά το µέ-

ρος που αφορούν εξαγορά ή έγκριση επέµβασης και αλλαγή χρήσης δασι-

κών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν αυθαιρέτως προ της ισχύος του Συντάγ-

µατος του 1975 και καλλιεργούνται έκτοτε αγροτικώς, και β/ του άρθρου

47Β του ν. 998/1979 [το οποίο αναφέρεται, εξ ορισµού, σε εκχέρσωση δασι-

κών εκτάσεων "χωρίς άδεια"] είναι αντίθετες προς το Σύνταγµα» (ΣτΕ Ολ

710/2020), η προκείµενη διάταξη έχει όλως προσωρινό χαρακτήρα, προκει-
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µένου να αποτρέψει τη διακοπή της καταβολής εγκεκριµένων ενωσιακών ε-

νισχύσεων στους καλλιεργητές των εκτάσεων, και δεν συνεπάγεται τον α-

ποχαρακτηρισµό των εν λόγω εκτάσεων ούτε αναθεώρηση του οικείου δα-

σικού χάρτη. Ζήτηµα είναι αν ενισχύεται περαιτέρω η πεποίθηση στους καλ-

λιεργητές ως προς το σύννοµο της χρήσης γεωργικής εκµετάλλευσης, ό-

πως επίσης αν η ανοχή της χρήσης αυτής ισχύει µόνο για τις τρέχουσες ενι-

σχύσεις ή θα ισχύει και για µελλοντικές. 

25. Επί του άρθρου 225

Με την υπό ψήφιση διάταξη προβλέπεται η παροχή διευκολύνσεων στις

περιοχές ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) του άρθρου 29

του ν. 2545/1997, σύµφωνα και µε τον τίτλο του άρθρου 225, για τον ελλιµε-

νισµό σκαφών αναψυχής ή για τη δηµιουργία τουριστικής λιµενικής εγκατά-

στασης, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των εν λόγω περιοχών.

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 4179/2013, στους οργανωµέ-

νους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, δηλαδή περιοχές που ανα-

πτύσσονται βάσει ενιαίου σχεδιασµού µε κύρια χρήση την ανάπτυξη δρα-

στηριοτήτων τουρισµού, αναψυχής και συναφών δραστηριοτήτων, επιτρέπε-

ται, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου, η

τοποθέτηση τουριστικών κατοικιών και κτηρίων καταλυµάτων, και η παραχώ-

ρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακεί-

µενου θαλάσσιου χώρου, σύµφωνα µε την ειδικότερη διαδικασία που προ-

βλέπεται σε αυτό, για την κατασκευή ή µετασκευή υφισταµένων εξεδρών ε-

πί πασσάλων ή πλωτών προβλητών ή µόλων για επιβίβαση και αποβίβαση

των λουόµενων. Προϋπόθεση είναι να «τηρούνται οι διατάξεις της οικείας

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας», όπως ορίζεται ρητά από τη διάταξη της πα-

ραγράφου 6Α του εν λόγω άρθρου 5. Στην περίπτωση που η κατασκευή εν-

σωµατώνεται σε υφιστάµενο τουριστικό κατάλυµα µε εγκεκριµένους περι-

βαλλοντικούς όρους, υποβάλλεται στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή φά-

κελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

(Α.Ε.Π.Ο.) του τουριστικού καταλύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.

4014/2011. 

Στο άρθρο 1 του ν. 2971/2001 ορίζεται ότι: «1. "Αιγιαλός" είναι η ζώνη της

ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις µεγαλύτερες και συνήθεις ανα-

βάσεις των κυµάτων της (…). 2. "Παραλία" είναι η ζώνη ξηράς που προστί-

θεται στον αιγιαλό (...) προς εξυπηρέτηση της επικοινωνίας της ξηράς µε τη

θάλασσα και αντίστροφα (…)». Στο άρθρο 2 του ν. 2971 προβλέπεται ότι: «1.

