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Υπόμνημα επύ του ςχεδύου νόμου
του Υπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ
Με το παρϐν το Green Tank θϋτει υπϐψη των μελών τησ Επιτροπόσ Παραγωγόσ και Εμπορύου
τα ακϐλουθα ςχϐλια επύ του ςχεδύου νϐμου του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ με
τύτλο: «Διατϊξεισ για την απλοπούηςη τησ περιβαλλοντικόσ αδειοδϐτηςησ, θϋςπιςη πλαιςύου
για την ανϊπτυξη των Τπερϊκτιων Αιολικών Πϊρκων, την αντιμετώπιςη τησ ενεργειακόσ
κρύςησ, την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και λοιπϋσ διατϊξεισ».
Σο εν λϐγω νομοςχϋδιο ϋρχεται προσ ςυζότηςη ςε μια πολϑ δυςμενό για τη χώρα ςυγκυρύα. Οι
πυρκαγιϋσ καταςτρϋφουν πολϑτιμουσ και αναντικατϊςτατουσ φυςικοϑσ πϐρουσ ςε ϐλη την
επικρϊτεια, ενώ η ανϊγκη προςταςύασ και διαχεύριςησ του φυςικοϑ μασ κεφαλαύου
αναδεικνϑεται για ακϐμα μια φορϊ ωσ μια διαχρονικϊ γνωςτό, μεν, αλλϊ μη αντιμετωπύςιμη
πρϐκληςη. Οι προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ τησ χώρασ δεν αποτελοϑν νηςύδεσ προςταςύασ
αποκομμϋνεσ απϐ το υπϐλοιπο φυςικϐ και ανθρωπογενϋσ περιβϊλλον, αλλϊ περιοχϋσ
προςταςύασ τησ φϑςησ ενταγμϋνεσ ςε ϋνα ευρϑτερο πλαύςιο βιώςιμησ και ιςϐρροπησ
ςυνϑπαρξησ ανθρώπου και φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ. Ωσ εκ τοϑτου, δεν ϋχουν ανϊγκη
προςταςύασ μϐνο οι πυρόνεσ των προςτατευϐμενων περιοχών, αλλϊ το ςϑνολϐ τουσ, μϋςα απϐ
τη διαμϐρφωςη ενϐσ πλαιςύου χρόςεων γησ που να εξαςφαλύζει την ορθό και αειφορικό
διαχεύριςό τουσ παρϊλληλα με την προςταςύα ειδών και οικοτϐπων. Οι πρϐςφατεσ μϊλιςτα
πυρκαγιϋσ, που ϋχουν πλόξει ανεπανϐρθωτα τα ϐρια των πυρόνων προςταςύασ
προςτατευϐμενων περιοχών, αναδεικνϑουν τον ρϐλο που θα επιτελϋςουν το επϐμενο διϊςτημα
οι υπϐλοιπεσ ζώνεσ των προςτατευϐμενων περιοχών ςτην αποκατϊςταςη των
οικοςυςτημϊτων. ε αυτό τη ςυγκυρύα, λοιπϐν, το θεςμικϐ πλαύςιο για την προςταςύα και
διαχεύριςη των προςτατευϐμενων περιοχών τησ χώρασ θα ϋπρεπε να ενιςχυθεύ και να αποπνϋει
ιςχυρό δϋςμευςη ϐχι μϐνο για την προςταςύα τησ φϑςησ, αλλϊ και για την ανϊδειξη του
φυςικοϑ πλοϑτου ωσ το ςυγκριτικϐ πλεονϋκτημα τησ χώρασ γα την αντιμετώπιςη τησ
κλιματικόσ κρύςησ και την εξαςφϊλιςη ενϐσ βιώςιμου μϋλλοντοσ.
Τπϐ αυτϐ το πρύςμα, τα ςχϐλια αφοροϑν ςυγκριμϋνα το Κεφϊλαιο Γ (ϊρθρα 11 & 13),
Κεφϊλαιο Η, και Κεφϊλαιο Θ (ϊρθρο 87).
