
Παρατηρήςεισ τησ ΤΜΜΑΧΙΑ για ζνα ΠΡΟΟΔΕΤΣΙΚΟ ΣΕΕ επί 

του ς/ν «Εκςυχρονιςμόσ τησ Περιβαλλοντικήσ Νομοθεςίασ» 

 

Πολεοδομικά Ζητήματα 

Αρ. 99 

Ραρ.1 (Κατάργθςθ τοπικοφ πολεοδομικοφ ςχεδίου από Δθμο- αμφίβολθ θ εναλλακτικι) 

Καταργείται θ εκπόνθςθ του τοπικοφ  πολεοδομικοφ ςχεδίου που ρυκμίηει τθν χωρικι 

ανάπτυξθ και οργάνωςθ τθσ εδαφικισ περιφζρειασ ςε επίπεδο διμου, και προχωρά ςε 

χαμθλότερο επίπεδο μιασ ι περιςςότερων δθμοτικϊν ενοτιτων.  

Είναι καλφτερθ θ διατιρθςθ ολιςτικοφ ςχεδιαςμοφ ςε επίπεδο Διμου, με πικανι 

ςυμβουλευτικι αρωγι του εκάςτοτε τοπικοφ ΤΕΕ. Ο κατακερματιςμόσ ςε επίπεδο δθμοτικϊν 

ενοτιτων δεν εξαςφαλίηει  οφτε τθν ζγκαιρθ και ταυτόχρονθ υποβολι ςχεδίων οφτε τθ βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ ενόσ Διμου ςυνολικά. Επιπρόςκετα δεν προκφπτει θ ικανότθτα εκπόνθςθσ τζτοιων 

ςχεδίων ςε επίπεδο Δθμοτικισ Ενότθτασ 

 

Ραρ. 7,8,9 (Ξενοδοχείο το κζντρο τθσ Ακινασ) 

Τροποποιοφνται άρκρα  προεδρικϊν διαταγμάτων που αφοροφν  το ρυκμιςτικό ςχζδιο τθσ 

Ακινασ με κατάργθςθ του ορίου των 100 κλινϊν ςτα ξενοδοχεία, ςε περιοχζσ του εμπορικοφ 

τριγϊνου Ακθνϊν, ςτου Ψυρρι, Κζντρου Ομονοίασ , Μεταξουργείου. Χωρίσ καν να ζχει 

ςυηθτθκεί ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο τθσ πόλθσ. 

Για το κζντρο τθσ Ακινασ, κα πρζπει να υπάρχει δομθμζνο ςχζδιο και αναπλάςεων και 

βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ που να ζχει προκφψει μετά από μελζτθ και διαβοφλευςθ με τθν 

κοινωνία. Δεν ζχει αξία να καταςτεί το κομμάτι αυτό ξενοδοχειακόσ κφλακασ, αλλά πρζπει να 

διαρκρωκεί διαφορετικά θ οικονομικι ηωι και θ ποιότθτα ηωισ εν γζνει ςτισ περιοχζσ αυτζσ. 

 

Ραρ. 13 (“Ρροςωρινά όργανα αντί του οριςμοφ των νομοκετθμζνων”) 



Με απόφαςθ του Υπουργου ΡΕΝ, δφναται να κακορίηονται τα όργανα που μεταβατικά αςκοφν 

τισ αρμοδιότθτεσ των ΡΕΣΑ (Ρεριφερειακϊν Συμβουλίων Αρχιτεκτονικισ), των Επιτροπϊν 

Ρροςφυγισ Αυκαιρζτων, των Ρεριφερειακϊν Επιτροπϊν Ρροςβαςιμότθτασ, των ΡΕΣΥΡΟΘΑ 

(Ρεριφερειακϊν Συμβουλίων Ρολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων) και άλλων 

επιτροπϊν που προζβλεπε ο Ν 4495/17 (Ζλεγχοσ και Ρροςταςία του Δομθμζνου 

Ρεριβάλλοντοσ) 

Γιατί δεν προχωρά θ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν? Δεν υπάρχει λόγοσ για οριςμοφσ ad-hoc με 

αποφάςεισ ΥΡΕΝ τθ ςτιγμι που υπάρχει ςυγκεκριμζνο και ςαφζσ πλαίςιο, το οποίο ζχει 

προκφψει μετά από εκτενι διαβοφλευςθ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ (μεταξφ των οποίων 

και το ΤΕΕ) και ςτισ οποίεσ επιτροπζσ και πάλι προβλζπεται θ εκπροςϊπθςθ του 

Επιμελθτθρίου. 