Ο αιγιαλός, η παραλία (…) είναι πράγµατα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά

κυριότητα στο Δηµόσιο, το οποίο έχει υποχρέωση να τα προστατεύει και να
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τα διαχειρίζεται (…). 2. Η προστασία των κοινοχρήστων πραγµάτων και του

οικοσυστήµατος αυτών (…) είναι ευθύνη του Κράτους (…)». Ο κύριος προο-

ρισµός των ζωνών αυτών είναι η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς αυ-

τές. Κατ’ εξαίρεση, ο αιγιαλός, η παραλία µπορούν να χρησιµεύσουν για κοι-

νωφελείς περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, καθώς επίσης και

για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δηµοσίου συµφέροντος (παρ. 3). 4. Στον αι-

γιαλό, την παραλία κ.λπ. δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισµάτων και εν γέ-

νει κατασκευασµάτων, παρά µόνο για την επιδίωξη των σκοπών που αναφέ-

ρονται στην προηγούµενη παράγραφο (παρ. 4). Με το άρθρο 12, υπό τον τίτ-

λο «Προστατευτικά έργα - Προσχώσεις», επιτρέπεται η κατασκευή, κατά τις

διατάξεις περί δηµοσίων έργων, των αναγκαίων τεχνικών έργων στον αιγια-

λό, την παραλία ή στη θάλασσα για την αποτροπή διάβρωσης, τα οποία ε-

κτελούνται µετά από άδεια του υπουργού οικονοµικών, που εκδίδεται µετά

από σύµφωνη γνώµη του Γ.Ε.Ν., του Υ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Πολιτισµού

και απλή γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

(Ε.Π.Α.Ε.), µετά από εµπεριστατωµένη ακτοµηχανική µελέτη θεωρηµένη α-

πό τη Διεύθυνση Λιµενικών Έργων της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, καθώς την προβλεπόµενη από τον

ν. 1650/1986 µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε περίπτωση παραδο-

σιακών οικισµών απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου γιά αυτούς υ-

πουργού.

Κατά σχετική ερµηνεία, «(…) προκειµένης οποιασδήποτε επέµβασης στον

χώρο του αιγιαλού και της παραλίας, ο οποίος λόγω της φύσης του και της

κατά προορισµό χρήσης του, χρήζει ιδιαίτερης και εξειδικευµένης προστα-

σίας, απαιτείται σε κάθε περίπτωση κατασκευής στους ανωτέρω χώρους κά-

θε φύσεως τεχνικού έργου, άρα και αποσκοπούντος στην διαµόρφωση της

ακτής προκειµένου να αποφευχθεί η διάβρωσή της από τη θάλασσα, η χορή-

γηση σχετικής άδειας µετά την τήρηση των τασσοµένων ειδικών προϋποθέ-

σεων και κατά την προκαθορισµένη στον νόµο διαδικασία (…)» (ΣτΕ

885/2019, σκέψη 4) µε περαιτέρω, εκεί, παραποµπές σε ΣτΕ 374/2019,

4777/2013 7µ., 3733/2010, 4222/2005, 3253/2005 κ.ά.), και µε παράθεση

προσήκουσας αιτιολογίας, επιστηµονικών ενδείξεων ή άλλων στοιχείων που

τεκµηριώνουν την ανάγκη χορήγησης άδειας κατασκευής τεχνικού έργου

στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα.

Υπό το φως των ανωτέρω, οι ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρού-

νται και εν προκειµένω, ώστε να διασφαλίζεται ότι, βάσει  της αρχής της

προφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος ως υπέρτατου δηµόσιου αγαθού,

οι προτεινόµενες επεµβάσεις δεν θα επιφέρουν ουσιώδη βλάβη στα  προ-

στατευόµενα οικοσυστήµατα,  θα εξυπηρετούν υπέρτερους λόγους δηµοσί-
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ου συµφέροντος και, επίσης, θα τεκµηριώνονται από επιστηµονικές µελέ-

τες, όπως, επί παραδείγµατι, η Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(Μ.Π.Ε.), και, πάντως, θα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο

