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Κατ’ άρθρο σχόλια
Άρθρο 1 - Ορισμός στρατηγικών επενδύσεων
Δυστυχώς, η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις στρατηγικές επενδύσεις, η οποία
ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ως μεταρρύθμιση στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, (α) αποτυγχάνει να ευθυγραμμίσει τις κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται
σε στρατηγικές επενδύσεις με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς στόχους
και (β) αγνοεί σε μεγάλο βαθμό σημαντικές αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν μετά από την
τελευταία αναθεώρηση (ν. 4608/2019).
Υπενθυμίζουμε πως τον Οκτώβριο του 2019, ο Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε τη
συμμετοχή της Ελλάδα στο Coalition of Finance Ministers for Climate Action
προσυπογράφοντας το Πρωτόκολλο του Ελσίνκι για την ευθυγράμμιση των οικονομικών
πολιτικών (και επομένως των κρατικών ενισχύσεων που παρέχονται σε επενδύσεις) με
τους κλιματικούς στόχους.

Ταυτόχρονα, το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία της Επιτροπής Πισσαρίδη
αναφέρει ρητά πως οι κρατικές ενισχύσεις (όπως αυτές που παρέχει ο νόμος για τις
στρατηγικές επενδύσεις) πρέπει να αποφεύγουν τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων «που
έχουν αρνητικές εξωτερικές συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας, π.χ., αρνητικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα» (σελ. 132, ενότητα 5.1).

Τέλος, η ανάγκη ευθυγράμμισης των κρατικών βοηθειών με τους στόχους για την
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την προστασία της βιοποικιλότητας, και την ανάπτυξη
της κυκλικής οικονομίας αναγνωρίζεται πλέον ρητά από την ΕΕ. Αυτή η κατεύθυνση
αναδεικνύεται (α) από τη θέσπιση ελάχιστου ποσοστού δαπανών που προορίζονται για
επενδύσεις για την κλιματική μετάβαση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(ΤΑΑ) και του νέο Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), και (β) από την
εφαρμογή  της αρχής για μη πρόκληση σημαντικής περιβαλλοντικής βλάβης (“do no
significant harm principle) στα ίδια χρηματοδοτικά εργαλεία, σε ό,τι αφορά το σύνολο των
επενδύσεων που χρηματοδοτούνται.

Εντούτοις, το παρόν νομοσχέδιο φαίνεται να αγνοεί τις παραπάνω εξελίξεις, διατηρώντας
τις υφιστάμενες «θολές» διατυπώσεις του άρθρου 1, από τις οποίες απορρέει και το
σημαντικό έλλειμμα συγκεκριμένων περιβαλλοντικών κριτήριων στα υπόλοιπα άρθρα (βλ.
παρακάτω σχόλια).
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Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα το άρθρο 1,  παρ.  3α’ προτείνουμε τις εξής αλλαγές και
προσθήκες, οι οποίες αντικαθιστούν ορισμένες νεφελώδεις διατυπώσεις, με έννοιες οι
οποίες ορίζονται ρητά σε σειρά κανονισμών και οδηγιών της ΕΕ:

 «3. α) Ως «στρατηγικές επενδύσεις» νοούνται οι επενδύσεις, οι οποίες, λόγω της
στρατηγικής τους βαρύτητας για την εθνική ή και την τοπική οικονομία, μπορεί να επιφέρουν
ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα σημαντικής έντασης για την αύξηση της
απασχόλησης, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, δίχως
αποκλεισμούς, ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης, με κύρια χαρακτηριστικά
δραστηριότητα, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τον καθολικό σχεδιασμό την
προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, την εξωστρέφεια και εξαγωγική, [την ουσιαστική
συμβολή στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους μετασχηματισμού σε μια
οικονομία μηδενικών εκπομπών, διατήρησης και αποκατάστασης των
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, και ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852], και την υψηλή προστιθέμενη αξία, ιδίως
σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών
[εάν και εφόσον οι εν λόγω επενδύσεις τηρούν την αρχή της μη πρόκλησης
σημαντικής περιβαλλοντικής βλάβης, όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ)
2020/852]».