Κεφϊλαιο Γ
Άρθρο 11: Μετϊ τη διαβοϑλευςη περιορύςτηκαν οι νϋεσ δυνητικϊ επιτρεπϐμενεσ χρόςεισ που
εύχαν προταθεύ ειδικϊ ςτισ δϑο αυςτηρϐτερεσ ζώνεσ προςταςύασ των προςτατευϐμενων
περιοχών. Ειδικϊ για τισ ζώνεσ απολϑτου προςταςύασ, διορθώνονται και προβλόματα που εύχαν
διαπιςτωθεύ όδη απϐ το 2020. Ωςτϐςο, ςτισ υπϐλοιπεσ ζώνεσ επιτρϋπονται νϋεσ χρόςεισ ενώ
διατηροϑνται και εκεύνεσ οι χρόςεισ οι οπούεσ, εύχαν όδη θεςμοθετηθεύ απϐ το ν. 4685/2020,.
Αυτϐ ϐμωσ επιφϋρει ςαφό επιδεύνωςη ςτο υφιςτϊμενο καθεςτώσ με τισ ςυγκεκριμϋνεσ
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ρυθμύςεισ να ϋχουν χαρακτηριςτεύ ωσ προβληματικϋσ, αδϐκιμεσ, επικύνδυνεσ και αςϑμβατεσ με
την ϋννοια των προςτατευϐμενων περιοχών 1, όδη απϐ την πρώτη φορϊ που προτϊθηκε.
Σο πρϐβλημα προκϑπτει καθώσ το ϊρθρο 11 διατηρεύ την προβληματικό προςϋγγιςη περύ
προκαθοριςμϋνου καταλόγου δυνητικϊ επιτρεπόμενων χρόςεων ανϊ ζώνη προςταςύασ
που ειςόγαγε ο ν. 4685/2020.
Η προςϋγγιςη αυτό ϋχει οδηγόςει ςε αδιϋξοδα καθώσ εύναι πρακτικϊ αδϑνατον να
προβλεφθοϑν εκ των προτϋρων απϐ τον εκϊςτοτε νομοθϋτη ϐλεσ οι χρόςεισ ανϊ ζώνη
προςταςύασ για κϊθε χερςαύα, υγροτοπικό, θαλϊςςια ό μεικτό προςτατευϐμενη περιοχό τησ
χώρασ. Εξϊλλου, αυτϐ εύναι το αντικεύμενο των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) που
αυτό την περύοδο υλοποιοϑνται για ϐλεσ τισ περιοχϋσ Natura 2000, με προϒπολογιςμϐ πλϋον
των 17 εκατ. ευρώ απϐ το ςυγχρηματοδοτοϑμενο επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα για το Περιβϊλλον
(ΤΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020). Ωσ αποτϋλεςμα των αδιεξϐδων που ϋχουν διαπιςτωθεύ, οι
τροποποιόςεισ που περιλαμβϊνει το παρϐν ςχϋδιο νϐμου δημιουργοϑν νϋεσ ςτρεβλώςεισ ςτο
ςϑςτημα προςτατευϐμενων περιοχών προςθϋτοντασ νϋεσ χρόςεισ ανϊ ζώνη προςταςύασ, οι
περιςςϐτερεσ εκ των οπούων εύναι αςϑμβατεσ με την ϋννοια των προςτατευϐμενων περιοχών ό
των οριςμών των επιμϋρουσ ζωνών προςταςύασ που περιλαμβϊνονται ςτο ϊρθρο 12.2 Επύ τησ
ουςύασ, η πολιτεύα δεν εμπιςτεϑεται οϑτε τουσ μελετητϋσ, τουσ οπούουσ η ύδια ϋχει επιλϋξει, ϐτι
θα εκπονόςουν ςωςτϊ τισ ειδικϋσ περιβαλλοντικϋσ μελϋτεσ και θα μπορϋςουν να επιλϋξουν
εκεύνεσ τισ χρόςεισ που εύναι οι πιο κατϊλληλεσ για την εκϊςτοτε προςτατευϐμενη περιοχό
οϑτε και την ύδια διούκηςη ϐτι θα μπορεύ να τισ ελϋγξει.
