
 

 

 Ακινα, 20.03.2020 

 

Θζμα: Απόψεισ & προτάςεισ επί  του ςχεδίου νόμου «ΕΚΤΓΧΡΟΝΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ» 

ςε ςχζςη με τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α & Ζ. 

  

Θα κζλαμε με τθν παροφςα να εκφράςουμε τθν ικανοποίθςθ μασ για τθν κατεφκυνςθ που αποτυπϊνεται ςτο 

ςχζδιο νόμου που κζςατε ςε διαβοφλευςθ, ιδιαίτερα για τισ τροποποιιςεισ του ν.4014/2011, ϊςτε να 

αφαιρεκοφν εμπόδια από τθν  χρονοβόρα διοικθτικι διαδικαςία  τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ αλλά και 

να βελτιωκοφν ειδικά κζματα για τθν διαχείριςθ αποβλιτων. 

Στο πλαίςιο του ρόλου μασ ωσ Επιςτθμονικοφ Φορζα για τθν Διαχείριςθ Στερεϊν αποβλιτων με μζλθ 

Διμουσ/ΦΟΔΣΑ, Πανεπιςτιμια, Ιδιωτικζσ Επιχειριςεισ, Επιςτιμονεσ, παρακολουκοφμε ςυςτθματικά τθν 

πρόοδο των δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων τθσ κατθγορίασ «ςυςτιματα περιβαλλοντικϊν υποδομϊν»,  τα 

οποία ζχουν τεράςτια ςθμαςία για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν κυκλικι οικονομία (Πράςινα 

Σθμεία, Μονάδεσ Κομποςτοποίθςθσ, Μονάδεσ Επεξεργαςίασ και Ανάκτθςθσ υλικϊν από Απόβλθτα, ΧΥΤΕΑ/Υ 

κοκ)  

Εξαιτίασ τθσ κριςιμότθτασ τθσ ορκισ αδειοδοτικισ και ελεγκτικισ διαδικαςίασ των ανωτζρω ζργων, κεωροφμε 

ςωςτι τθν ςυμμετοχι των ιδιωτϊν αξιολογθτϊν και επικεωρθτϊν προσ ανάλθψθ ςθμαντικοφ μζρουσ του 

αδειοδοτικοφ και ελεγκτικοφ φόρτου αντίςτοιχα με κεντρικι εποπτεία από πλευράσ του Δθμοςίου 

 

Στα ζργα αυτισ τθσ κατθγορίασ θ  διαδικαςία τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ με τθν ζκδοςθ  Αποφάςεων 

Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν Όρων (ΑΕΠΟ), υπερβαίνει ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των περιπτϊςεων κατά   

6 – 48 μινεσ, τισ προκεςμίεσ που προβλζπει ο ιςχφον νόμοσ.  

Η ανωτζρω κακυςτζρθςθ ζχει ωσ προφανζσ αποτζλεςμα τθν : 

1. διαιϊνιςθ τθσ ταφισ (ςιμερα άνω του 80% ςε ΧΥΤΑ ι ΧΑΔΑ) με ςυνεπακόλουκθ περιβαλλοντικι 

υποβάκμιςθ 

2. πλθρωμι ευρϊ προςτίμων (μόνο τθσ τελευταίασ γενιάσ για ΧΑΔΑ ανζρχονται ιδθ ςε 60 εκ ευρϊ και 

προςτίκενται νζα κάκε 6μθνο)  

3. απϊλεια δεκάδων εκ ευρϊ πόρων του τρζχοντοσ ΕΣΠΑ 2014-2020  για ζργα που δεν κα προλάβουν να 

γίνουν και δεν είναι επιλζξιμα ςτο επόμενο ΕΣΠΑ ( πχ ΧΥΤΥ κοκ),  

4. απϊλεια αναπτυξιακισ διάςταςθσ των νζων ζργων ( πχ 5.000 κζςεισ εργαςίασ , όπωσ εκτιμϊνται ςτο 

