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Προσ τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Παραγωγόσ και Εμπορύου  

τησ Βουλόσ των Ελλόνων  

16 Ιουλύου 2021 

Αρ. Πρωτ. 35/2021 

 

Σχϐλια τησ ανεξϊρτητησ δεξαμενόσ ςκϋψησ για το περιβϊλλον The Green Tank  

 

επύ του νομοςχϋδιου του Υπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ:  

«Ολοκληρωμϋνο πλαύςιο για τη διαχεύριςη των αποβλότων - Ενςωμϊτωςη των Οδηγιών 

2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου τησ 30όσ 

ΜαϏου 2018 για την τροποπούηςη τησ Οδηγύασ 2008/98/ΕΚ περύ αποβλότων και τησ 

Οδηγύασ 94/62/ΕΚ περύ ςυςκευαςιών και απορριμμϊτων ςυςκευαςιών, πλαύςιο 

οργϊνωςησ του Ελληνικοϑ Οργανιςμοϑ Ανακϑκλωςησ, διατϊξεισ για τα πλαςτικϊ 

προώϐντα, επεύγουςεσ διατϊξεισ για την προςταςύα του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ, 

χωροταξικϋσ-πολεοδομικϋσ και ενεργειακϋσ ρυθμύςεισ» 

 

Με το παρόν καταθϋτουμε ςχόλια ςε επιλεγμϋνα ϊρθρα του νομοςχεδύου. 

 

 Άρθρο 112: Οργανιςμϐσ Φυςικοϑ Περιβϊλλοντοσ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ - 

Τροποπούηςη ϊρθρου 27 ν. 4685/2020 

το ϊρθρο αυτό περιλαμβϊνονται τροποποιόςεισ ςτισ διατϊξεισ που αποδυναμώνουν τον 

νεοςύςτατο Οργανιςμό Υυςικού Περιβϊλλοντοσ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ (ΟΥΤΠΕΚΑ). Ωσ 

νεοςύςτατοσ οργανιςμόσ χρειϊζεται ςτόριξη – θεςμικό και οικονομικό. υγκεκριμϋνα:  

 

1) Παρ. 4: Διαγρϊφηκε από τουσ ςκοπούσ του ΟΥΤΠΕΚΑ η «διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ», 

δηλαδό αποςπϊται ο ςκοπόσ τησ διατόρηςησ τησ βιοποικιλότητασ από τη διαχεύριςη των 

προςτατευόμενων περιοχών. 

 

Ωσ τώρα ο ΟΥΤΠΕΚΑ όταν υπεύθυνοσ και για τα δύο καθώσ το νομοθετικό πλαύςιο αναγνώριζε 

ότι η αποτελεςματικό διαχεύριςη των προςτατευόμενων περιοχών εύναι θεμελιώδησ λύθοσ και 

αναπόςπαςτο κομμϊτι τησ διατόρηςησ τησ βιοποικιλότητασ. Η επύτευξη ςτόχων διατόρηςησ ςε 

προςτατευόμενεσ περιοχϋσ απαιτεύ μύα ςυνεκτικό πολιτικό προςταςύασ τησ φύςησ. 

 

Πρόταςη: Η αλλαγό αυτό δεν θα πρϋπει να γύνει αποδεκτό.  

Αν προκύπτει θϋμα αλληλοεπικϊλυψησ αρμοδιοτότων ασ προβλεφθεύ μνημόνιο ςυνεργαςύασ με 

το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, όπωσ προβλϋπεται για τα θϋματα τησ κλιματικόσ 

αλλαγόσ (παρ. 5) ια)).  
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2) Παρ. 5 ιςτ): Ο ΟΤΥΠΕΚΑ χϊνει την ανεξαρτηςύα του καθώσ δεν θα ϋχει τελικό ευθύνη ςτη 

διατύπωςη γνώμησ για τισ επιπτώςεισ ϋργων που μπορεύ να επηρεϊςουν τισ προςτατευόμενεσ 

περιοχϋσ, για τισ οπούεσ εύναι αρμόδιοσ. Τποχρεώνεται να προ-υποβϊλει τισ γνωμοδοτόςεισ του 

ςτη Γενικό Διεύθυνςη Περιβαλλοντικόσ Πολιτικόσ του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και 

Ενϋργειασ. Η διατύπωςη γνώμησ για ϋργα ςε προςτατευόμενεσ περιοχϋσ εύναι κομβικόσ 

ςημαςύασ για την ϊμβλυνςη των επιπτώςεων από δυνητικϋσ απειλϋσ ςτα προςτατευτϋα 

αντικεύμενα τησ κϊθε περιοχόσ.  