Η προςϋγγιςη αυτό των προκαθοριςμϋνων δυνητικϊ επιτρεπομϋνων χρόςεων ανϊ ζώνη
προςταςύασ δεν ϋχει επιτϑχει τον διατυπωμϋνο αρχικϐ ςτϐχο τησ επύςπευςησ τησ θεςμικόσ
κατοχϑρωςησ των προςτατευϐμενων περιοχών, καθώσ δϑο χρϐνια μετϊ την υιοθϋτηςό τησ
καμύα Ειδικό Περιβαλλοντικό Μελϋτη δεν ϋχει εγκριθεύ και κανϋνα Προεδρικϐ Διϊταγμα (βϊςει
των νϋων μελετών) δεν ϋχει εκδοθεύ καθώσ απαιτόθηκε ςημαντικϐσ χρϐνοσ προςαρμογόσ του
αρχικοϑ προγραμματιςμοϑ των ΕΠΜ ςτη νϋα προςϋγγιςη που ειςόγαγε ο ν. 4685/2020. Οι
περιςςϐτερεσ μϊλιςτα εκ των μελετών που ϋχει αναθϋςει το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ και
Ενϋργειασ δεν ϋχουν τεθεύ ςε δημϐςια διαβοϑλευςη, ενώ οι τροποποιόςεισ ςτο παρϐν ςχϋδιο
νϐμου θα οδηγόςουν ςε μεγαλϑτερεσ καθυςτερόςεισ. υνεπώσ, θεωρεύται πρακτικϊ απύθανο να
υλοποιηθεύ η δϋςμευςη του Πρωθυπουργοϑ κατϊ το υνϋδριο τησ Διεθνοϑσ Ένωςησ για τη
Διατόρηςησ τησ Υϑςησ (IUCN) ςτη Μαςςαλύα τον επτϋμβριο του 2021 ςτο οπούο εύχε
δηλώςει: «Δεςμεύομαι προςωπικϊ πωσ η ανακόρυξη του καθεςτώτοσ προςταςύασ για όλεσ τισ
περιοχϋσ Natura 2000 θα ολοκληρωθεύ μϋχρι το τϋλοσ του 2022, μϋςω μιασ απολύτωσ διαφανούσ
και ςυμπεριληπτικόσ διαδικαςύασ.»3

Ενδεικτικϊ:
ςχϐλια
του
Green
Tank
ςτη
διαβοϑλευςη
τον
Μϊρτιο
του
2020:
https://thegreentank.gr/2020/03/13/diavouluesi-polunomosxedio/) και ςχετικό τοποθϋτηςη και υπϐμνημα ςτην
ακρϐαςη φορϋων ςτη Βουλό των Ελλόνων: https://thegreentank.gr/2020/04/29/symmetoxi-stin-akroasi-foreongia-n-sx-ypen/ τον Απρύλιο του 2020.
2 Τπενθυμύζεται ϐτι εκτροπό των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών εύχε επιχειρηθεύ και πριν περύπου ϋναν χρϐνο
με το ϊρθρο. 218 του ν. 4872/2021.