πλαίςιο των δραςτθριοτιτων – επενδφςεων του  ιςχφοντοσ ΕΣΔΑ - ΠΕΣΔΑ και του ΕΣΠΑ 2014-2020)  

 Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε τθν περίπτωςθ  νθςιοφ που για ζργο ςυμβατό με τον ΕΣΔΑ-ΠΕΣΔΑ απαιτικθκαν 

με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, από τθν αρμόδια αρχι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 4,5 χρόνια  για τθν 

αδειοδότθςθ  (ΑΕΠΟ) ζργου Μονάδασ Επεξεργαςίασ – Κομποςτοποίθςθσ και ΧΥΤΥ, και εν τω μεταξφ το 

περιβάλλον «προςτατευόταν» με παράλλθλθ λειτουργία ΧΑΔΑ (κατζρρευςε τελικά ςτθν κάλαςςα), 
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Δεματοποιθτι με κατεςτραμμζνα δζματα (κατζλθξαν να αυταναφλζγονται), με ανυπολόγιςτθ περιβαλλοντικι 

επίπτωςθ ςτο ζδαφοσ , τον αζρα και τθν κάλαςςα . 

 Γι’ αυτό και κεωροφμε ςε γενικζσ γραμμζσ κετικζσ τισ ρυκμίςεισ του ςχεδίου νόμου. 

 

Όςον αφορά ςτο Κεφάλαιο A ακολουθοφν 4  προτάςεισ μασ ςε  κρίςιμα θζματα του ςχεδίου νόμου:  

1. Στθν 5ιμερθ προκεςμία για ζλεγχο τυπικισ πλθρότθτασ & επάρκειασ των φακζλων περιβαλλοντικισ 

αδειοδότθςθσ (ΠΠΔ- ΜΠΕ) που ενϊ ςε απλά ζργα (κατθγορίασ Β – ΠΠΔ) είναι λογικι, ςτα  ιδιαίτερα 

ςφνκετα ζργα (κατθγορίασ Α1-ΜΠΕ)  κα πρζπει να υπάρχει  αρκετά μεγαλφτεροσ χρόνοσ 10 θμερϊν, 

ϊςτε ενδεχόμενθ ανεπάρκεια-ζλλειψθ από πλευράσ του φορζα του ζργου,  να μθν ακολουκεί τον 

φάκελο του ζργου και τθν ΑΕΠΟ αυτοφ για 15 ζτθ) δθμιουργϊντασ μια επζνδυςθ με περιβαλλοντικά 

προβλιματα. 

2. Στθν κεςμοκζτθςθ τθσ υποχρεωτικισ  λειτουργίασ όλων των αδειοδοτιςεων με θλεκτρονικζσ 

αποφάςεισ αποκλειςτικά και μόνο από το Ηλεκτρονικό Σφςτθμα Περιβαλλοντικϊν Αδειοδοτιςεων και 

όχι τθν ανάρτθςθ εγγράφων τθσ διαδικαςίασ ςε ψθφιακι μορφι, γιατί τότε απλά ψθφιοποιείται θ 

γραφειοκρατία. 

3. Σθμαντικι παράμετροσ τθσ επιχειροφμενθσ βελτίωςθσ αποτελεί και ο προβλεπόμενοσ κακοριςμόσ των 

ουςιωδϊν γνωμοδοτιςεων. Επ’ αυτοφ προτείνεται να προβλεφκεί εντόσ εφλογου χρονικοφ 

διαςτιματοσ θ επανεξζταςθ τθσ Κ.Υ.Α. Οικ.1649/45 (ΦΕΚ 45/Β’/15.01.2014) «Εξειδίκευςθ των 

διαδικαςιών γνωμοδοτιςεων και τρόπου ενθμζρωςθσ του κοινοφ και ςυμμετοχισ του ενδιαφερόμενου 

κοινοφ ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ κατά τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων 

τθσ Κατθγορίασ Α΄ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ υπ’ 

αρικμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21).Στο πλαίςιο αυτό πρόταςθ μασ είναι: Η απαίτθςθ ζγγραφθσ 

γνωμοδότθςθσ των περιφερειακϊν ςυμβουλίων να διατθρθκεί μόνο ςτισ περιπτϊςεισ ζγκριςθσ νζων 

μονάδων, ενϊ ςτισ περιπτϊςεισ τροποποίθςθσ ι ανανζωςθσ περιβαλλοντικϊν όρων όπου τα 

κρινόμενα κζματα είναι αμιγϊσ τεχνικά να γνωμοδοτεί θ αρμόδια Διεφκυνςθσ Περιβάλλοντοσ τθσ 

Περιφζρειασ παράλλθλά με τθ δθμοςιοποίθςθ ςτο κοινό. 