ρύθµισης των χρήσεων γης, ώστε να µην αποτελούν ευκαιριακές ή σηµεια-

κές παρεµβάσεις (βλ. µεταξύ άλλων, ενδεικτικά, ΣτΕ  2685/2010 7µ., σκέψη

13, όπου αναφέρεται ότι: «(…) στο άρθρο 13 του ν. 2971/2001 προβλέπεται

η παραχώρηση της "απλής χρήσης" του αιγιαλού, εκείνης δηλαδή της χρή-

σεως από την οποία "δεν παραβιάζεται ο προορισµός [του αιγιαλού και της

παραλίας] ως κοινόχρηστων πραγµάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη

φυσική µορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους" (παρ. 1), στο δε άρ-

θρο 15 παρ. 3 ρητώς ορίζεται ότι η αξιοποίηση του αιγιαλού και της παρα-

λίας µε την παραχώρηση και την εκτέλεση έργων, κατά τα προβλεπόµενα

στα άρθρα 13 και 14 του νόµου, "πρέπει να εξασφαλίζει και να µην εµποδίζει

την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία και αι-

γιαλό, εκτός αν τούτο επιβάλλεται για λόγους εθνικής άµυνας, δηµόσιας τά-

ξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δηµόσιας

υγείας" (…)». Βλ., επίσης, ΣτΕ 3944/2015 7µ., σκέψη 12, κατά την οποία,

«(...) οι ρυθµίσεις των άρθρων 13 και 15 του ν. 2971/2001 έχουν την έννοια

ότι η παραχώρηση δικαιωµάτων απλής χρήσης επί του αιγιαλού και της πα-

ραλίας, στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ για την άσκηση δραστηριοτήτων, που εί-

ναι, καταρχήν, ήπιες και συµβατές µε τον προορισµό των στοιχείων αυτών

του φυσικού περιβάλλοντος ως κοινοχρήστων, πρέπει να γίνεται µεµονωµέ-

να και κατά περίπτωση, ύστερα από εξατοµικευµένη κρίση της Διοικήσεως,

συνοδευόµενη από τα αναγκαία διαγράµµατα, µε την οποία θα τίθενται και

οι αναγκαίοι όροι και περιορισµοί ενόψει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών

του υπό παραχώρηση συγκεκριµένου τµήµατος του αιγιαλού, προκειµένου

να διασφαλισθεί και η κατά προορισµό χρήση του ως κοινόχρηστου αγαθού

(…) δεδοµένου ότι οι µόνιµες κατασκευές, πέραν της αλλοίωσης, που επι-

φέρουν  στη  µορφολογία  του  αιγιαλού, συνδέονται µε δραστηριότητες µη

συµβατές µε το χαρακτήρα και τον προορισµό του αιγιαλού, ως κοινόχρη-

στου φυσικού αγαθού, και ως εκ τούτου αποτελούν µη επιτρεπόµενη χρήση

εκ του νόµου (…)».

26. Επί του άρθρου 253 παρ. 1

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 προτείνεται µεταβατική ρύθµιση, κατά

τον τίτλο του άρθρου, σύµφωνα µε την οποία «1. Έως την έγκριση των Τοπι-

κών Πολεοδοµικών Σχεδίων, οι διορθώσεις σφαλµάτων ορίων οικισµών

πραγµατοποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-

ας, κατόπιν γνωµοδότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµά-
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των και Αµφισβητήσεων, µετά από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Χωρι-

κού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας».

Η προκείµενη ρύθµιση φαίνεται να συµπληρώνει τις διατάξεις του άρθρου

72 («Οριοθέτηση και άλλες πολεοδοµικές ρυθµίσεις οικισµών - Αντικατάστα-

ση άρθρου 12 και παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4759/2020, κατάργηση άρθρου 19 ν.