 

Ραρ. 15 (“ Κινδυνοσ μαηικϊν ανακλιςεων οικοδομικϊν αδειϊν”) 

Αναφερεται ότι άδειεσ των περ. α, β, γ, δ, ια τθσ Κατθγορίασ 1 και τθσ περ. α τθσ Κατθγορίασ 2 

του άρκρου 36 του ν. 4495/2017 μποροφν, ζωσ τισ 30.09.2020, να εκδίδονται ςφμφωνα με τθ 

διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν περ. γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 38 του ν. 4495/2017. Θ 

διαδικαςία αυτι μπορεί να ακολουκθκεί, κατ’ επιλογιν του ενδιαφερομζνου, και για αιτιςεισ 

αδειϊν που είναι εκκρεμείσ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. Πλοι οι φάκελοι των αδειϊν 

που εκδίδονται ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο ελζγχονται από τθν αρμόδια Υ.ΔΟΜ. 

υποχρεωτικά ζωσ τισ 30.11.2020 και, ςε περίπτωςθ που από τουσ ελζγχουσ προκφψουν 

ελλείψεισ ι ςφάλματα, οι αντίςτοιχεσ άδειεσ ανακαλοφνται. 

Θ κατθγοριοποίθςθ του άρκρου 36 του ν 4495/2017, όςον αφορά τον ζλεγχο των διαδικαςιϊν 

ελζγχου προζκυψε μετά από μακρά διαβοφλευςθ με τον τεχνικό αλλά και τον νομικό κόςμο, ςε 

μια προςπάκεια αφενόσ να αντιμετωπιςκοφν τα φαινόμενα ςθμαντικϊν κακυςτεριςεων ςτθν 

ζκδοςθ των οικοδομικϊν αδειϊν αλλά και να αςκείται ο προλθπτικόσ ζλεγχοσ τθσ πολιτείασ κατ 

εφαρμογι του άρκρου 24 του Συντάγματοσ 

 Ειδικότερα οι περιπτϊςεισ α,β,γ,δ ια είχαν ενταχκεί ςτθν κατθγορία 1 , όπου απαιτείται 

ζλεγχοσ από τθν πολιτεία (ΥΔΟΜ) του τοπογραφικοφ και διαγράμματοσ κάλυψθσ γιατί  οι προσ 

ζγκριςθ οικοδομικζσ εργαςίεσ αφοροφν ςε περιοχζσ που δεν υπάρχει ολοκλθρωμζνο κεςμικό 

πλαίςιο όρων δόμθςθσ και χριςεων γθσ, όπωσ εγκεκριμζνα ςχζδια ρυμοτομικά ςχζδια ,ΓΡΣ  και 

ΣΧΟΟΑΡ, κτθματολόγιο, δαςικοί χάρτεσ ςυνεπϊσ δεν παρζχεται αςφάλεια κανονιςτικοφ 

πλαιςίου και είναι αναγκαίοσ ο προλθπτικόσ ζλεγχοσ επί του φακζλου τθσ οικοδομικισ αδείασ. 

Το ερϊτθμα που τίκεται ευλόγωσ είναι γιατί οι υπθρεςίεσ δεν κα μποροφν να ελζγξουν τισ 

περιπτϊςεισ αυτζσ μζχρι τισ 30.09.2020 ,αλλά κα μποροφν και κα πρζπει να ολοκλθρϊςουν τον 

ζλεγχο εκ των υςτζρων και μζχρι τισ 30.11.2020 ? 



Ρωσ κα αντιμετωπιςκεί ζνα κφμα ανακλιςεων οικοδομικϊν αδειϊν, οι οποίεσ όμωσ δεν κα 

οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του μθχανικοφ, αλλά ςτθν ανεπάρκεια του κανονιςτικοφ πλαιςίου, 

που ιταν άλλωςτε και ο λόγοσ τθσ κατάταξθσ τουσ ςε ειδικι κατθγορία, που προχπζκετε τον 

ζλεγχο τθσ πολιτείασ? 