 

Πρόταςη: Η αλλαγό αυτό δεν θα πρϋπει να γύνει αποδεκτό.  

 
 Νϋεσ διατϊξεισ: ε αντύθεςη με τισ ωσ ϊνω ρυθμύςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο νομοςχϋδιο, 

το ΥΠΕΝ θα ϋπρεπε να διευκολϑνει και να ενδυναμώςει τον νϋο οργανιςμϐ.  

 

Σο Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, θα ϋπρεπε να εγκρύνει τισ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ που 

θα τον καταςτόςουν πλόρωσ λειτουργικό καθώσ και τον ςχεδιαςμό για τισ δρϊςεισ του τα επόμενα 

χρόνια, αλλϊ και να προωθόςει τισ ςυνϋργειεσ με τισ υφιςτϊμενεσ υπηρεςύεσ.  

 

Επιπλϋον, θα ϋπρεπε να φροντύςει η κυβϋρνηςη την κϊλυψη μϋςω του ΟΥΤΠΕΚΑ, μεγϊλων κενών 

ςτην προςταςύα τησ φύςησ, όπωσ η φύλαξη των προςτατευόμενων περιοχών. υγκεκριμϋνα θα 

προτεύναμε τισ εξόσ δύο βελτιώςεισ ςτο υφιςτϊμενο νομικό πλαύςιο:  

 

1) Ν. 4685/2020: Άρθ. 34 Παρ. 2: Σα ςτελϋχη του ΟΥΤΠΕΚΑ πρϋπει να αποκτόςουν προ-

ανακριτικϊ καθόκοντα, εκπληρώνοντασ τη δϋςμευςη τόςο τησ προηγούμενησ όςο και τησ νυν 

πολιτικόσ ηγεςύασ. Η απουςύα αυτόσ τησ πρόβλεψησ αφόνει την ελληνικό φύςη ϋκθετη ςε 

περιβαλλοντικό υποβϊθμιςη και τισ τοπικϋσ μονϊδεσ του ΟΥΤΠΕΚΑ ανόμπορεσ να 

αντιμετωπύςουν περιβαλλοντικϊ εγκλόματα.  

 

Πρόταςη: Για την αποφυγό των παραπϊνω ςυγχύςεων προτεύνονται τα παρακϊτω:  

α) Προςθόκη επιπλϋον αρμοδιότητασ ιςτ ): ϊςκηςη προανακριτικών καθηκϐντων,  

γ) Προςθόκη μεταβατικόσ διϊταξησ ςτο Άρθρο 43 παρ. 8α:  

«8α. Η ϊςκηςη τησ αρμοδιϐτητασ τησ περ. ιςτ) τησ παρ. 5 του ϊρθρου 34 εκκινεύ μετϊ 

την ςτελϋχωςη με το προςωπικϐ του ΟΦΥΠΕΚΑ».  

 

2) Ν. 4685/2020: Άρθ. 35 παρ. 1: Η υποχρεωτικό ςυγκρότηςη τοπικών επιτροπών διαχεύριςησ 

αποτελεύ ςημαντικό πρόβλεψη. Ωςτόςο, δεν θα πρϋπει να ϋχουν μόνο ςυμβουλευτικό 

χαρακτόρα. Για κϊποια θϋματα θα πρϋπει να ϋχουν (ςυν)αποφαςιςτικϐ χαρακτόρα. 

Συγκεκριμϋνα προτεύνεται η ακϐλουθη διατϑπωςη: 

 

Πρόταςη: Προςθόκη ςτο πρώτο εδϊφιο του αρθ. 35 παρ. 1)  
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i. Η Επιτροπό Διαχεύριςησ διατυπώνει ςϑμφωνη γνώμη για τα ακϐλουθα:  

α) Κατϊρτιςη ςχεδύου δρϊςησ των ςχεδύων διαχεύριςησ 

β) Επικαιροπούηςη των ςχεδύων διαχεύριςησ  

ii. Η Επιτροπό Διαχεύριςησ διατυπώνει απλό γνώμη για τα ακϐλουθα:  