3 https://primeminister.gr/2021/09/03/27339
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Εξϊλλου η παρϊταςη τησ κατ’ εξαύρεςη επϋκταςησ ιςχϑοσ των υπουργικών αποφϊςεων
χαρακτηριςμοϑ απϐ ϋνα (1) ςε τρύα (3) χρϐνια (ϊρθρο 13 παρ. 6), πιθανϊ να προτεύνεται για
την αντιμετώπιςη προβλημϊτων που ϋχουν δημιουργηθεύ απϐ την καθυςτϋρηςη ολοκλόρωςησ
των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και την πρϐληψη δημιουργύασ θεςμικοϑ κενοϑ ςε μύα ό
περιςςϐτερεσ προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ. Ωςτϐςο, η γενικευμϋνη αυτό επϋκταςη τησ ιςχϑοσ
μύασ θεςμικϊ αμφύβολησ πρϊξησ, για την ϋκδοςη τησ οπούασ απουςιϊζει η πρϐβλεψη ϋςτω και
μύασ τυπικόσ τεκμηρύωςησ, δημιουργεύ ερωτηματικϊ για το κατϊ πϐςο το ϋργο των Ειδικών
Περιβαλλοντικών Μελετών θα ολοκληρωθεύ ςϑντομα και πολϑ περιςςϐτερο αν θα ϋχει
ουςιαςτικό ςημαςύα για την προςταςύα τησ φϑςησ ϐταν ολοκληρωθεύ.
Επιπλϋον, η μη επύτευξη τησ ςυγκεκριμϋνησ και θεςμοθετημϋνησ προςταςύασ για ϐλεσ τισ
περιοχϋσ Natura 2000 απομακρϑνει την πιθανϐτητα ςυμμϐρφωςησ τησ χώρασ με την
καταδικαςτικό απϐφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (C-849/19) για ανεπαρκό
προςταςύα των περιοχών Natura 2000, μύα δεκαετύα μετϊ το πϋρασ τησ ςχετικόσ προθεςμύασ.
Οι τροποποιόςεισ που περιλαμβϊνει το παρϐν ςχϋδιο νϐμου ϋρχονται ςε αντύθεςη με τη
τρατηγικό τησ ΕΕ για τη βιοποικιλϐτητα με ορύζοντα το 2030, η οπούα ςτοχεϑοντασ ςτην
αϑξηςη των μϋτρων προςταςύασ τησ βιοποικιλϐτητασ προβλϋπει ϐτι «τουλϊχιςτον το ϋνα τρύτο
των προςτατευϐμενων περιοχών —που αντιπροςωπεϑουν το 10 % τησ ξηρϊσ τησ ΕΕ και το
10 % τησ θϊλαςςασ τησ ΕΕ— θα πρϋπει να προςτατεύονται αυςτηρϊ», δηλαδό να τύθενται
ςε καθεςτώσ . το κεύμενο κατευθϑνςεων4 για τον χαρακτηριςμϐ των προςτατευϐμενων
περιοχών ώςτε να επιτευχθεύ και ο ςυνολικϐσ ςτϐχοσ τησ κϊλυψησ κατϊ 30% τησ ϋκταςησ τησ
ΕΕ ςε ξηρϊ και θϊλαςςα απϐ προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ, η Ευρωπαώκό Επιτροπό διευκρινύζει
την ϋννοια των αυςτηρϊ προςτατευϐμενων περιοχών διευκρινύζοντασ ποιεσ χρόςεισ και
δραςτηριϐτητεσ δυνητικϊ μπορεύ να εντϊςςονται ςε αυτϋσ. Οι κατευθϑνςεισ τησ Ευρωπαώκόσ
Επιτροπόσ ςε καμύα περύπτωςη δεν περιλαμβϊνουν τισ κατηγορύεσ χρόςεων που ο νϐμοσ
4685/2020 και το παρϐν νομοςχϋδιο ϋχουν ςυμπεριλϊβει ςτισ δϑο αυςτηρϐτερεσ ζώνεσ
προςταςύασ. Εξϊλλου, η Ευρωπαώκό Επιτροπό ακολουθεύ καθιερωμϋνα διεθνό5 πρϐτυπα για
τον ςχεδιαςμϐ προςτατευϐμενων περιοχών.