Από τις παραπάνω αλλαγές απορρέουν περαιτέρω αλλαγές και προσθήκες που
προτείνουμε στη συνέχεια, σε σχέση με (α) τις κατηγορίες και κριτήρια στρατηγικών
επενδύσεων, και (β) τη διαδικασία αξιολόγησης ένταξης και παρακολούθησης στρατηγικών
επενδύσεων.

Άρθρο 2 - Κατηγορίες και κριτήρια Στρατηγικών Επενδύσεων

Παρότι κρίνονται θετικά οι προβλέψεις των παρ. 1 (βγ’) και 1 (εβ’), οι οποίες ενδυναμώνουν
τα ειδικά κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων καθώς και τις επενδύσεις
εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων,
είναι εντούτοις εξαιρετικά ελλείπεις δεδομένης της άμεσης ανάγκης περιορισμού και
σταδιακής κατάργησης της εκτός σχεδίου βιομηχανικής δραστηριότητας, η οποία
χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως αναδεικνύει μεταξύ
άλλων το Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία της Επιτροπής Πισσαρίδη
(ενότητα 4.5.)

Καταρχάς, παρότι παρέχονται ειδικά κίνητρα, το νομοσχέδιο αποτυγχάνει να θεσπίσει
σοβαρά αντικίνητρα για επιχειρηματικές επενδύσεις εκτός σχεδίου καθώς οι τελευταίες
δύναται να υπαχθούν σε άλλες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων. Παρότι είναι
προφανές πως τα χωροταξικά προβλήματα δεν αποτελούν άμεσο αντικείμενο του
παρόντος νόμου, θα έπρεπε να είναι επίσης προφανές πως είναι αδιανόητο να επιδοτείται
από τους φορολογούμενους η εκτός σχεδίου δραστηριότητα όταν η τελευταία
χαρακτηρίζεται από βαρύτατα εξωτερικά περιβαλλοντικά κόστη. Όπως αναφέρει η έκθεση
Πισσαρίδη, «[…] νομοθετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εκτός σχεδίου
δόμησης, θα μπορούσαν να συνοδευτούν από την παροχή θετικών κινήτρων σε κάποιες
περιπτώσεις. Παράγοντες που αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να εγκατασταθούν σε
κάποια βιομηχανικά ή επιχειρηματικά πάρκα περιλαμβάνουν την ποιότητα των υποδομών
που αυτά προσφέρουν καθώς και το ύψος των χρεώσεων. Θα μπορούσε, ενδεχομένως να
δοθεί περισσότερο βάρος σε αυτούς τους παράγοντες παράλληλα με τα αρνητικά
κίνητρα για την εγκατάσταση σε περιοχές εκτός σχεδίου […]». Ένα σοβαρό
αντικίνητρο είναι η απαγόρευση παροχής οποιασδήποτε μορφής κρατικής βοήθειας για
επενδύσεις εκτός σχεδίου ξεκινώντας από τις στρατηγικές επενδύσεις. Εντούτοις το
νομοσχέδιο αγνοεί πλήρως αυτή τη διάσταση.
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Δεύτερον, τα κίνητρα για επενδύσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών
πάρκων δεν συνοδεύονται από επιπλέον ειδικά κίνητρα για επενδύσεις σε πράσινα
επιχειρηματικά πάρκα βασισμένα στις αρχές της βιομηχανικής συμβίωσης, της κυκλικής
οικονομίας, και των μηδενικών εκπομπών. Θεωρούμε κομβικής σημασίας την παροχή
ειδικών κίνητρων για περιβαλλοντικά πρότυπες επενδύσεις με σκοπό την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας αφενός, και τη μετάβαση σε επιχειρηματικά μοντέλα χαμηλού
οικολογικού αποτυπώματος αφετέρου.

Πέραν των παραπάνω ζητημάτων, οι διατυπώσεις της παρ. 1 (γ’) είναι εξαιρετικά
γενικόλογες, καθώς το νομοσχέδιο δεν παρέχει ορισμούς της «πράσινης οικονομίας.
Προτείνουμε την αντικατάσταση της παραγράφου με την εξής διατύπωση:

«γ) «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», οι οποίες υλοποιούνται από
διακεκριμένες νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων [ιδίως όσων προωθούν την
πράσινη οικονομία καθώς και την οικονομία χαμηλού ενεργειακού και
περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω επενδύσεων που είναι αποδεδειγμένα
ευθυγραμμισμένες με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852], καθώς και την καινοτομία και την
τεχνολογία, και ειδικά τις επενδύσεις της περ. α)της παρ. 3 και ενισχύουν σημαντικά την
ελληνική οικονομία και την ανταγωνιστικότητα αυτής σε διεθνές επίπεδο.»