α) Σϑνταξη προτϊςεων φϑλαξησ των περιοχών αρμοδιϐτητασ τησ 

β) Αξιολϐγηςη τησ διαχεύριςησ των περιοχών αρμοδιϐτητασ τησ 

 
 Άρθρο 131: Προςδιοριςμϐσ κατανομόσ εςϐδων απϐ πλειςτηριαςμοϑσ δικαιωμϊτων 

εκπομπών αερύων ρϑπων για τα ϋτη 2021 ϋωσ 2030 – Τροποπούηςη του ϊρθρου 25 του 

ν. 3468/2006 

 

το ϊρθρο ορύζεται πώσ και ςε ποιουσ θα κατανϋμονται τα ϋςοδα από πλειςτηριαςμούσ 

δικαιωμϊτων εκπομπών αερύων ρύπων για την επόμενη δεκαετύα 2021 ϋωσ 2030 

 

1) Παρ. δ: Εύναι πολϑ θετικϐ ϐτι προβλϋπεται μϋχρι το 2030 εθνικό χρηματοδϐτηςη για τισ 

λιγνιτικϋσ περιοχϋσ από τα ϋςοδα δημοπρϊτηςησ δικαιωμϊτων εκπομπών διοξειδύου του 

ϊνθρακα. Η Ελλϊδα όταν η πρώτη χώρα που αξιοπούηςε τουσ πόρουσ του υςτόματοσ 

Εμπορύασ Δικαιωμϊτων Εκπομπών για τη δύκαιη μετϊβαςη από το 2018. Με την παρούςα 

διϊταξη δεύχνει μια καλοδεχούμενη ςυνϋπεια και ςυνϋχεια του κρϊτουσ.  

 

Η διϊταξη απαντϊ ςε ϋνα πϊγιο αύτημα τοπικών φορϋων καθώσ και δικό μασ πρόταςη. Οι πόροι 

αυτού αποτελούν πολϑτιμο ςυμπλόρωμα ςτη ςημαντικό μεν αλλϊ ανεπαρκό δε 

χρηματοδότηςη που δύνεται από το Πρόγραμμα Δύκαιησ Αναπτυξιακόσ Μετϊβαςησ (ΠΔΑΜ). 

που ςχεδιϊζεται αυτό την περύοδο. Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ του ΠΔΑΜ ανϋρχεται ςόμερα 

ςε μόλισ €1,6 δισ τα οπούα θα προϋλθουν από ευρωπαώκούσ πόρουσ (Σαμεύο Δύκαιησ 

Μετϊβαςησ, Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ και Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο) 

και την απαιτούμενη εθνικό ςυγχρηματοδότηςη ςε ποςοςτό 15%. Οι πόροι αυτού δε, 

προορύζονται να καλύψουν τισ ανϊγκεσ μετϊβαςησ όχι μόνο των λιγνιτικών περιοχών αλλϊ και 

των νηςιών. Ωςτόςο, ο μεταςχηματιςμόσ τοπικών οικονομιών που εύναι τόςο βαθιϊ 

εξαρτημϋνεσ από τον λιγνύτη απαιτούν ιςχυρότερη οικονομικό ςτόριξη, όπωσ αναδεικνύουν οι 

ςχετικϋσ μελϋτεσ του ΙΟΒΕ και του ΙΕΝΕ,. Εύναι χαρακτηριςτικό ότι οι γειτονικϋσ μασ Βουλγαρύα 

και Ρουμανύα που ωσ τώρα δεν ςχεδιϊζουν καν την απεξϊρτηςό τουσ από λιγνύτη και 

λιθϊνθρακα θα λϊβουν αποκλειςτικϊ και μόνο από το Σαμεύο Δύκαιησ Μετϊβαςησ ςχεδόν €1,2 

δισ και €2 δισ αντύςτοιχα. 

 

Απαιτεύται όμωσ, μύα προςθόκη πλϋον: ότι η αξιοπούηςη των πόρων πρϋπει να εύναι ςυμβατό 

με τα Εδαφικϊ Σχϋδια Δύκαιησ Μετϊβαςησ. Πρϋπει οι πόροι από τη δημοπρϊτηςη 

δικαιωμϊτων εκπομπών που διοχετεύονται ςτισ λιγνιτικϋσ περιοχϋσ να εξυπηρετούν ϋναν 
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ενιαύο ςχεδιαςμϐ μετϊβαςησ. Επύςησ, όδη οι πόροι αυτού διοχετεύονται μϋςω του Πρϊςινου 

Ταμεύου, ςτοιχεύο που δεν αντικατοπτρύζεται ςτην αντύςτοιχη παρϊγραφο του νομοςχεδύου. 