Προτεύνεται η πλόρησ αναθεώρηςη αυτόσ τησ προςϋγγιςησ. υγκεκριμϋνα, προτεύνεται η
επιλογό και εξειδύκευςη των επιτρεπϐμενων χρόςεων απϐ τον πλόρη κατϊλογο των ειδικών
χρόςεων του π.δ. 59/2018 και των δραςτηριοτότων ανϊ περιοχό να γύνεται ςτο επύπεδο των
ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, οι οπούεσ να ελϋγχονται και να εγκρύνονται απϐ τη διούκηςη,
ανϊλογα με τα χαρακτηριςτικϊ τησ κϊθε περιοχόσ και με τρϐπο που να εύναι ςυμβατϐσ με τουσ
οριςμοϑσ των ζωνών που περιλαμβϊνονται ςτο ϊρθρο 12. Εφϐςον κριθεύ απαραύτητο ςτουσ

European Commission (2022). Criteria and guidance for protected areas designations Commission Staff Working
Document SWD(2022) 23 final: https://environment.ec.europa.eu/publications/criteria-and-guidance-protectedareas-designations-staff-working-document_en
5 Κατευθυντόριεσ γραμμϋσ απϐ την IUCN ςχετικϊ με τον ςχεδιαςμϐ των προςτατευϐμενων περιοχών και ειδικϊ των
θαλϊςςιων προςτατευϐμενων περιοχών: Dudley, N. (ed.) (2008) Guidelines for Applying Protected Area
Management
Categories.
IUCN,
Gland,
Switzerland:
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/PAG-021.pdf και Day, J., Dudley, N., Hockings, M., et al
(eds.) (2019). Guidelines for applying the IUCN protected area management categories to marine protected areas.
2nd edition. IUCN, Gland. Switzerland: https://portals.iucn.org/library/node/48887.
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οριςμοϑσ μποροϑν να προςτεθοϑν κριτόρια για τον καθοριςμϐ τησ κϊθε ζώνησ και των
δρϊςεων που δϑνανται να επιτρϋπονται ό να απαγορεϑονται ςε κϊθε μύα1.
Άρθρο 13: το ϊρθρο 13 οι διαφορϋσ με το κεύμενο που εύχε τεθεύ ςε διαβοϑλευςη εύναι
ελϊχιςτεσ, η κυριϐτερη απϐ τισ οπούεσ εύναι η επαναφορϊ τησ απαγόρευςησ τησ θόρασ και
τησ επαγγελματικόσ αλιεύασ ςτα καταφύγια ϊγριασ ζωόσ ωσ την ελϊχιςτη οριζϐντια
ρϑθμιςη για αυτό την κατηγορύα προςτατευϐμενων περιοχών. Προτεύνεται η απαγϐρευςη να
επεκταθεύ και ςτην εραςιτεχνικό αλιεύα ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ εκτϊςεισ ςϑμφωνα με τουσ
ςτϐχουσ των εν λϐγων περιοχών.
Κατϊ τα λοιπϊ, οι τροποποιόςεισ ςτο υφιςτϊμενο πλαύςιο που ειςϊγει το ϊρθρο 13 διϋπονται
απϐ μύα νοοτροπύα ςχεδιαςμού προςτατευόμενων περιοχών που ϋχει αποδεχθεύ την
υφιςτϊμενη κατϊςταςη και, μόνο τακτοποιεύ επιμϋρουσ ϋργα και δραςτηριότητεσ ςτισ
προςτατευόμενεσ περιοχϋσ, αντύ να επιδιώκει την πλϋον αποτελεςματικό διατόρηςη
και ανϊκαμψη τησ φύςησ. Ειδικϐτερα:
Ενδεικτικϐ εύναι το γεγονϐσ ϐτι εξαιρούνται απϐ το πλαύςιο προςταςύασ ϐχι μϐνο οικιςμού
εντϐσ ςχεδύου, αλλϊ και οργανωμϋνοι υποδοχεύσ δραςτηριοτότων, ανεξϊρτητα απϐ το αν ϋχουν
επιπτώςεισ ςτην περιοχό ό αν ϋχει προηγηθεύ πλόρησ δϋουςα εκτύμηςη των επιπτώςεων,
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 6(3) τησ οδηγύασ για τουσ οικοτϐπουσ (92/43/ΕΟΚ).