Επιπλέον, δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο, στην κατηγορία «στρατηγικών
επενδύσεων 2»  (παρ.  1  (βα’)),  περιλαμβάνονται μόνο «επενδύσεις για τη διαχείριση
απορριμμάτων και αποβλήτων» (χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση και σαφή ορισμό ως προς
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα τους) και όχι το σύνολο των επενδύσεων που
συμβάλλουν στον πράσινο μετασχηματισμό, όπως αυτές ορίζονται ξεκάθαρα από τον
κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 (σύστημα ταξινόμησης βιώσιμων επενδύσεων).

Κατ’ ελάχιστο, η υφιστάμενη διατύπωση σε ό,τι αφορά ειδικά τη διαχείριση απορριμμάτων
και αποβλήτων, οφείλει να εισαγάγει μια ελάχιστη δικλίδα ασφαλείας για την αποφυγή
επενδύσεων που είναι ασύμβατες με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα (βλ.  μονάδες
καύσης απορριμμάτων) προσθέτοντας την εξής διατύπωση στην παρ. 1 (βα’):

«βα) ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης (i) είναι μεγαλύτερος από είκοσι
εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ και αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς της
αγροδιατροφής, έρευνας και καινοτομίας, βιοτεχνολογίας, πολιτιστικής και δημιουργικής
βιομηχανίας, ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης, ιατρικού τουρισμού, διαχείρισης
απορριμμάτων και αποβλήτων [σε ό,τι αφορά αποκλειστικά επενδύσεις που είναι
πλήρως συμβατές με τα κριτήρια μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης όπως ορίζονται
στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852],  διαστημικής βιομηχανίας ή (II)  είναι μεγαλύτερος από
είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ και έχει ως σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
επιχείρησης ή την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Οι
επενδύσεις της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα ή περισσότερα από τα
κίνητρα των άρθρων 11, 12, καθώς και των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 13.»

