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Τ ο πρώτο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, εν μέσω πανδημίας, 
με αντικείμενο διάφορο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της 
υγειονομικής κρίσης ή άλλως το πρώτο με το οποίο η Κυβέρνηση άρχισε 

να νομοθετεί «δίκαιο της εξαίρεσης» της νέας κρίσης, ήταν το κατατεθέν από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής 
Νομοθεσίας ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

Το σχέδιο αυτό, που αποτελεί σήμερα νόμο του κράτους, τον με αρ. 4685/2020 
(Α’92), δέχθηκε ή μάλλον αγνόησε την κραυγή αγωνίας του συνόλου των 
περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα, των 
περιβαλλοντικών κινημάτων και συλλογικοτήτων, Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών, καθώς και, 
φυσικά, ικανού αριθμού πολιτών. Οι ανωτέρω, εξέφρασαν την αντίθεσή τους 
προς τις διατάξεις του εντός Βουλής, διαδικτυακά, επιστολικά, με τη συλλογή 
υπογραφών, διαδηλώνοντας ή και όλα τα προηγούμενα μαζί. 

Το εν λόγω νομοθετικό κείμενο συμπεριλαμβάνει διατάξεις περιβαλλοντικής, 
ενεργειακής, χωροταξικής και δασικής πολιτικής, διατάξεις που άπτονται 
της πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και την ενσωμάτωση Κοινοτικών 
Οδηγιών στην εθνική έννομη τάξη, και πιο ειδικά, της 2008/44/ΕΚ με αντικείμενο 
την καταχώρηση ουσιών ως δραστικών στο σχετικό κοινοτικό κατάλογο της 
Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 17.04.2019/692 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με αντικείμενο τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. 

Πρόκειται λοιπόν για νόμο - σκούπα, σε πρώτο επίπεδο και νόμο – οδοστρωτήρα 
της περιβαλλοντικής προστασίας, σε δεύτερο, όπως πρόκειται να διαφανεί από 
τη σταχυολόγηση των διατάξεών που άπτονται της περιβαλλοντικής ύλης, η 
οποία ακολουθεί.
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1. Ένας νόμος αποδομητικός του θεσμού της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων  

Η αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων, από την άποψη της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, γίνεται με βάση τις επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, τα έργα και οι δραστηριότητες κατατάσσονται,  
από το νομοθέτη, σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητα και την 
έκταση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον. Η έκδοση 
της σχετικής άδειας, δηλαδή της ατομικής διοικητικής πράξης γίνεται με 
ορισμένη διαδικασία η οποία προϋποθέτει κρίση για την υπαγωγή του 
σχεδιαζόμενου έργου ή δραστηριότητας στην οικεία κατηγορία έργων ή 
δραστηριοτήτων και ακολούθως, ανάλογα με την κατηγορία, την εκπόνηση 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εφεξής «Μ.Π.Ε.» ή την υπαγωγή σε 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (εφεξής «Π.Π.Δ.»). Εν συνεχεία, και 
εφόσον υποβάλλεται φάκελος Μ.Π.Ε. (Α’ κατηγορία), απαιτείται η διατύπωση 
γνώμης ή απόψεων από τις υπηρεσίες της Διοίκησης ή από άλλους φορείς , η 
ενημέρωση του κοινού και η τήρηση διαδικασίας διαβούλευσης προκειμένου 
για την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ή 
δραστηριότητας (εφεξής «Α.Ε.Π.Ο.»)1. 

Το σύνολο των ανωτέρω ρυθμίζεται στο ν.4014/2011 (Α’209), ο οποίος καθιέρωσε 
αυτοτελές εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
των έργων και δραστηριοτήτων2 και, ταυτόχρονα, ενσωμάτωσε τροποποιήσεις 
των άρθρων 3, 4 και 5 του βασικού εθνικού νόμου για την Προστασία του 
περιβάλλοντος, ν.1650/1986 (Α’160), υπό το φως και των Κοινοτικών Οδηγιών 
97/11/ΕΕ περί εκτίμησης των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον και 96/61/ΕΕ3 περί ολοκληρωμένης πρόληψης 
και ελέγχου της ρύπανσης.

Με τον πρόσφατο ν.4685/2020, η Κυβέρνηση αναθεωρεί βασικούς πυλώνες του 
θεσμού της περιβαλλοντικής αδειοδότησης :

1  Βασιλειάδης Δ., Διβάνη Χ., Κουσκουνά Μ. & Παπαπετρόπουλος Α., «Περιβάλλον», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 
2016, σ. 12.
2  Ομοίως, σ. 23.