Προτεύνεται να διαγραφεύ η παρϊγραφοσ 2α(γ) του ϊρθρου 21 του ν. 1650/1986 «εντϐσ
οργανωμϋνων υποδοχϋων…», του ϊρθ. 13.
Επύςησ, διακρύνεται μύα αντιμετώπιςη των προςτατευόμενων περιοχών ωσ νηςύδων που
δεν επηρεϊζονται απϐ δραςτηριϐτητεσ εκτϐσ των ορύων τουσ καθώσ ϐχι μϐνο αφαιρεύται η
δυνατϐτητα ρϑθμιςησ γειτονικών εκτϊςεων (παρ. 4 ϊρθρο 21 ν. 1650/1986) αλλϊ κατϊ την
εξϋταςη των ϐρων και περιοριςμών ανϊ προςτατευϐμενη περιοχό «λαμβϊνονται υπόψη οι
υφιςτϊμενεσ δραςτηριότητεσ και η γειτνύαςη με οικιςμούσ και υπϊρχει μϋριμνα για την
εξυπηρϋτηςη των λειτουργιών τουσ που εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνεσ με τον πολεοδομικό και
οικιςτικό χαρακτόρα των περιοχών...» (παρ. 2 ϊρθρο 21 ν. 1650/1986).
Η αντιμετώπιςη αυτό εύναι αντύθετη με τη νϋα τρατηγικό τησ ΕΕ με ορύζοντα το 2030 η οπούα
ςτοχεϑει ςτη δημιουργύα ενϐσ ςυνεκτικοϑ δικτϑου προςτατευϐμενων περιοχών που θα
καλϑπτει το 30% τησ ϋκταςησ τησ ΕΕ, μεταξϑ ϊλλων και με την θϋςπιςη οικολογικϊ διαδρϐμων.
Επύςησ, εύναι αντύθετη και με τουσ ςτϐχουσ για την αποκατϊςταςη τησ φϑςησ που αναμϋνονται
να γύνουν νομικϊ δεςμευτικού με την υιοθϋτηςη τησ πρϐταςησ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ για
τον νϋο ευρωπαώκϐ νϐμο για την Αποκατϊςταςη τησ Υϑςησ. το νϋο αυτϐ πλαύςιο η ϋμφαςη
δύνεται για την επϋκταςη μϋτρων πϋραν των ορύων των προςτατευϐμενων περιοχών. Σϋλοσ,
εύναι αντύθετη και με το υπϐ-διαμϐρφωςη Παγκϐςμιο Πλαύςιο για τη Βιοποικιλϐτητα που
αναμϋνεται να υιοθετηθεύ ςτη 15η υνδιϊςκεψη τησ ϑμβαςησ τησ Βιολογικόσ Ποικιλϐτητασ
ςτο τϋλοσ του 2022. το πλαύςιο αυτϐ αναμϋνεται επύςησ, να δοθεύ ϋμφαςη ςτην ενςωμϊτωςη
των μϋτρων προςταςύασ φϑςησ ςτο ευρϑτερο χερςαύο και θαλϊςςιο τοπύο και οικοςϑςτημα.
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Προτεύνεται η επαναφορϊ των υφιςτϊμενων διατυπώςεων του παρ. 4 ϊρθρου 21 του ν.
1650/1986 που δύνει τη δύνει τη δυνατϐτητα επϋκταςησ, αν απαιτεύται, τησ υπϐ προςταςύα
περιοχόσ ςε γειτονικϋσ περιοχϋσ και καθοριςμοϑ ςχετικών μϋτρων, ϐρων και περιοριςμών και η
προςθόκη αντύςτοιχησ ρητόσ πρϐβλεψησ και για τουσ οικολογικοϑσ διαδρϐμουσ που δϑναται να
οριοθετοϑνται. Επύςησ, προτεύνεται η διαγραφό τησ προςθόκησ του 5ου εδαφύου τησ παρ. 2 περύ
υφιςτϊμενων δραςτηριοτότων και λειτουργιών του πολεοδομικοϑ και οικιςτικοϑ χαρακτόρα
των περιοχών.