2508/1997») του ν. 4915/2022, λαµβανοµένου υπόψη ότι δεν υπάρχει σχετι-

κή αναφορά στην Έκθεση Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθµισης (βλ. και προβλη-

µατισµό επί του ως άνω άρθρου, όσον αφορά το εφαρµοζόµενο πλαίσιο δυ-

νητικής εκπόνησης Σ.Μ.Π.Ε. σε σχέση µε την πολεοδόµηση και επέκταση

των οικισµών µέχρι την έγκριση των σχεδίων των τοπικών και των ειδικών

πολεοδοµικών πλαισίων, στην Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας, παρα-

τήρηση υπ’ αρ. 15). 

Κατά τη σχετική νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, «(…) καθ’

ερµηνεία, ιδίως, των άρθρων 43 παρ. 2 και 24 του Συντάγµατος, η πράξη ο-

ριοθετήσεως ενός οικισµού αποτελεί ρύθµιση γενικού πολεοδοµικού σχε-

διασµού, η οποία τον υπάγει στο κανονιστικό πεδίο εφαρµογής των οικείων

ρυθµίσεων για την αντίστοιχη κατηγορία Οικισµών [άρθρο 5 του ΠΔ/τος της

24-04/03-05-1985 (Δ΄ 181), άρθρα 4-9 του ΠΔ/τος της 02/13-03-1981 (Δ΄

138) κλπ.]. Εν όψει τούτου η πράξη οριοθετήσεως οικισµού είναι κανονιστι-

κής φύσεως, δεδοµένου δε ότι δεν αποτελεί τοπική υπόθεση ούτε τεχνικό ή

λεπτοµερειακό ζήτηµα, δεν επιτρέπεται να ενεργείται µε πράξη άλλου ορ-

γάνου της Διοικήσεως αλλά µε προεδρικό διάταγµα. Τούτο ισχύει κατά µεί-

ζονα λόγο προκειµένου περί οικισµών οι οποίοι εµπίπτουν σε ευαίσθητα οι-

κοσυστήµατα, ή τελούν υπό ειδική προστασία, όπως οι κηρυγµένοι αρχαιο-

λογικοί χώροι, οι ιστορικοί ή παραδοσιακοί Οικισµοί κ.λπ. (ΣΕ 3661/2005 Ο-

λοµ., 1481/2015, 4446/2010, 1712/1998, 2072/1997 7µ. κ.ά.). Περαιτέρω, ό-

πως έχει κριθεί, για την οριοθέτηση των προ του 1923 Οικισµών, όπως είναι

κατά κανόνα οι παραδοσιακοί οικισµοί (…), εφαρµοστέες είναι οι ειδικές γι’

αυτούς διατάξεις του ΠΔ/τος της 02/13-03-1981 περί οριοθετήσεως και ό-

ρων δοµήσεως των οικισµών προ του 1923 (Δ΄ 138) (…). Κατά την οριοθέ-

τηση των εν λόγω οικισµών λαµβάνεται υπόψη η υφιστάµενη µέχρι το 1923

πραγµατική κατάσταση αυτών και όχι οι τυχόν µεταγενέστερες επεκτάσεις

και αλλοιώσεις τους (ΣΕ 1481/2015, 2128/2014, 4446/2010, 2318/2004,

2052/2003), καθώς και η τυχόν υπαγωγή τους σε ιδιαίτερο προστατευτικό

καθεστώς µε σκοπό τη διατήρησή τους στο διηνεκές και την ανάδειξη της ι-

διαίτερης ιστορικής, πολεοδοµικής, αρχιτεκτονικής, λαογραφικής, κοινωνι-

κής και αισθητικής φυσιογνωµίας τους (…). Περιοχές µε αραιότερη δόµηση

µόνο κατ’ εξαίρεση µπορεί να περιλαµβάνονται εντός των ορίων του οικι-
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σµού, εφ’ όσον περιέχουν επαρκή αριθµό κτισµάτων, µε µικρή απόσταση µε-