3  Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985.
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α. Θεσπίζοντας δεκαπενταετή (15) διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), έναντι των δέκα (10) που ίσχυαν μέχρι πρότινος 
και παράταση αυτής κατά έξι (6) έτη, σε περίπτωση που το έργο ή δραστηριότητα 
διαθέτει ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση 
και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) και για τέσσερα (4) έτη, σε περίπτωση που 
διαθέτει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε 
ισχύ και για όσο χρόνο τα ανωτέρω βρίσκονται σε ισχύ, έναντι των τεσσάρων (4) 
και μόνο που προβλέπονταν μέχρι πρότινος (Άρθρο 1 παρ.1).

Με τις προβλέψεις αυτές, η διάρκεια ισχύος μιας Α.Ε.Π.Ο μπορεί να αγγίξει 
τα δεκαεννέα (19) έως εικοσιένα (21) έτη (15+4 ή 15+6) διαμορφώνοντας 
μια πραγματικότητα αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων με 
περιβαλλοντικούς όρους προηγούμενης δεκαετίας ή ακόμη και εικοσαετίας, 
κατάσταση σαφώς αναντίστοιχη με την ολοένα και αυξούμενη ταχύτητα 
μεταβολής του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος εντός του 
οποίου διαβιούμε και δραστηριοποιούμαστε. 

β. Θεσμοθετώντας  σειρά διατάξεων, σύμφωνα με τις οποίες επί άπρακτης 
παρέλευσης των προθεσμιών που με το νόμο τίθενται για συγκεκριμένα 
στάδια της διαδικασίας, η τελευταία ολοκληρώνεται ωσεί ρητώς εγκριθείσα 
από την αρμόδια κρατική αρχή (Άρθρο 2 παρ.1 περ.β, υποπερ. ββ) ή άλλως, κι 
ακόμη χειρότερα, η αρμοδιότητα έκδοσης της Α.Ε.Π.Ο. μεταφέρεται απευθείας 
στο Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, ως 
μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο (υποπερ. στστ της περ. β της παρ.1 του Άρθρου 2).

Τέτοιου πνεύματος διατάξεις εξέλειπαν, και ορθότατα, μέχρι  πρότινος από 
το περιβαλλοντικό νομοθετικό οικοδόμημα. Τα ρυθμιζόμενα σε μία Α.Ε.Π.Ο. 
ζητήματα αντιμετωπίζονταν ως τεχνικά και χρήζοντα επιστημονικής προσέγγισης 
για την ακριβέστερη δυνατή αποτύπωση των επιπτώσεων του εκάστοτε έργου ή 
δραστηριότητας στο πεδίο. Αντίθετα, ο νέος νόμος μεταχειρίζεται την Α.Ε.Π.Ο. 
ως μια χρονοβόρα διαδικασία γραφειοκρατικής φύσεως που πρέπει απλώς να 
«επιταχυνθεί» (βλέπετε και τίτλο Άρθρου 2). 



05

γ. Εκχωρώντας μέρος αρμοδιοτήτων που ανήκουν στο σκληρό πυρήνα άσκησης 
κρατικής εξουσίας, κατ’ άρθρον 24 του Συντάγματος, δυνάμει της διάταξης του 
Άρθρου 7 του νόμου, σύμφωνα με την οποία καθώς στους Πιστοποιημένους 
Αξιολογητές «ανατίθενται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή» αρμοδιότητες όπως 
ο έλεγχος πληρότητας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), 
η αποστολή της στους αρμόδιους δημόσιους φορείς προς γνωμοδότηση ή η 
ανάρτηση της σε δημόσια διαβούλευση και άλλες.

δ. Καταργώντας το στάδιο της δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης 
κατά τη διαδικασία της τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. με την αντικατάσταση των 
διαλαμβανομένων στο Άρθρου 6 του ν.4014/2011 (Α’209) με τα διαλαμβανόμενα 
στο Άρθρο 4 του 4685/2020, ήτοι με τη μη συμπερίληψη δημόσιας συμμετοχής 
στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Το συγκεκριμένο, βαίνει 
αντίθετα και στις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών 2003/35 και 2014/524 και 
εκθέτει ανεπανόρθωτα τη χώρα.  