Ριςτεφουμε ότι είναι προτιμότερθ μια πικανι κακυςτζρθςθ 1 θ 2 μθνϊν για τθν ζκδοςθ τθσ 

οικοδομικισ αδείασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, από τθν δθμιουργία ενόσ ςοβαροφ 

προβλιματοσ διαχείριςθσ των ανακλθκζντων αδειϊν και τθν πικανι κατεδάφιςθ       

 

Περιβαλλοντικά Ζητήματα 

Αρ. 1 (“ Ιςχφσ ΑΕΡΟ”) 

Επεκτείνεται θ ιςχφσ τθσ περιβαλλοντικισ άδειασ από 10 ςε 15 χρόνια. Οι ΑΕΡΟ πρζπει να 

επανεξετάηονται τακτικά, ιδιαίτερα ωσ προσ τισ ςωρευτικζσ επιπτϊςεισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ 

ραγδαία ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ που αφορά τον εκςυγχρονιςμό, τθν κλιματικι κρίςθ και 

κάκε άλλο παράγοντα επθρεάηει τουσ περιβαλλοντικοφσ δείκτεσ για τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ (ISO, πιςτοποιθτικά κλπ). Ειδικά ςτθν περίπτωςθ ζργων με ςθμαντικζσ 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, θ διάρκεια ΑΕΡΟ δεν κα ζπρεπε να αυξθκεί αλλά, να μειωκεί και 

να εντατικοποιθκοφν οι ζλεγχοι τιρθςθσ των όρων. 

Αρ. 2,3,4 (“Ανεδαφικοί χρόνοι απόκριςθσ των ελεγκτϊν”) 

Οι χρόνοι για τθν απόκριςθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ ΑΕΡΟ κρίνονται ανεδαφικοί, ειδικότερα ωσ 

προσ τον περιοριςμό του χρόνου διαβοφλευςθσ και δυνατότθτασ ςυμμετοχισ τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ κακϊσ και του γεγονότοσ ότι απαιτείται και επιτόπιοσ ζλεγχοσ. 

Γενικά, ο χρόνοσ ελζγχου (ΜΡΕ, φακζλου κλπ) δεν κα πρζπει να μειωκεί ςε κανζνα ςτάδιο 

ϊςτε να αποφευχκοφν, θ πλθμμελι αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων, οι αρνθτικζσ αποφάςεισ 

λόγω αμφιβολιϊν,  οι ενςτάςεισ των επενδυτϊν και το ςθμαντικότερο, θ μθ διαςφάλιςθ τθσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  Επίςθσ κεωροφμε αρνθτικό ςτοιχείο, για μια ςωςτι 

περιβαλλοντικι αξιολόγθςθ, το ςθμείο που αναφζρει ότι, «θ μθ απάντθςθ φορζων πρζπει να 

κεωρείται ωσ κετικι γνωμοδότθςθ κατά το νόμο». Δεδομζνο ότι πρζπει να βελτιωκεί οχρόνοσ 

απόκριςθσ, αλλα θ ςυγκεκριμζνθ ρφκμιςθ είναι ενάντια και ςτο περιβάλλον και ςτθν ποιότθτα 

εργαςίασ του Μθχανικοφ. για κάκε τροποποίθςθ ςθμαντικϊν δραςτθριοτιτων κα πρζπει να 

είναι υποχρεωτικι θ υποβολι ΜΡΕ όπου να αναφζρονται όλεσ οι αλλαγζσ με τισ αντίςτοιχεσ 

επιπτϊςεισ και να ηθτείται εκ νζου γνωμοδοτιςεισ από τουσ δθμόςιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ 

οι οποίεσ γνωμοδότθςαν ςτο πλαίςιο τθσ ζκδοςθσ τθσ ΑΕΡΟ. 

 

Αρ. 7 (“Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ από ποιόν και για ποιόν”?) 