Συνολικότερα, εκτός από την ανάγκη ξεκάθαρου ορισμού του τι νοείται ως «πράσινη
επένδυση» με βάση βέλτιστα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, το νομοσχέδιο οφείλει κατά
τη γνώμη μας να διασφαλίσει ex ante πως το σύνολο των επενδύσεων που υπάγονται
στον νόμο τηρούν, ως ελάχιστο προαπαιτούμενο, αποδεδειγμένα και απαρέγκλιτα τα
κριτήρια μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ)
2020/852.
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Άρθρο 3 – Περιβαλλοντικές ρυθμίσεις
Στη σημερινή συγκυρία,  τόσο την ελληνική όσο και την παγκόσμια,  δεν θα έπρεπε να
θεωρούνται «στρατηγικές» επενδύσεις που αδειοδοτούνται χωρίς να διασφαλίζεται η
μέγιστη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει με την
προτεινόμενη διάταξη, η οποία τροποποιεί, και μάλιστα άρδην, ορισμένες διατάξεις για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Με το άρθρο αυτό γίνεται επίσης εμφανές ότι ο πήχης για την ανάπτυξη στρατηγικών
επενδύσεων έχει πέσει πλέον πολύ χαμηλά στην Ελλάδα: για πρώτη φορά βλέπουμε έργα
αδειοδοτικής κατηγορίας Β, τα οποία υπόκεινται στις ούτως ή άλλως αμφισβητούμενης σε
περιοχές Natura συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο «πρότυπες περιβαλλοντικές
δεσμεύσεις» (ΠΠΔ), να λογίζονται ως «στρατηγικές επενδύσεις». Σημειωτέον ότι κατά
κανόνα οι δραστηριότητες που αδειοδοτούνται με ΠΠΔ θεωρούνται ως μικρής
περιβαλλοντικής επίπτωσης λόγω της μικρής παραγωγικής τους δυναμικότητας (πχ μη
κύρια τουριστικά καταλύματα 10-50 κλινών σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός
ορίων οικισμών σε περιοχές Natura ή μικρές επιχειρήσεις για τη ναυπήγηση και επισκευή
σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών). Επί της ουσίας, και παράλληλα με τη μείωση
του συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης που απαιτείται για την ένταξη στις κατηγορίες
ενίσχυσης, ως «στρατηγικές επενδύσεις» (άρθρο 2) μπορεί να νοείται πλέον σχεδόν κάθε
επιχειρηματική δραστηριότητα, ακόμα και μικρής
Καταρχάς, η εξαίρεση όλων των στρατηγικών επενδύσεων που δεν βρίσκονται εντός
περιοχών Natura 2000 από την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση παραβιάζει το ενωσιακό
δίκαιο,  εφόσον οι επενδύσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν τις περιοχές στις οποίες
σχεδιάζεται η ανάπτυξή τους (π.χ., μέσω εκπομπών και οχλήσεων από απόσταση): μεταξύ
άλλων, η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από υπόθεση Pilot που εκκρεμεί σε βάρος της
χώρας μας,  και η οποία είναι γνωστή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος [EU  PILOT  –
EUP(2021)9806]. Το σημείο αυτό είναι σημαντικό για τις στρατηγικές επενδύσεις, που
συνήθως είναι έργα σημαντικού μεγέθους.  Ειδικά για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος
(Projects of Common Interest, PCI), τα οποία εντάσσονται από το νομοσχέδιο στις
«αυτοδίκαια εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις», το ενωσιακό δίκαιο προβλέπει ρητά
ότι μέτρα που αφορούν τις κάθε είδους εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων «τελούν
υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης» (7
παρ. 7 Κανονισμού 347/2013). Παρεμπιπτόντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοια
έργα δεν μπορούν να εγκριθούν μέσω υπαγωγής σε Π.Π.Δ., μεταξύ άλλων επειδή δεν
διασφαλίζεται η υποχρέωση διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό (9 και Παράρτημα
V, σημείο 5 Κανονισμού 347/2013): η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται ρητά και από το
«Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος» που έχει εκδοθεί
από το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης (Ιούλιος 2016).
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται το νομοσχέδιο,  δεν
υπάρχουν οριζόντιες εξαιρέσεις από τη δέουσα εκτίμηση: η  υιοθέτηση νομικών λύσεων
που αμφισβητούνται από την πλέον αρμόδια αρχή (δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –
βλ. την παραπάνω επιστολή PILOT) υπονομεύει, και δεν προάγει, τις στρατηγικές
επενδύσεις.  Εάν αυτό ήταν δυνατό, τότε η χωροθέτηση ενός οργανωμένου υποδοχέα
εντός κάποιας περιοχής Natura 2000 θα μείωνε de facto την έκταση της τελευταίας:
ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό με βάση το ενωσιακό δίκαιο.

Επιπροσθέτως, η διάταξη διακρίνεται από προχειρότητα και σοβαρές νομοτεχνικές
αδυναμίες:  το τρίτο εδάφιο παραπέμπει στον ν.  1650/1986,  αλλά οι διατάξεις του ν.
1650/1986 που αφορούν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έχουν καταργηθεί (βλ. 31-32
ν. 4014/2011): σε ποιες ακριβώς διατάξεις του ν. 1650/1986 παραπέμπει η διάταξη;
Παράλληλα, με δεδομένο ότι το πρώτο εδάφιο φαίνεται να μεταφέρει την αρμοδιότητα
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων στρατηγικών επενδύσεων κατηγορίας Α2 και Β στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος,  δεν είναι καθόλου σαφές ποιο είναι το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 4 - Πολεοδομικές ρυθμίσεις
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Η διάταξη είναι νέα και εξαιρετικά προβληματική.  Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει να
εξηγήσει σε τι συνίσταται η «στρατηγικότητα» επενδύσεων που υποβαθμίζουν, αντί να
αναβαθμίζουν, τις περιοχές εγκατάστασής τους, και μάλιστα (κατά κανόνα) εντός του
οικιστικού ιστού (σχεδίων πόλεως): στοιχειώδεις και αυτονόητες αρχές βιωσιμότητας,
ειδικά στο οικιστικό περιβάλλον, επιβάλλουν αυστηροποίηση και όχι υποβάθμιση των
όρων και περιορισμών δόμησης – με τη μορφή ανοιχτών και πράσινων χώρων, βιώσιμης
μετακίνησης, εξοικονόμησης πόρων και άμβλυνσης των αποκλεισμών και των ανισοτήτων.
Είναι, επίσης, αμφίβολης συνταγματικότητας, κρίση που πιθανότατα θα κληθούν να
εκφράσουν τα αρμόδια δικαστήρια.