ε. Υποσκάπτοντας την αρχή του Δικαίου Περιβάλλοντος περί συνολικής 
εκτίμησης ή συνθετικής μελέτης των δυσμενών επιπτώσεων ενός έργου ή 
δραστηριότητας στο περιβάλλον5 με την πρόβλεψη ότι η διοικητική απόφαση 
επί της τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο. «είτε εγκρίνει την τροποποίηση άνευ ετέρου είτε 
δύναται να προβλέπει τυχόν πρόσθετους όρους, μόνο ως προς το τροποποιούμενο φυσικό 
αντικείμενο» (Άρθρο 4 παρ.1, περ.β, υποπερ. αα). 
Η πρόβλεψη αυτή παραβιάζει την  περιβαλλοντική δικαιική αρχή σύμφωνα με την 
οποία δεν επιτρέπεται η διάσπαση ενός έργου σε μικρότερα και η εκπόνηση και 
αξιολόγηση μιας Μ.Π.Ε. τμηματικά, διότι οι επιπτώσεις του έργου λειτουργούν 
σωρευτικά6.

4 Περ. β’ παρ.2 Άρθρου 2, Οδηγίας 2003/35/ΕΚ:«το κοινό έχει το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις και 
γνώμες όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη δυνατές, πριν από τη λήψη των αποφάσεων επί των σχεδίων 
και προγραμμάτων» & Παρ.2 Άρθρου 6, Οδηγίας 2014/52/ΕΕ:«Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμετοχή 
του ενδιαφερομένου κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, το κοινό ενημερώνεται μέσω διαδικτύου και με δημόσιες 
ανακοινώσεις ή με άλλα πρόσφορα μέσα σχετικά με τα κάτωθι ζητήματα, εγκαίρως όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης 
περιβαλλοντικών αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και, το αργότερο, μόλις οι πληροφορίες μπορούν 
να παρασχεθούν ευλόγως».

5  Η υποχρέωση αυτή εισάχθηκε στην εθνική έννομη τάξη με το ν.1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

6 Βλ. και ΣτΕ 2759/1994 & ΣτΕ 2760/1994.
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2. Ένας νόμος απoδυναμωτικός της προστασίας των 
προστατευόμενων περιοχών 

Α. Mε την αντικατάσταση των διατάξεων του ν.4519/2018 (Α’25) περί Φορέων 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (εφεξής Φ.Δ.Π.Π.) με τις διατάξεις 
του ν.4685/2020 περί «Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» 
(εφεξής Μ.Δ.Π.Π.), δύο μοντέλα διοίκησης παντελώς διαφορετικά για το 
σκοπό της ολοκληρωμένης διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της 
χώρας:

α. Οι Φ.Δ.Π.Π. συστήθηκαν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελή 
και μη κερδοσκοπικά, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, τριάντα έξι (36) στον αριθμό, με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, μέσω 
των Δ.Σ. τους, για τις διαδικασίες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και 
δραστηριοτήτων και της κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων 
περιοχών ευθύνης τους. Στα Δ.Σ., τους προβλεπόταν η εκπροσώπηση στελεχών 
της διοίκησης, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
των περιβαλλοντικών Μ.Κ.Ο. και της Κοινωνίας των Πολιτών.

β. Οι Μ.Δ.Π.Π. συνιστούν τμήματα μιας κεντρικής δομής, ονόματι «Οργανισμός 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (εφεξής ΟΦΥΠΕΚΑ). Πρόκειται 
για έναν ενιαίο, κεντρικό φορέα, με τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου που αναλαμβάνει τη διοίκηση των προστατευόμενων περιοχών της 
χώρας και συνεργάζεται, προς τούτο, με τις υπηρεσίες των Περιφερειών και 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Στο νέο νόμο, δεν ανιχνεύονται προθέσεις για συνεργασία των Μ.Π.Δ.Δ. με 
την τοπική αυτοδιοίκηση ή τις παραγωγικές και θεσμικές οργανώσεις της 
περιοχής. Πρόκειται για μια κρίσιμη παράλειψη που βαίνει ενάντια στις 
ενδεδειγμένες διεθνείς και ευρωπαϊκές σχετικές πρακτικές. Ομοίως, έχει 
πλήρως παραλειφθεί η νομοθέτηση διατάξεων για τη μετάβαση της χώρας 
από το καθεστώς των Φ.Δ.Π.Π. σε αυτό των Μ.Δ.Π.Π., όπερ μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο την τύχη προγραμμάτων και έργων που υλοποιούνται την περίοδο 
αυτή από τους Φ.Δ.Π.Π.
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 Με την τροποποίηση, μέσω του Άρθρου 44, διατάξεων του άρθρου 1 του 
προεδρικού διατάγματος 59/2018 (Α’114) περί χρήσεων γης και τη θεσμοθέτηση 
ζωνών κλιμακούμενης προστασίας των περιοχών Natura ως «κατηγορίες χρήσεων» 
(βλέπετε λεκτικό περ. α’ παρ.1 Άρθρου 44 του ν.4685/2020)! Δεν πρόκειται 
απλώς για νομική παραδοξότητα, αφού το σχετικό προεδρικό διάταγμα ορίζει 
κατηγορίες και χρήσεις γης, ως εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού, αλλά 
για πραγματική επικινδυνότητα με την υπεισέλευση και υιοθέτηση κανόνων 
δικαίου του αστικού χώρου στο χώρο των προστατευόμενων περιοχών της 
χώρας, με το συνακόλουθο «άνοιγμα» των επιτρεπόμενων σε αυτές έργων και 
δραστηριοτήτων.