Ανατίκεται όλθ ι τμιμα τθσ διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ (μελζτεσ 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων,  διατφπωςθ περιβαλλοντικϊν όρων κλπ) ςε ιδιϊτεσ αξιολογθτζσ, 

περιορίηοντασ τθ διαφάνεια και τθν αντικειμενικι εποπτεία του Δθμόςιου Τομζα, τθσ δθμόςιασ 

υγείασ και του περιβάλλοντοσ. Θεωροφμε ότι κα δθμιουργθκοφν περιςςότερα προβλιματα, με 

τθν απόφαςθ ανάκεςθσ ςε ιδιϊτεσ, κάποιων κρίςιμων ςταδίων τθσ διαδικαςίασ 

περιβαλλοντικισ αξιολόγθςθσ όπωσ θ δθμόςια διαβοφλευςθ και θ ςφνταξθ ςχεδίου ΑΕΡΟ. 

Επίςθσ, δεν αναφζρονται πουκενά οι ποινικζσ και διοικθτικζσ ευκφνεσ του ιδιϊτθ αξιολογθτι. 

Θ διευκόλυνςθ και θ επίςπευςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, μποροφν να αντιμετωπιςτοφν με 

μεγαλφτερθ αξιοπιςτία και οικονομία, με τθν ςτελζχωςθ των δθμόςιων υπθρεςιϊν με επαρκι 

αρικμό και με κατάλλθλα καταρτιςμζνουσ Μθχανικοφσ. 

Αρ. 9 (“Αςάφεια ςτον ελεγχο των καταπατιςεων”) 

Αναφζρεται ςτθν παρ. 9 ότι: «κατά τθν ζκδοςθ των ΑΕΡΟ ι τθν υπαγωγι ςε ΡΡΔ ζργου ι 

δραςτθριότθτασ, το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ των εκτάςεων καταςκευισ δεν εμπίπτει ςτον 

ζλεγχο τθσ αρμόδιασ περιβαλλοντικισ αρχισ». Δθλαδι, θ περιβαλλοντικι αρχι δεν κα ζχει 

αρμοδιότθτα ελζγχου του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ τθσ ζκταςθσ ςτθν οποία κα 

πραγματοποιθκεί θ υπό αδειοδότθςθ επζνδυςθ. Ζχει αποδειχτεί ότι οι μεγάλεσ καταςτροφζσ 

με ανκρϊπινεσ απϊλειεσ οφείλονταν ςε καταπατιςεισ και γενικά ςε προβλιματα που είχαν 

ςχζςθ με το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ επζνδυςθσ λόγω «χαλαρισ» ςχετικισ Νομοκεςίασ. 

Αναφζρεται ςτθν παρ. 4 του ίδιου άρκρου το Μθτρϊο Ρεριβαλλοντικϊν Ελεγκτϊν  το οποίο 

δθμιουργεί το ερϊτθμα για τθν τφχθ των Επικεωρθτϊν Ρεριβάλλοντοσ όπωσ και όλων των 

ςυναρμόδιων ςε  ελζγχουσ υπθρεςιϊν των Ρεριφερειϊν και των Αποκεντρωμζνων   

Διοικιςεων τθσ χϊρασ που ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 20 του Ν.4014/11 διενεργοφν 

ελζγχουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ. 

 

Αρ. 11 (“Εργα ΑΡΕ εντόσ NATURA και χωρίσ ζλεγχο ιδιοκτθτϊν γαιϊν”) 

Βεβαίωςθ Ραραγωγοφ Θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ και ΣΘΘΥΑ:  Ο τρόποσ επιτάχυνςθσ τθσ 

αδειοδότθςθσ ζργων ΑΡΕ, εγκυμονεί κινδφνουσ  για τα ζργα κατθγορίασ Α (με πικανζσ 

ςθμαντικζσ αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ) να χωροκετθκοφν ςε περιοχζσ NATURA 

2000. 