Στην ουσία, πρόκειται για διάταξη που επιτρέπει την εξαίρεση των στρατηγικών
επενδύσεων από κάθε όρο και περιορισμό που θέτει ο πολεοδομικός ή ο ρυθμιστικός
σχεδιασμός οποιουδήποτε επιπέδου: η επιφύλαξη ότι αυτό θα συμβεί για λόγους που
«προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στο Πλαίσιο Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού» είναι
μηδαμινής αξίας. Δυστυχώς, η νομοθεσία δεν γνωρίζει «Πλαίσιο Εθνικού Χωροταξικού
Σχεδιασμού»  (με κεφαλαία),  και είναι άγνωστο αν υπονοείται η «Εθνική Χωρική
Στρατηγική» (3 παρ. 1 ν. 4447/2016), η το «σύστημα χωρικού σχεδιασμού»  [1 περ. γ) ν.
4447/2016].  Εφόσον υπονοείται η πρώτη, τότε θα πρέπει να σημειωθεί ότι όχι μόνο δεν
έχει εκδοθεί ακόμα,  αλλά δεν είναι και δεσμευτική (3  παρ.  1  ν.  4447/2016),  οπότε η
επιφύλαξη υπέρ της δεν έχει νομικές συνέπειες.
Επιπλέον, σε αντίθεση με άλλες παρόμοιες πολεοδομικές ή χωροταξικές διατάξεις, που
επιτρέπουν παρεκκλίσεις, οι παρεκκλίσεις του σχολιαζόμενου άρθρου δεν υπόκεινται σε
κάποιον περιορισμό (πρβλ., π.χ., τις «παρεκκλίσεις» στο πλαίσιο της εκτός σχεδίου
δόμησης, 33 ν. 4759/2020). Πρόκειται για μία εξουσιοδότηση χωρίς όρια, που επιτρέπει
να κτιστεί οτιδήποτε και οπουδήποτε.  Επί της ουσίας,  η παρέκκλιση ισοδυναμεί με
τροποποίηση σχεδίου πόλεως, και απαιτεί στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, κατ’ επιταγή του ενωσιακού δικαίου: αυτό ισχύει ιδίως όπου οι στρατηγικές
επενδύσεις εγκαθίστανται σε ευαίσθητες περιοχές (3 παρ. 3 οδηγίας 2001/42). Σημειωτέον
ότι, ακόμα και με βάση τη ελληνικό δίκαιο, παρόμοιες παρεκκλίσεις απαιτούν ειδική μελέτη
(ΣτΕ Ολ. 123/2007, 27/2014, 376/2014), η οποία θα τεκμηριώνει ότι οι σχετικές σταθμίσεις
έχουν γίνει με βάση την επιστήμη (24 Σ).

Άρθρο 5 - Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Η διάταξη σε κάποιον βαθμό απηχεί ισχύουσες ρυθμίσεις (8 ν. 3894/2010, 14-14α ν.
3986/2011). Σε κάθε περίπτωση, και για τους λόγους που αναλύονται στη συνέχεια, το
ισχύον καθεστώς επιδεινώνεται.