4. Ζνα εξαιρετικά κρίςιμο ειδικό κζμα, που εξουδετερϊνει κάκε προςπάκεια μείωςθσ τθσ 

γραφειοκρατίασ  ειδικά για τισ δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κατθγορίασ «ςυςτιματα 

περιβαλλοντικϊν υποδομϊν» , αφορά μια  επιπλζον διαδικαςία που προςτζκθκε ςτισ 14/2/2019 με 

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του Νόμου 4442/2016 «Νζο κεςμικό 

πλαίςιο για τθν άςκθςθ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και άλλεσ διατάξεισ»  όπωσ τροποποιικθκε με το 

άρκρο 78 του ν. 4549/2018. 

Η εν λόγω ΚΥΑ - ενϊ ςτο προοίμιο αναφζρει ότι «… Σκοπόσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ είναι θ 

……..Απλοφςτευςθ πλαιςίου εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςυςτθμάτων περιβαλλοντικϊν 

υποδομϊν..», με τα άρκρα 5,6 παρεμβαίνει (εκτόσ ςκοποφ και νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ και 

καταργϊντασ κάκε ζννοια απλοφςτευςθσ) ςτο Νόμο 4014/2011 «Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων 

και δραςτθριοτιτων για τισ Περιβαλλοντικζσ Αδειοδότθςεισ…»  δθμιουργϊντασ γραφειοκρατία 6-10 

μθνϊν όπωσ αναλφουμε κατωτζρω. 

Ειδικότερα θ εν λόγω ΚΥΑ ςτα άρκρα 5,6 προςκζτει από τθν «πίςω πόρτα» ςτο Ν.4014/2011 τθν 

Βεβαίωςθ Χωροκζτθςθσ το οποίο αναφζρει «δικαιολογθτικό ςτοιχείο» προαπαιτοφμενο για τθν 

εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ (ζκδοςθ ΑΕΠΟ ι υπαγωγι ςε Πρότυπεσ 

Περιβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ -ΠΠΔ). 

Το «δικαιολογθτικό ςτοιχείο» αυτό αφορά ςυνοπτικά ςτθν αίτθςθ με υποβολι φακζλου, αξιολόγθςθσ 

πλθρότθτασ και αξιολόγθςθ ουςίασ φακζλου και μετά  ζκδοςθ Βεβαίωςθσ Χωροκζτθςθσ. Αυτι θ 

βεβαίωςθ, απαιτεί γραφειοκρατία βάςει τθσ ΚΥΑ (άρκρο 5 παρ.3),  τυπικά 60 θμζρων αν ο φάκελοσ 



δεν ζχει καμία ζλλειψθ, ενϊ για κάκε ζλλειψθ (κατά τθν κρίςθ τθσ αρχισ που εκδίδει τθν βεβαίωςθ) 

παρατείνεται άλλεσ 10 θμζρεσ, όςεσ φορζσ και αν χρειαςτεί !  

Γι’ αυτό και ςτθν πράξθ όπωσ ζχει εφαρμοςτεί ιδθ θ διαδικαςία τουσ 12 μινεσ ιςχφοσ τθσ ΚΥΑ, 

 απαιτεί + 6-10 μινεσ και φυςικά όςο διαρκεί δεν μπορεί να εκκινιςει θ διαδικαςία περιβαλλοντικισ 

αδειοδότθςθσ. 