ταξύ τους, και συναποτελούν, µε το συνεκτικό τµήµα, τον διαµορφωµένο

παραδοσιακό πολεοδοµικό ιστό του Οικισµού. Αντιθέτως, αραιοδοµηµένα

τµήµατα πέριξ του συνεκτικού ιστού, στα οποία υπάρχουν µεµονωµένα κτί-

σµατα, όπως π.χ. διάφορα λιθόκτιστα ή µη κτίσµατα που απαντώνται στην ύ-

παιθρο, και τα οποία δεν αποτελούν µέρος του διαµορφωµένου πολεοδοµι-

κού ιστού του οικισµού, ή της διακεκριµένης οικιστικής ενότητας αυτού, δεν

µπορούν να περιληφθούν νοµίµως εντός των ορίων οικισµού προ του έτους

1923 (βλ. άρθρο 100 παρ. 4 περ. α΄ και β΄ Κ.Β.Π.Ν., ΣΕ 1481/2015,

2128/2014, 4446/2010). Εξ άλλου, όπως έχει κριθεί (ΣΕ 5248/1995 7µ.,

893/2005), για την οριοθέτηση των (κοινών) οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους

εφαρµοστέες είναι οι διατάξεις του ΠΔ/τος της 24-04/ 03-05-1985, από τις

οποίες, σε συνδυασµό µε την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθ. 42 παρ. 5 του

Ν. 1337/1983 (Α΄ 33), προκύπτει ότι ληπτέα υπ’ όψη πραγµατική κατάσταση

αυτών είναι η υφισταµένη στις 14-03-1983, ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος

του Ν. 1337/1983 (άρθ. 44 αυτού), όχι δε Οικισµοί που δηµιουργήθηκαν µε-

ταγενεστέρως, ούτε περιοχές, στις οποίες µετά την παραπάνω ηµεροµηνία

επεκτάθηκαν µε αυθαίρετη δόµηση, χωρίς εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχέ-

διο, προϋφιστάµενοι οικισµοί, δεδοµένου, µάλιστα, ότι ο ίδιος Νόµος

[1337/1983] προέβλεψε τη θέσπιση προϋποθέσεων και διαδικασιών για την

επέκταση στο εξής των οικισµών αυτών. Τούτων παρέπεται ότι δεν επιτρέ-

πεται επανακαθορισµός των ορίων οικισµού µε βάση νέα πραγµατική κατά-

σταση, η οποία προέκυψε µετά τον αρχικό καθορισµό τους, τα δε όρια οικι-

σµού που καθορίζονται µε βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις επιτρέπε-

ται να τροποποιηθούν µόνο για λόγους νοµιµότητας, όπως είναι η πλάνη πε-

ρί τα πράγµατα, µε πράξη, η οποία επιβάλλεται να αιτιολογείται ειδικώς µε

αναφορά σε συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά και στοιχεία (ΣΕ

5248/1995 7µ., 893/2005, Π.Ε. 182/2009, 264/2007, 153/2002 κ.ά.)» (ΣτΕ

1268/2019. Βλ. και ΣτΕ 930 και 57/2017).

Υπό το φως των ανωτέρω, σκόπιµο θα ήταν να διευκρινισθεί η έννοια των

διορθώσεων σφαλµάτων ορίων οικισµών, οι οποίες δύνανται να χωρούν µε

υπουργικές αποφάσεις. 

27. Επί του άρθρου 255

Με την υπό ψήφιση διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης µο-

νάδων βιολογικού καθαρισµού σε γη υψηλής παραγωγικότητας, µε τροπο-

ποίηση του άρθρου 56 του ν. 2637/1998.

Συναφώς επισηµαίνεται ότι, µε πρόσφατη νοµολογία του Συµβουλίου της

Επικρατείας (524/2021 7µ., η οποία εκδόθηκε κατόπιν της 1433/2017 παρα-
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πεµπτικής απόφασης, σκέψη 19), κρίθηκε, µεταξύ άλλων, ότι «(…) καθ’ ο µέ-

ρος το ΕΧΠ/ΑΠΕ, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 3851/2010, επιτρέπει την ε-

γκατάσταση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα σε γε-

ωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, στοιχεί κατ’ αρχήν προς τις διατάξεις

των άρθρων 24 παρ. 1 και 2, 79 παρ. 8 και 106 παρ. 1 και 2 του Συντάγµατος.