 

Πρόταςη: Να τροποποιηθεύ η παρ. δ ωσ εξόσ:  

«Ποςοςτό των εςόδων, το οποίο θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαςη, διατίθεται ςε φορέα 

ή φορείσ εποπτευόμενουσ από το Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενέργειασ ςτο Πράςινο Ταμείο 

για τη χρηματοδότηςη έργων και δράςεων για την ανάπτυξη βιώςιμων οικονομικών 

δραςτηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματοσ που 

περιλαμβάνονται ςτα αντίςτοιχα εγκεκριμένα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιησ Μετάβαςησ, με 

ςτόχο την ενίςχυςη και τη ςταδιακή διαφοροποίηςη των τοπικών οικονομιών, καθώσ και τη 

δημιουργία νέων θέςεων εργαςίασ ςτισ Περιφερειακέσ Ενότητεσ Κοζάνησ, Φλώρινασ και ςτον 

Δήμο Μεγαλόπολησ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αρκαδίασ. Τυχόν ποςό που δεν θα 

χρηςιμοποιηθεί εντόσ ενόσ (1) έτουσ μεταφέρεται για χρήςη ςτα επόμενα έτη, έωσ εξαντλήςεώσ 

του….» 

 

Επόμενο βόμα, θα πρϋπει πλϋον να εκδοθεύ η απόφαςη καταμεριςμού των πόρων για το 2021. 

Με δεδομϋνη την εκτόξευςη των τιμών του διοξειδύου του ϊνθρακα (ο ΔΑΠΕΕΠ προβλϋπει 

μεςοςταθμικό τιμό για το 2021 45 €/τόνο) και τη ςυγκϋντρωςη πολύ περιςςότερων πόρων 

(περιςςότερα από €900 εκατ. ςε ςύγκριςη με τα €506 εκ. το 2020) πιςτεύουμε ότι πρϋπει το 

ποςοςτό να επανϋρθει ςτο 6% που όταν το 2018 και το 2019. Με βϊςη τισ εκτιμόςεισ, δλδ 

περύπου 50 εκατ. ευρώ για τισ ςημερινϋσ επεύγουςεσ ανϊγκεσ των λιγνιτικών περιοχών.  

 

2) Παρ. γ: Δεν αναφϋρεται ο Οργανιςμόσ Υυςικού Περιβϊλλοντοσ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ 

(ΟΥΤΠΕΚΑ) ανϊμεςα ςτουσ δικαιούχουσ των πόρων από τη δημοπρϊτηςη εκπομπών αερύων 

του θερμοκηπύου. Αυτό η αλλαγό ςτο υφιςτϊμενο πλαύςιο ςημαύνει ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ χϊνει τη 

δυνατϐτητα να λϊβει χρηματοδϐτηςη απϐ αυτό την πηγό για ολϐκληρη τη δεκαετύα 

2021-2030. Όμωσ εύναι απαραύτητη για τη λειτουργύα του ΟΥΤΠΕΚΑ και την υλοπούηςη 

δρϊςεων για τη φύςη και το κλύμα.  

 

Πρόταςη: Να διατηρηθεύ ρητό πρϐβλεψη για τη χρηματοδϐτηςη του ΟΦΥΠΕΚΑ και να 

καθορύζεται το ποςοςτό κϊθε χρόνο με βϊςη τισ ανϊγκεσ. 

 

3) Παρ. γ: Πρϋπει να φανεύ ξεκϊθαρα ότι η Ελλϊδα αναλαμβϊνει τισ δεςμεύςεισ τησ ςύμφωνα με 

τη υμφωνύα του Παριςιού υποςτηρύζοντασ την κλιματικό δρϊςη ςε αναπτυςςόμενεσ και 

τρύτεσ χώρεσ.  

 

Πρόταςη: Η πρόβλεψη χρηματοδότηςησ για «ϋργα ςε αναπτυςςόμενεσ ό τρύτεσ χώρεσ με 

ςκοπό τη μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου και την προςαρμογό ςτην κλιματικό 

αλλαγό» να διατυπωθεύ διακριτϊ ςε χωριςτϐ ςτοιχεύο τησ παραγρϊφου. 

https://thegreentank.gr/