 Άποψθ μασ είναι ότι θ  ανωτζρω διαδικαςία που αφορά ςτθν διαπίςτωςθ τθσ ςυμβατότθτασ του ζργου με 

διατάξεισ χωροκζτθςθσ, κα ζπρεπε να εντάςςεται ςτθν διαδικαςία των γνωμοδοτιςεων επί τθσ ΜΠΕ – ϊςτε 

να διεκπεραιϊνεται παράλλθλα και να μθν αποτελεί μια ανεξάρτθτθ διαδικαςία που προθγείται τθσ 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ .  Αυτό δεν αναιρεί τθν ευελιξία με επιλογι του φορζα του ζργου- να γνωρίηει 

τθν δυνατότθτα χωροκζτθςθσ ςε προθγοφμενο τθσ ΜΠΕ-ΠΠΔ ςτάδιο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα –κατ’ 

επιλογιν- διαδικαςίασ τθσ ΠΠΠΑ του Νόμου 4014/2011 

Ωσ εκ τοφτου προτείνουμε  τθν ρθτι αναφορά ςτο νζο νόμο που κα κατατεκεί ςτθν Βουλι : 

i.ςτισ καταργοφμενεσ διατάξεισ, ότι «καταργοφνται τα άρκρα 5,6 τθσ από 14/2/2019 με ΚΥΑ 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836» 

ii.ςτισ διατάξεισ για τθν διαδικαςία γνωμοδοτιςεων επί τθσ ΜΠΕ ενόσ ζργου, ότι εντάςςεται «θ 

γνωμοδότθςθ για τθ δυνατότθτα εγκατάςταςθσ  δραςτθριοτιτων ςτισ περιπτϊςεισ μθ ςυμβατότθτασ 

με τισ κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ τθσ περιοχισ ι ςτισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχουν 

κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ» 

 

Όςον αφορά ςτο Κεφάλαιο Z ακολουθοφν 5 επιμζρουσ προτάςεισ μασ κατ΄ άρθρο: 

1. Άρκρο 56 : Εκνικόσ και Περιφερειακόσ Σχεδιαςμόσ  

Στο ςθμείο 3β να προβλζπεται ότι ςε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ των δφο 

μθνϊν, θ ζγκριςθ του ΠΕΣΔΑ γίνεται από τον ΓΓ Συντονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων εντόσ ενόσ μθνόσ. 

Να προβλζπεται ο ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ των ΠΕΣΔΑ με το εκνικό ςχζδιο δράςθσ για τθν κυκλικι 

οικονομία. Να παραμείνει ςε ιςχφ διάταξθ που να προβλζπει τθ δυνατότθτα εκπόνθςθσ ΠΕΣΔΑ ςε 

περιςςότερεσ τθσ μίασ Περιφζρειεσ. 

2. Άρκρο 57: Τοπικόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Δεδομζνου ότι ςτο ΗΜΑ υποβάλλονται 
ςτοιχεία αποβλιτων και όχι ςχζδια προτείνουμε τθν διαγραφι τθσ  αναφοράσ τθσ παραγράφου 2 περί  
τθσ  «… υποβολισ από τον ΟΤΑ Α Βακμοφ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρώο Αποβλιτων ( ΗΜΑ) ….» ενϊ κατά 
τα άλλα ( διαδικαςία ζγκριςθσ και επικαιροποίθςθσ& 5 ετοφσ ιςχφοσ των ΤΣΔΑ) δεν υπάρχει κάποια 
παρατιρθςθ. 

3. Άρκρο 58: Ζκδοςθ Αδειϊν  

a. Αναφορικά με το 4β): Η προτεινόμενθ κατάργθςθ τθσ άδειασ ςυλλογισ μεταφοράσ και θ 

αντικατάςταςθ αυτισ μόνο με εγγραφι και καταχϊρθςθ ςτο ΗΜΑ,  επίςθσ χριηει κζςπιςθσ 

ελάχιςτων προδιαγραφϊν. 

b. Προτείνεται, να καταργθκεί μεν θ αδειοδότθςθ για τθ ςυλλογι μεταφορά των μθ επικινδφνων 