Πρώτον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σημερινό καθεστώς για τις στρατηγικές επενδύσεις
επιτρέπει την απαγόρευση χρήσης των παράκτιων εκτάσεων της στρατηγικής επένδυσης,
αλλά μόνο εφόσον πρόκειται για «ακίνητα που δημιουργούνται από τη μετατόπιση προς τη
θάλασσα του ορίου του αιγιαλού, λόγω κατασκευής ή επέκτασης …έργων ή προσχώσεων»
(πρβλ. 8 παρ. 4 και παρ. 5 ν. 3894/2010). Αντιθέτως, η προτεινόμενη διάταξη προβλέπει
την απαγόρευση χρήσης σε όλες τις περιπτώσεις παραχώρησης χρήσης και αιγιαλού
(πρβλ., συνδυαστικά, παρ. 6, 4 και 3). Με τον τρόπο αυτόν, το νομοσχέδιο δημιουργεί και
ένα κίνητρο που ευνοεί την αλλοίωση με τεχνικά έργα του φυσικού αναγλύφου της
παράκτιας ζώνης, ενώ θα έπρεπε να διασφαλίσει ακριβώς το αντίθετο – στρατηγικές
επενδύσεις που εντάσσονται, στον μέγιστο δυνατό τεχνικά βαθμό, στο φυσικό ανάγλυφο
της πολλαπλώς απειλούμενης παράκτιας ζώνης.
Δεύτερον, το νομοσχέδιο και η ισχύουσα ρύθμιση αντιφάσκουν, διότι η «παραχώρηση
απλής χρήσης» (παρ. 3) – δηλαδή, η παραχώρηση που δεν θίγει  τον κοινόχρηστο
χαρακτήρα – είναι ασυμβίβαστη με την απαγόρευση χρήσης του αιγιαλού από τρίτους
(παρ. 6). Θα έπρεπε, συνεπώς, να διατυπωθεί με ακρίβεια η νομοθετική βούληση, δηλαδή
ο αποκλεισμός της παραλίας στους τρίτους, προκειμένου τουλάχιστον να διευκολυνθεί η
διαβούλευση και η αξιολόγησή της.
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Τρίτον, επισημαίνουμε τη μεγάλη διεύρυνση της έννοιας της στρατηγικής επένδυσης, που
εισάγει το νομοσχέδιο (πρβλ. 1 παρ. 1 ν. 3894/2010, σε σχέση με το άρθρο 1 του
νομοσχεδίου).
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της
Παράκτιας Ζώνης, που είναι μέρος του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, απαιτεί χωροταξικό
σχεδιασμό της παράκτιας ζώνης [άρθ. 6 στ) και 20 του Πρωτοκόλλου]: η απαίτηση αυτή
δεν ικανοποιείται ούτε από τα ΕΣΧΑΣΕ του άρθρου 10  –  που συντάσσονται εκ των
υστέρων για να εξυπηρετήσουν την επένδυση, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι
υποχρεωτικά – ούτε, πολύ περισσότερο, στην περίπτωση που δεν συντάσσονται ΕΣΧΑΣΕ
(πρβλ. παρ. 2).
Σε καιρό κλιματικής κρίσης, η προστασία της παράκτιας ζώνης πρέπει να αντιμετωπιστεί
ως ζήτημα επείγουσας προτεραιότητας για την προστασία ανθρώπων και υποδομών από
κλιματικές καταστροφές. Δυστυχώς, το νομοσχέδιο αυτό κατευθύνει την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας προς την αντίθετη κατεύθυνση και επιδεινώνει τόσο την τρωτότητα των
στρατηγικών επενδύσεων όσο και το οικονομικό κόστος από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Άρθρο 6 - Βοηθητικά και συνοδά έργα
Η διάταξη δεν είναι νέα, αλλά τροποποιεί το άρθ. 9 του ν. 3894/2010, δίχως να το αναφέρει.
Θα περίμενε κανείς μία καλά σχεδιασμένη στρατηγική επένδυση να αξιοποιεί τα
υφιστάμενα συνοδά έργα (κυρίως δίκτυα) στον καλύτερο δυνατό βαθμό: πράγματι, η λύση
αυτή θα μείωνε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, και θα επιτάχυνε την αδειοδότηση.
Υπενθυμίζεται ότι οι διαχειριστές των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
είναι «διαχωρισμένοι»  και «ανεξάρτητοι»:  για παράδειγμα,  ο ΔΕΣΦΑ «έχει την
αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν στους πόρους που είναι
αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη»   των δικτύων (63γ ν.
4001/2011) και «ουσιαστική ανεξαρτησία» (63Γ παρ. 4 ν. 4001/2011), ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ
«απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του ΕΔΔΗΕ»
[127 περ. η) ν. 4001/2011].  Η διαχείριση του ΕΔΔΗΕ διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ (128 ν. 4001/2011, πρβλ. και 69 ν. 4001/2011,  για το
ΕΣΦΑ). Μάλιστα τα παραπάνω ισχύουν κατ’ επιταγή του ενωσιακού δικαίου, και, αν μη τι
άλλο, ρυθμίσεις που προβλέπουν προνομιακή πρόσβαση σε δίκτυα εγείρουν και σοβαρά
ζητήματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Προφανώς, οι διαχειριστές θα αντιμετωπίσουν
με προσοχή μία πραγματικά στρατηγική επένδυση,  αλλά, όπως προαναφέρθηκε, το
νομοσχέδιο θεωρεί «στρατηγικό» έναν πάρα πολύ μεγάλο κύκλο έργων και
δραστηριοτήτων.  Συνεπώς, η ρύθμιση του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία τα συνοδά
έργα σύνδεσης με δίκτυα όπως της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου
εκτελούνται «κατ’ απόλυτη προτεραιότητα» (παρ. 3) έχει, στην καλύτερη περίπτωση,
χαρακτήρα παρότρυνσης.