Σϋλοσ, οι προβλϋψεισ των παρ. 10 και 11 του ϊρθρου 21 του ν. 1650/1986 που αφοροϑν ςε
ϋργα ό δραςτηριϐτητεσ που λειτουργοϑν, ϋχουν αδειοδοτηθεύ ό δεν εμπύπτουν ςε
περιβαλλοντικό αδειοδϐτηςη, προςομοιϊζουν ςε ειδικϋσ μεταβατικϋσ διατϊξεισ, που θα
προβλϋπονταν ςε ϋνα προεδρικϐ διϊταγμα χαρακτηριςμοϑ μύασ προςτατευϐμενησ περιοχόσ. Οι
διατϊξεισ αυτϋσ δεν πληροϑν τισ απαιτόςεισ του ϊρθρου 6(3) τησ οδηγύασ 92/43/ΕΟΚ για τουσ
οικοτϐπουσ για δϋουςα εκτύμηςη των επιπτώςεων, οϑτε και τισ απαιτόςεισ ςχεδιαςμοϑ μύασ
προςτατευϐμενησ περιοχόσ που ϋχει κεντρικϐ ςτϐχο τη διατόρηςη τησ φϑςησ και ϐχι την
τακτοπούηςη επιμϋρουσ ϋργων και δραςτηριοτότων. Επιπλϋον, η διαδικαςύα προ-ελϋγχου που
ειςϊγεται ςτην παρϊγραφο 11 αναμϋνεται να δημιουργόςει ςημαντικϊ προβλόματα. Θα ϋπρεπε
τον προϋλεγχο να αναλαμβϊνει ο ΟΥΤΠΕΚΑ και οι Μονϊδεσ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων
Περιοχών του και ϐχι οι Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ, ωσ καθ’ ϑλην αρμϐδιοι φορεύσ που
διαχειρύζονται και επιβλϋπουν τισ προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ τησ χώρασ.
Προτεύνεται με δεδομϋνα και γνωςτϊ τα προβλόματα εφαρμογόσ τησ δϋουςασ εκτύμηςησ ϐπωσ
ορύζεται απϐ το ϊρθρο 6(3) τησ οδηγύασ 92/43/ΕΟΚ η διαγραφό των παραγρϊφων 10 και 11
του ϊρθρου 21 του ν. 1650/1986 και η υποβολό προσ διαβούλευςη νϋασ πρόταςησ με μύα
ςυνολικό προςϋγγιςη για την εκπόνηςη τησ δϋουςασ εκτύμηςησ.
Κεφϊλαιο Η
ημειώνουμε ωσ ςημαντικό εξϋλιξη ϐτι τύθεται ςε διαβοϑλευςη ςτο παρϐν ςχϋδιο νϐμου το
Κεφϊλαιο Η - Πλαύςιο ανϊπτυξησ των υπερϊκτιων αιολικών πϊρκων. Για την πλόρη
αξιοπούηςη τησ υπερϊκτιασ αιολικόσ ενϋργειασ χωρύσ να επαναληφθοϑν λϊθη και προβλόματα
που ϋχουν διαπιςτωθεύ ςτην εγκατϊςταςη χερςαύων αιολικών πϊρκων, θα πρϋπει το παρϐν
πλαύςιο να ςυμπληρωθεύ με την ϋγκαιρη εκπϐνηςη και ϋγκριςη του θαλϊςςιου χωροταξικοϑ
ςχεδύου, που ϋχει προγραμματιςτεύ να χρηματοδοτηθεύ απϐ το Σαμεύο Ανϊκαμψησ και
Ανθεκτικϐτητασ, καθώσ και την αναθεώρηςη του Ειδικοϑ Φωροταξικοϑ Πλαύςιο για τισ
Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ.