Το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ πρζπει να ελζγχεται ςτο αρχικό ςτάδιο όπωσ επίςθσ και θ 

κατάςταςθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι.  Θ διαβοφλευςθ πρζπει να είναι ςθμαντικό μζροσ τθσ 

διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ κακϊσ ο ελεγκτισ δεν μπορεί να γνωρίηει τοπικζσ λεπτομζρειεσ και 

το ιςτορικό τθσ περιοχισ. Δεδομζνου ότι υφίςταται πρόβλθμα τθσ «εξαςφαλιςμζνθσ γθσ» και 

ότι κατατίκενται αιτιςεισ εριμθν των ιδιοκτθτϊν ι νομζων των γαιϊν εγκατάςταςθσ, κα 

πρζπει είτε θ «εξαςφάλιςθ των γαιϊν» να προκφπτει πζρα πάςθσ αμφιβολίασ κατά τθν 

κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ είτε να μπορεί ο ιδιοκτιτθσ των γαιϊν να υποβάλλει αντιρριςεισ 



οποτεδιποτε ζωσ και τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ 

εξαςφάλιςθσ των γαιϊν, το ζργο να απορρίπτεται και ο αιτϊν να υποχρεοφται να καταβάλλει 

διοικθτικά οριςμζνο πρόςτιμο για το λόγο αυτό. 

Το ΝΕΟ Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τισ Α.Ρ.Ε., πρζπει να 

ολοκλθρωκεί προτοφ τεκεί ςε εφαρμογι θ ζννοια τθσ βεβαίωςθσ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, τα 

ζργα μζςω τθσ διαδικαςίασ αυτισ, κα δεςμεφςουν χϊρο (θλεκτρικό και φυςικό) 

δθμιουργϊντασ τετελεςμζνα γεγονότα όταν κα ζρκει ο χρόνοσ για τθν ζγκριςι του 

Αρ. 13 (“Σχεδιαςμόσ ΑΡΕ”) 

Για να ζχει πραγματικι ουςία το άρκρο, κα πρζπει να γινουν: 

 Επιτάχυνςθ Χωροταξικοφ ΑΡΕ. Στόχοσ θ ολοκλιρωςι του το 2022. 

 Ρεριφερειακόσ ςχεδιαςμόσ, κακοριςμόσ και νομοκζτθςθ ενδιάμεςα αναλογικϊν ορίων 
φζρουςασ ικανότθτασ ανά περιοχι (περιφζρεια, νομό ι νθςί). 

 Σχεδιαςμόσ και προτάςεισ και από τον εκάςτοτε αρμόδιο Διαχειριςτι (ΔΕΔΔΘΕ. 
ΑΔΜΘΕ), ςχετικά με τθν «θλεκτρικι κζςθ» του εκάςτοτε ζργου. 

 Ζναρξθ διαγωνιςμϊν ανά περιοχι (πχ περιφζρεια ι νομοί) ςτθ βάςθ των ωσ άνω 
αναλογιϊν φζρουςασ ικανότθτασ. 

 Μεταβατικι απαγόρευςθ εγκατάςταςθσ ςε όλεσ τισ Natura, ςε νθςιά, κακϊσ και ςε 
υψόμετρο άνω των 1400 μ και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ του ειδικοφ Χωρικοφ,ι των ειδικϊν 
ςχεδίων για τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ 

 

Αρ. 14 (“Κορεςμζνα θλεκτρικά δίκτυα”) 

Θ ζννοια του κορεςμοφ, πρζπει να ςυνοδεφεται από τθν εξαςφάλιςθ ότι για να προκφψει 

υπάρχει όντωσ θ νόμιμθ δζςμευςθ του φυςικοφ χϊρου, πριν πάμε ςτον θλεκτρικό. Χωρίσ τθ 

διευκζτθςθ αυτι, κα κθρφςςονται κορεςμζνα δίκτυα από ζργα «φαντάςματα». Αυτό ςθμαίνει 

ότι για να λυκεί, κα πρζπει κατά τθν αρχικι υποβολι να υπάρχουν και τα τεκμιρια για τθ 

χριςθ τθσ γθσ. 

 

Αρ. 16 & 17 (“Αποδυνάμωςθ κεςμοφ ενεργειακϊν κοινοτιτων”) 

Ρρεπει να ενιςχυκεί ο κεςμόσ των ενεργειακϊν κοινοτιτων, ειδικά για εκείνεσ που δεν 

επιτρζπουν τθ διανομι των πλεοναςμάτων χριςθσ μετά τθν παρακράτθςθ του αποκεματικοφ 

τουσ. 