Και τούτο διότι ο κοινός νοµοθέτης δεν κωλύεται, σταθµίζοντας τις διάφο-

ρες πτυχές του δηµοσίου συµφέροντος, και κινούµενος εντός των ορίων

του Συντάγµατος, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συνθηκών, να

προχωρήσει σε σύνθεση αυτών και να προκρίνει εκάστοτε την θεραπεία

µίας ή περισσότερων πτυχών του δηµοσίου συµφέροντος εν σχέσει προς τις

λοιπές, λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες ή προς αντιµετώπι-

ση καταστάσεων που είτε δεν υφίσταντο κατά το παρελθόν, είτε δεν είχαν

την ίδια ένταση όπως σήµερα, εφ’ όσον οι εισαγόµενες ρυθµίσεις είναι εύ-

λογες και αναγκαίες, θεσπίζονται µε γενικά και αντικειµενικά κριτήρια και

λαµβάνουν δεόντως υπόψη τις λοιπές πτυχές του δηµοσίου συµφέροντος.

Στην προκειµένη περίπτωση, η ανάπτυξη εγκαταστάσεων παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας από βιοµάζα εντός περιοχών γεωργικής γης υψηλής πα-

ραγωγικότητας, που επετράπη µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 και 7

του ν. 3851/2010, υπαγορεύεται από την ανάγκη αντιµετώπισης της κλιµατι-

κής αλλαγής, η οποία έχει λάβει οξείες διαστάσεις τις τελευταίες δεκαε-

τίες, της επίτευξης ενεργειακής επάρκειας της χώρας και της απεξάρτησης

από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιµα, σε συµµόρφωση προς διατάξεις του κοι-

νοτικού δικαίου και διεθνών συνθηκών, ενώ συµβάλλει στην προστασία του

περιβάλλοντος της περιοχής εγκατάστασης, στο µέτρο που καθιστά δυνατή

την αξιοποίηση (ανακύκλωση) οργανικών αποβλήτων, τα οποία άλλως θα

διετίθεντο στο περιβάλλον µε προφανείς δυσµενείς συνέπειες για την ποιό-

τητά του. Με τα δεδοµένα αυτά, οι ανωτέρω διατάξεις του ΕΧΠ/ΑΠΕ, όπως

τροποποιήθηκε µε τον ν. 3851/2010, οι οποίες επιτρέπουν την εγκατάσταση

µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα σε γεωργική γη υ-

ψηλής παραγωγικότητας, στοιχούν κατ’ αρχήν προς τις ανωτέρω συνταγµα-

τικές διατάξεις εφ’ όσον οι µονάδες αυτές είναι µικρής δυναµικότητας, χα-

µηλής οχλήσεως και χρησιµοποιούν πρώτη ύλη προερχόµενη από γεωργι-

κές, κτηνοτροφικές κ.λπ. εκµεταλλεύσεις της περιοχής εγκαταστάσεώς

τους, ενώ τα ειδικότερα ζητήµατα χωροθέτησης και ένταξης των µονάδων

αυτών στο άµεσο περιβάλλον τους αντιµετωπίζονται στο στάδιο της περι-

βαλλοντικής αδειοδότησής τους (πρβλ. ΣΕ 2499/2012 Ολοµ, 2468/2011 7µ.

σκέψη 13, 3825/2010 σκέψη 8 κ.ά.)». Βλ., επίσης, ΣτΕ 632/2022, σκέψη 7,

κατά την οποία «(…) [ο] ν. 3851/2010 [εκδόθηκε] σε συµµόρφωση προς την

2009/28/ΕΚ Οδηγία σχετικά µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από
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Α.Π.Ε. (L 140), µε την οποία θεσπίσθηκε κανονιστικό πλαίσιο για την προώ-

θηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (βλ. ΣτΕ 3367/2015 Ο-

λοµ., 1421/2013 7µ.). Ο νόµος αυτός απέβλεψε, ιδίως, στην προστασία του

κλίµατος, η οποία αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα

"υψίστης σηµασίας για τη χώρα" (άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3468/2006, όπως συ-

µπληρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3851/2010), στην επιτάχυνση της υλοποί-

ησης των έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,

προκειµένου αφενός να µειωθούν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, α-

φετέρου δε να επιτευχθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώ-

ρας, και στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα των Α.Π.Ε. Με

τις διατάξεις του εν λόγω νόµου επήλθαν ριζικές αλλαγές, µεταξύ άλλων

και στο καθεστώς προστασίας της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας

(…)». 

Ωστόσο, έχει κριθεί συναφώς επί του θέµατος (ΣτΕ 1189/2021, σκέψη 11)

ότι «(…) κατά την άσκηση του ακυρωτικού ελέγχου πράξεων εκδιδοµένων

κατ’ εφαρµογήν της νοµοθεσίας για την εκ των προτέρων εκτίµηση των επι-

πτώσεων στο περιβάλλον σχεδιαζοµένων έργων, ή δραστηριοτήτων, στον ο-

ποίο περιλαµβάνεται και η πλάνη περί τα πράγµατα, ο δικαστής εξετάζει, µε-

ταξύ άλλων, αν η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αποτελεί το βα-

σικό µέσο εφαρµογής της απορρέουσας από τις ανωτέρω διατάξεις αρχής

της πρόληψης και προφύλαξης, ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις του νό-

µου και αν το περιεχόµενό της είναι επαρκές ώστε να παρέχεται στα αρµό-

δια διοικητικά όργανα η δυνατότητα να διακριβώνουν και αξιολογούν τους

κινδύνους και τις συνέπειες του έργου και να εκτιµούν αν η πραγµατοποίη-

σή του είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της οικείας νοµοθεσίας, τις συνταγ-

µατικές επιταγές και τους ορισµούς της Συνθήκης για την Λειτουργία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευθεία, όµως, αξιολόγηση από µέρους του δικαστή

των συνεπειών ορισµένου έργου ή δραστηριότητας και η κρίση αν η πραγ-

µατοποίησή του αντίκειται στην αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης εξέρχονται

των ορίων του ακυρωτικού ελέγχου, διότι προϋποθέτουν διαπίστωση πραγ-

µατικών καταστάσεων, διερεύνηση τεχνικών θεµάτων, ουσιαστικές εκτιµή-

σεις και στάθµιση στηριζόµενη στις εκτιµήσεις αυτές. Κατ’ ακολουθίαν, πα-

ράβαση της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης µπορεί να ελεγχθεί ευθέως από

τον ακυρωτικό δικαστή µόνον αν από τα στοιχεία της δικογραφίας και µε βά-

ση τα διδάγµατα της κοινής πείρας προκύπτει ότι η προκαλούµενη από το

έργο ή τη δραστηριότητα βλάβη για το περιβάλλον είναι µη επανορθώσιµη

και έχει τέτοια έκταση και συνέπειες, ώστε προδήλως να αντιστρατεύεται

την παραπάνω συνταγµατική αρχή (Σ.τ.Ε. 3478/2000 Ολοµ, 613/2002 Ολοµ.,

2547/2005, 2125/2009, 570/2012, 3049/2015, 2787/2017, 1286/2019)». 
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Υπό το φως των ανωτέρω, οι ως άνω προϋποθέσεις θα πρέπει να τηρού-

νται και εν προκειµένω, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προτεινόµενες χωρο-

θετήσεις εγκαταστάσεων µονάδων βιολογικού καθαρισµού σε περιοχές γε-

ωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας έχουν ήδη ειδικώς µελετηθεί, κατά

την εκπόνηση της οικείας µελέτης για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών ε-

πιπτώσεων, προκειµένου να τεκµηριώνεται ότι δεν επιφέρουν ουσιώδη βλά-

βη, και µάλιστα µη επανορθώσιµη, στο περιβάλλον.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023
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