Κεφϊλαιο Θ
Άρθρο 87: Εντϑπωςη και ανηςυχύα προκαλεύ ϐτι εν μϋςω τησ ενεργειακόσ κρύςησ και τησ
εκτύναξησ του ενεργειακοϑ κϐςτουσ, το ςχϋδιο νϐμου ςτο Κεφϊλαιο Θ – Διατϊξεισ για την
αντιμετώπιςη τησ ενεργειακόσ κρύςησ, προκρύνει τη χρηματοδότηςη ϋργων υποδομών
ορυκτού αερύου μϋςω του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδϑςεων (ΠΔΕ).
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Εν μϋςω τησ ςημερινόσ ςυγκυρύασ, των προτεραιοτότων του REPowerEU και τησ δεδηλωμϋνησ
πρϐθεςησ μεύωςησ τησ εξϊρτηςησ τησ ΕΕ απϐ το ορυκτϐ αϋριο, όδη απϐ τον χειμώνα 20222023, και λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι μϐλισ πριν λύγεσ εβδομϊδεσ ψηφύςτηκε ο Εθνικϐσ Κλιματικϐσ
Νϐμοσ, η διϊταξη κινεύται ςτην ακριβώσ αντύθετη κατεϑθυνςη.
Η πρϐκριςη των επενδϑςεων ςτο ορυκτϐ αϋριο φανερώνει μύα εμμονό ςτο δϐγμα του ορυκτοϑ
αερύου ωσ μεταβατικϐ καϑςιμο που η πραγματικϐτητα δεύχνει πϐςο λανθαςμϋνη επιλογό εύναι,
ειδικϊ δε, καθώσ φαύνεται ϐτι η χρηματοδϐτηςη αυτό ϋρχεται να καλϑψει το κενϐ τησ
χρηματοδϐτηςησ καθώσ οι επενδϑςεισ αυτϋσ δεν εύναι πλϋον επιλϋξιμεσ απϐ ευρωπαώκοϑσ
πϐρουσ.
Η Ελλϊδα ςτο παρελθϐν δεν ϋχει «διαβϊςει» ςωςτϊ τα μηνϑματα των εξελύξεων επενδϑοντασ
ςτη διατόρηςη του μοντϋλου ηλεκτροπαραγωγόσ απϐ λιγνύτη και ςτην καταςκευό τησ
ΠτολεμαϏδασ 5 ϐταν οι εξελύξεισ ςτην κλιματικό και ενεργειακό πολιτικό ϋδειχναν καθαρϊ ϐτι η
λιγνιτικό ηλεκτροπαραγωγό ςτην Ελλϊδα θα γύνεται προοδευτικϊ ϐλο και πιο αντιοικονομικό.
την περύπτωςη του ορυκτοϑ αερύου η Ελλϊδα ϋχει ϋνα ςχετικϐ ςυγκριτικϐ πλεονϋκτημα ςε
ςϑγκριςη με ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ καθώσ η εξϊρτηςη απϐ το ορυκτϐ αϋριο αφορϊ κυρύωσ
ςτην ηλεκτροπαραγωγό , ϐπου υπϊρχουν υφιςτϊμενεσ εναλλακτικϋσ κυρύωσ οι ανανεώςιμεσ
πηγϋσ ενϋργειασ που εύναι οικονομικϊ πολϑ αποδοτικϐτερεσ και αποτελοϑν βαςικϐ εργαλεύο
αντιμετώπιςησ τησ κλιματικόσ κρύςησ.
Προτεύνεται η ανακατεύθυνςη των χρηματοδοτικών προτεραιοτότων του ΠΔΕ προσ την
προώθηςη και χρηματοδότηςη καθαρών ενεργειακών λύςεων (ανανεώςιμεσ πηγϋσ
ενϋργειασ, αποθόκευςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, ςυςτόματα διαχεύριςησ τησ ζότηςησ,
εξοικονϐμηςη ενϋργειασ, αντλύεσ θερμϐτητασ, κοκ) που θα ϋχουν μακροπρϐθεςμα οφϋλη τϐςο
για τουσ πολύτεσ και την οικονομύα ϐςο και για το κλύμα.
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