 

Αρ. 44 (“Καταςκευαςτικά εργα ςε Ηϊνεσ Απόλυτθσ Ρροςταςιασ τθσ Φφςθσ”) 

Δεν είναι αντιλθπτό πωσ τροποποιείται ΡΔ με νόμο. Υπάρχει ςοβαρό κζμα διαδικαςίασ, 

ωςτόςο ςτθν ουςία του: 



Στισ Ηϊνεσ Απόλυτθσ Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ δεν θα πρζπει να επιτρζπεται καμία ανθρώπινη 

δραςτηριότητα εκτόσ από την ζρευνα και τισ εργαςίεσ διατήρηςησ τησ περιοχήσ. Μόνο ςε 

εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ δφναται να επιτρζπονται 

δραςτθριότθτεσ. 

Στισ Ηϊνεσ Απόλυτθσ Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ.  επιτρζπονταν μζχρι τϊρα μόνο επιςτθμονικζσ 

ζρευνεσ .  

Με τισ προτεινόμενεσ διατάξεισ επιτρζπονται καταςκευζσ για: α) τθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ, 

όπωσ κλίμακεσ, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμζνα επίπεδα, μθχανικά μζςα κάλυψθσ υψομετρικϊν 

διαφορϊν, κακϊσ και καταςκευζσ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ι/και 

εμποδιηόμενων ατόμων, β) τον εξωραϊςμό και τθν αιςκθτικι τουσ αναβάκμιςθ, τον εξοπλιςμό 

και τθν αςφάλειά τουσ και γενικά καταςκευζσ για τθν εξυπθρζτθςθ του προοριςμοφ των χϊρων 

αυτϊν, γ) λυόμενεσ και προςωρινζσ καταςκευζσ, δ) για τθ λειτουργία και τθν εξυπθρζτθςθ των 

Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ 

Δθλαδι τροποποιοφνται Χριςεισ Γθσ. 

Αρ. 48 (“Αποδυνάμωςθ Δαςικϊν Χαρτϊν”) 

Αποδυνάμωςθ Δαςικϊν χαρτϊν. Εκτάςεισ με δαςικό χαρακτιρα αποχαρακτθρίηονται, με βάςθ 

νομικζσ πράξεισ με τουλάχιςτον αςαφζσ περιεχόμενο και οι αποχαρακτθριςμοί αυτοί, που 

ςυντελοφνται μετά τθν κφρωςθ των δαςικϊν χαρτϊν, χρθςιμοποιοφνται ωσ πρόςχθμα για τθν 

αναμόρφωςθ του δαςικοφ χάρτθ. 

 

Αρ.62 (“Εμπλοκι με τθ Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ αςυςχζτιςτων μελετϊν”) 

 

Ρλζον ςτα υφιςτάμενα κα πρζπει όταν γίνεται ριηικι ανακαίνιςθ με τθν ΜΕΑ κα περιλαμβάνει, 

γ) τθν εξζταςθ των ςυνκθκϊν πακθτικισ και ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ, δ) τθν αξιολόγθςθ 

κινδφνων που πικανά επθρεάηουν τθ ςτατικι επάρκειά του.» 

Ρωσ είναι δυνατόν Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ι Αρχιτζκτονασ που ζχει δικαίωμα ςφνταξθσ ΜΕΑ 

να αποφαίνεται για τθν ςτατικι επάρκεια? Χρειάηεται προςοχι, ςτθ βάςθ του ΡΔ 99/2018. 

 

Αρ. 63  (“Αυτόνομθ ρφκμιςθ κερμοκραςιασ”) 

Στα νζα κτίρια εγκακίςταται εξοπλιςμόσ ςυςκευϊν αυτορρφκμιςθσ για τθν αυτόνομθ ρφκμιςθ 

τθσ κερμοκραςίασ ςε κάκε δωμάτιο ι, όπου αυτό δικαιολογείται, ςε κακοριςμζνθ 

κερμαινόμενθ ηϊνθ τθσ κτιριακισ μονάδασ, εφόςον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Στα 

υφιςτάμενα κτίρια θ εγκατάςταςθ ςυςκευϊν αυτορρφκμιςθσ απαιτείται όταν εγκακίςταται νζα 



ι αντικακίςταται θ μονάδα παραγωγισ κερμότθτασ που τα εξυπθρετεί, εφόςον είναι τεχνικά 

και οικονομικά εφικτό. 