Με την παράκαμψη της βούλησης και άποψης των τοπικών κοινωνιών επί 
των έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εγγύς τους, επίσης, 
με το Άρθρο 110 του ν.4685/2020, και μάλιστα όχι επί οποιωνδήποτε έργων, 
αλλά επί των σεισμικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών, που 
απαιτούνται για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Για τη 
διενέργειά αυτών, δεν απαιτείται η λήψη της άδειας, έγκρισης ή συναίνεσης 
από τους κυρίους, νομείς ή κατόχους των επίμαχων και ανηκόντων στο 
Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στα νομικά πρόσωπα 
αυτών εκτάσεων, για όσο χρόνο αυτές θα διενεργούνται!

Με τη διευκόλυνση των βαρέων επενδυτικών δραστηριοτήτων, με το 
άρθρο 119 του νέου νόμου, σύμφωνα με το οποίο «η εγκατάσταση εντός 
μεταλλευτικών χώρων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υποστηρικτικών της 
εξόρυξης, εγκαταστάσεων βοηθητικών των μεταλλευτικών εργασιών, εγκαταστάσεων 
απλής μηχανικής επεξεργασίας του μεταλλεύματος, χώρων απόθεσης εξορυκτικών 
αποβλήτων, καθώς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας υδάτων, υπόκειται σε καθεστώς 
γνωστοποίησης» έναντι σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας που προβλεπόταν, 
μέχρι πρότινος, για το σκοπό αυτό.



Επρόκειτο για ορισμένες, μόνον, από τις διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος 
«αντι – περιβαλλοντικού» νόμου, όπως δίκαια έχει αποκαλεστεί, του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επαρκείς, όμως για τη σκιαγράφησή του ως 
ενός συνονθυλεύματος ρυθμίσεων περισσοτέρων τομεακών πολιτικών που 
όχι μόνον δεν αυξάνουν την το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά 
αποτυγχάνουν, επίσης, να θωρακίσουν τη χώρα από το σοβαρό ενδεχόμενο 
καταδικών και επιβολής προστίμων από την Ε.Ε., καθώς με το γράμμα 
περισσοτέρων διατάξεων καταστρατηγούνται βασικές αρχές και προβλέψεις 
της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

Δυνάμει της ανωτέρω νομοθετικής πρωτοβουλίας, αυτό που φαίνεται να 
«απομένει», σε δικαιοπολιτικό επίπεδο, στην εθνική έννομη τάξη, είναι 
η βούληση για πάση θυσία οικονομική δραστηριότητα, χωρίς όρους 
βιωσιμότητας και αειφορικά κριτήρια, που, θα συνοδευθεί από σοβαρή 
κατασπατάληση του φυσικού κεφαλαίου, και μάλιστα σε μια χρονική 
περίοδο ιδιαίτερα ευαίσθητη, αυτή της πανδημίας, η οποία ανέδειξε ακόμη 
περισσότερο τους κινδύνους που ελλοχεύουν για το φυσικό περιβάλλον και 
την ανθρώπινη ζωη και υγεία, η κλιματική κρίση και η υπερθέρμανση. Ως εκ 
τούτου, η συνταγματικότητα των ανωτέρω διατάξεων τίθεται, σαφέστατα, εν 
αμφιβόλω το οποίο και θα αποδειχθεί σε δικαστηριακό επίπεδο. Σε επίπεδο 
διεθνούς και ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου, μπορει να διατηρεί 
κανείς σοβαρές επιφυλάξεις για την επίτευξη της πράσινης μετάβασης και 
των έτερων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, που τίθενται από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών, εκ μέρους της χώρας.
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