αποβλιτων, αλλά θ κάκε ενδιαφερόμενθ επιχείρθςθ να κατακζτει αίτθμα καταχώρθςθσ ςτο 

ΗΜΑ, το οποίο κα ςυνοδεφεται από: Βεβαίωςθ από αρμόδια αρχι για τθν άςκθςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ ςυλλογισ –μεταφοράσ μθ επικινδφνων αποβλιτων,-Λίςτα ΕΚΑ που κα δφναται 

να μεταφζρει/διαχειριςτεί,-Λίςτα κατάλλθλων οχθμάτων μεταφοράσ (άδειεσ κυκλοφορίασ), 

Φπαρξθ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι τρίτων. 

4. Άρκρο 59 : Βιολογικά απόβλθτα  

Προτείνεται να προςτεκεί θ δυνατότθτα παράλλθλθσ ανάκτθςθσ ενζργειασ. Συγκεκριμζνα :«1. Ζωσ τισ 

31 Δεκεμβρίου 2023 και με τθν επιφφλαξθ των παραγράφων 3 και 4 του άρκρου 29 του παρόντοσ, τα 

βιολογικά απόβλθτα κα πρζπει υποχρεωτικά είτε να διαχωρίηονται και να ανακυκλϊνονται ςτθν πθγι 

είτε να ςυλλζγονται χωριςτά και να μθν αναμιγνφονται με άλλα είδθ αποβλιτων προκειμζνου να 



υποβάλλονται ςε ανακφκλωςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ και τθσ δυνατότθτασ 

παράλλθλθσ ανάκτθςθσ ενζργειασ π.χ. μετά από αναερόβια χώνευςθ….. 

Θεωροφμε ιδιαιτζρωσ κετικι τθν επιβολι υποχρζωςθσ χωριςτισ ςυλλογισ ςτισ επιχειριςεισ  μαηικισ 

εςτίαςθσ. Για τθν επιτυχία του εγχειριματοσ όμωσ, πζραν τθσ διαλογισ ςτθν πθγι, ιδιαίτερθ βαρφτθτα 

αποκτά θ ζγκαιρθ ςυλλογι και μεταφορά των βιοαποβλιτων, θ διατιρθςθ ςε καλι λειτουργικι 

κατάςταςθ και ο τακτικόσ κακαριςμόσ των ςωςτά ςχεδιαςμζνων κάδων μεταξφ άλλων για λόγουσ 

δθμόςια υγείασ, ιδιαίτερα τισ κερμζσ περιόδουσ. 

5. Άρκρο 63  : Υποχρεϊςεισ μεταφοράσ επικίνδυνων αποβλιτων  

Να διευκρινιςτεί ότι αφορά ςε απόβλθτα αμιάντου και όχι ςε υλικά που περιζχουν αμίαντο, εφόςον 

αυτά δεν ζχουν καταςτεί απόβλθτα. 

 

Προτάςεισ για προςθήκεσ άρθρων ςτο παρόν νομοςχζδιο : 

Σχετικά με το Άρκρο 20 του ν.4014/11:  Περιβαλλοντικζσ επικεωριςεισ «Αντικατάςταςθ του άρκρου 6 

του ν. 1650/1986 (Αϋ 160) και εναρμόνιςθ με άρκρο 23 τθσ Οδθγίασ 2010/75/ΕΕ περί Βιομθχανικϊν 

Εκπομπϊν (ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και ζλεγχοσ τθσ ρφπανςθσ)» 

Ωσ προσ τθ διενζργεια περιβαλλοντικϊν  επικεωριςεων προτείνεται θ υποχρζωςθ διενζργειασ των 

τακτικϊν επικεωριςεων να μετατεκεί ςτον φορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ με τθν προςκικθ 

ςχετικοφ όρου ςτθν ΑΕΠΟ ι ςτισ ΠΠΔ αντίςτοιχα. Ζτςι οι τακτικζσ επικεωριςεισ κα τελοφνται με 

κακοριςμζνθ ςυχνότθτα με ευκφνθ του φορζα μζςω του μθτρϊου περιβαλλοντικϊν ελεγκτϊν. 

 