Δεν προκφπτει οικονομικό ενδιαφζρον (απόςβεςθ δθλαδι τθσ παρζμβαςθσ) 

Θεςπίηεται ο δείκτθσ αξιολόγθςθσ τθσ ευφυοφσ ετοιμότθτασ των κτιρίων, που εκφράηει τθν 

ικανότθτα τθσ προςαρμογισ τθσ λειτουργίασ του κτιρίου ι τθσ κτιριακισ μονάδασ ςτισ ανάγκεσ 

των ενοίκων και του δικτφου και τθ δυνατότθτα βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ του απόδοςθσ αλλά 

και των ςυνολικϊν επιδόςεων.   

Ρωσ προκφπτει και που κα χρθςιμοποιείται? Διαφορετικά είναι εξαιρετικά αόριςτο και 

ενδεχομζνωσ επικίνδυνο.  

 

Αρ. 68 (“ Ενεργειακι Επικεϊρθςθ από ποιον και με τι κριτιρια”?) 

Για τθν αποτελεςματικότερθ άςκθςθ του ελεγκτικοφ ζργου τουσ, τα Τμιματα Επικεϊρθςθσ 
Ενζργειασ δφνανται να επικουροφνται από ανεξάρτθτουσ εμπειρογνϊμονεσ. Με απόφαςη του 
Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται τα προςόντα των ανεξάρτθτων 
εμπειρογνωμόνων, οι κανόνεσ και οι αρχζσ που διζπουν τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ, ο τρόποσ 
και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ τουσ, το φψοσ και ο τρόποσ αποηθμίωςισ τουσ, οι 
ιδιότθτεσ που είναι αςυμβίβαςτεσ με το ζργο τουσ, οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ και τα χρθματικά 
πρόςτιμα που τουσ επιβάλλονται, τα όργανα, θ διαδικαςία και οι προχποκζςεισ επιβολισ των 
κυρϊςεων και των προςτίμων, το φψοσ, θ διαβάκμιςι τουσ και τα κριτιρια επιμζτρθςισ τουσ, 
οι διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά των κυρϊςεων, οι προκεςμίεσ άςκθςισ τουσ, κακϊσ και κάκε 
άλλο ςχετικό κζμα». Με τθν ίδια απόφαςθ δφναται να προβλζπεται και θ ςφςταςθ ςχετικοφ 
μθτρϊου ανεξάρτθτων εμπειρογνωμόνων, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα ςχετικά με τθν 
λειτουργία και οργάνωςθ αυτοφ.» 

 

Άλλη μια απόδοςη κρατικών αρμοδιοτήτων ςε ιδιωτικοφσ φορείσ, χωρίσ επαρκή ςτο επίπεδο 
αυτό εξήγηςη του ποιοί, με ποιουσ όρουσ και υπό ποιζσ προχποθζςεισ θα μποροφν να 
καλφπτουν τισ ανάγκεσ αυτζσ. Με Απόφαςη ΤΠΕΝ ξανά, χωρίσ ςυμμετοχή άλλων φορζων.  

 

 

Αρ.109  (“Αςφάλεια ςτα δίκτυα Φυςικοφ Αερίου”) 

 
«5. Για τθν εγκατάςταςθ και για κάκε περίπτωςθ επζκταςθσ ι/και εκςυγχρονιςμοφ των 

Συςτθμάτων Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου, τα οποία εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ 

υπϋαρ. Δ3/Α/οικ.4303 ΡΕ 26510/2012 απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ 

και Κλιματικισ Αλλαγισ (Β’ 603), κακϊσ και των δραςτθριοτιτων των υποκαλάςςιων 

ςυςτθμάτων μεταφοράσ ι/και αποκικευςθσ φυςικοφ αερίου, απαιτείται Ζγκριςθ 

Εγκατάςταςθσ κατά τον ζννοια τθσ παρ. 11Α του άρκρου 17. Στισ δραςτθριότθτεσ του ωσ άνω 

εδαφίου δεν εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ των παρ. 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε του άρκρου 20. Για τθ 



χοριγθςθ Ζγκριςθσ Εγκατάςταςθσ για τισ δραςτθριότθτεσ του πρϊτου εδαφίου δεν απαιτείται 

θ προςκόμιςθ βεβαιϊςεων χριςεων γθσ».  

Η βεβαίωςη χρήςεων γησ είναι μζτρο αςφαλείασ Δεν μπορεί να ακυρώνεται.  

 

Αρ.110 (“Ρετρελαϊκζσ ερευνεσ με γνωςτοποίθςθ”) 

Διάταξθ που επιτρζπει ςε πετρελαϊκζσ εταιρίεσ να διεξάγουν ςειςμικζσ ι άλλεσ γεωφυςικζσ 

ζρευνεσ και γεωλογικζσ ζρευνεσ ςε εκτάςεισ που ανικουν ςτο δθμόςιο, τουσ ΟΤΑ και ςε νομικά 

πρόςωπα αυτϊν χωρίσ να απαιτείται θ λιψθ οποιαςδιποτε άδειασ, ζγκριςθσ ι ςυναίνεςθσ των 

παραπάνω υπό τθν ιδιότθτά τουσ ωσ κφριοι, νομείσ ι κάτοχοι των εκτάςεων.  

Κατ’ ελάχιςτο αντιδθμοκρατικό και ενάντια ςε τοπικά χωρικά ςχζδια, πρωτοβουλίεσ ΟΤΑ κλπ 

Ρολλζσ από τισ εκτάςεισ αυτζσ είναι κοινόχρθςτεσ, παρζχουν υπθρεςίεσ αναψυχισ και ενίοτε 

είναι ςθμαντικζσ για τθν τοπικι οικονομία (π.χ., τθν κτθνοτροφία): θ παράδοςι τουσ ςτισ 

πετρελαϊκζσ εταιρείεσ χωρίσ καμία άλλθ διατφπωςθ αποτελεί ςθμαντικό πλιγμα ςτθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ και δθμοκρατία. 

 

Αρ.112 (“Αςυμβίβαςτα ςτθν αγορά ΑΡΕ”) 

Με τθ ρφκμιςθ αυτι γεννάται πολφ ςοβαρό ηιτθμα για ςυγκορφςεισ ςυμφερόντων ςτθ 

ςφνδεςθ του Διαχειριςτι ΑΡΕ και Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ. Το πλαίςιο που ιςχφει εξαςφαλίηει 

ότι τα μζλθ ΔΣ του ΔΑΡΕΕΡ, δε ςυνδζονται με οποιονδιποτε τρόπο με εταιρείεσ που αςκοφν 

ενεργειακζσ δραςτθριότθτεσ και μάλιςτα με πρόβλεψθ επιβολισ αυςτθρϊν προςτίμων. Οι 

διατάξεισ αυτζσ καταργοφνται και διακυβεφεται θ ανεξαρτθςία του ΔΑΡΕΕΡ. Δεδομζνου ότι ο 

Διαχειριςτισ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ ΑΡΕ, αποτελζι εξαιρετικά κρίςιμθ οντότθτα για τθν 

ορκι λειτουργία των ΑΡΕ, δε κα πρζπει να καταργθκοφν οι ρυκμίςεισ αςυμβίβαςτου για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ακεραιότθτασ τθσ αγοράσ ΑΡΕ. 

 

Αρ.115 (“Ιδιωτικοποίθςθ ΑΔΜΘΕ”) 

Ο ΑΔΜΘΕ αποτελεί τθ ραχοκοκαλιά του Ελλθνικοφ Ενεργειακοφ Συςτιματοσ, είναι ο φορζασ 

εκείνοσ που υλοποιεί τισ διαςυνδζςεισ των νθςιϊν και εξαςφαλίηει τθν ενεργειακι επάρκεια 

τθσ χϊρασ μζςω των διαςυνδζςεων. Κατεξοχιν Φυςικό μονοπϊλιο, το οποίο οφείλει να 

παραμζνει υπό Δθμόςιο Ζλεγχο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ μεγιςτοποίθςθ του Δθμοςίου 

Συμφζροντοσ. 