Άρθρο 7 - Διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση
στρατηγικών επενδύσεων
Η διάταξη για τις απαλλοτριώσεις παραμένει στα κύρια σημεία της αμετάβλητη σε σχέση
με όσα ήδη ισχύουν.
Είναι απαραίτητο όμως ένα σχόλιο για το πλαίσιο των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
όπως διατηρείται. Το νομοσχέδιο, όπως και το ισχύον πλαίσιο, δεν καταβάλλει καμία
προσπάθεια να εντάξει αρμονικά τις στρατηγικές επενδύσεις στον δημόσιο, κοινόχρηστο
χώρο: ενδεικτικά, διατηρείται σε ισχύ η (ιδιαίτερα δυσνόητη) διάταξη που επιτρέπει την
«απαλλοτρίωση …ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την
κατασκευή», εφόσον αυτό απαιτείται για την «κατασκευή»  (!)  «επέκταση ή τον
εκσυγχρονισμό ή την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Επενδύσεων». Η απαλλοτρίωση των
ζωνών αυτών γίνεται για ασαφείς λόγους,  που ούτε ο νομοθέτης δεν είναι σε θέση να
περιγράψει. Πόσο μάλλον που οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εγκρίνονται με «ειδικά
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αιτιολογημένη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ)»
(παρ. 1).

Άρθρο 10 - Κίνητρο Χωροθέτησης
Η προτεινόμενη διάταξη βασίζεται σε ισχύουσα ρύθμιση, στην οποία προστίθενται όροι
δόμησης για τα data centers και τη βιομηχανία. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενοι
συντελεστές είναι παρόμοιοι με αυτούς που ισχύουν στην περίπτωση της εκτός σχεδίου
δόμησης, με αποτέλεσμα το χωροταξικό «κίνητρο» υπέρ των στρατηγικών επενδύσεων –
και των όποιων πλεονεκτημάτων τους - να μην είναι ιδιαίτερα ισχυρό (πρβλ. 33 παρ. 3  ν.
4759/2020).
Ειδικά όσον αφορά τον ετήσιο απολογισμό αειφορίας (sustainability reporting), είναι σαφές
ότι είναι απλώς μία υποχρέωση καταγραφής, και όχι μία υποχρέωση επίτευξης ελάχιστων
επιδόσεων αειφορίας.  Ο δε έλεγχος αφορά την ακρίβεια της καταγραφής,  ενώ σε κάθε
περίπτωση δεν επισύρει καμία απολύτως κύρωση.
Άρθρο 12 - Κίνητρο Ταχείας Αδειοδότησης
Η προτεινόμενη διάταξη βασίζεται, σε γενικές γραμμές, σε ισχύουσες διατάξεις.

Επιγραμματικά, το «κίνητρο» που παρέχεται είναι ένας τρόπος για να αποδυναμωθεί η
περιβαλλοντική αδειοδότηση, και κατ’ επέκταση η λήψη μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος.

Πρώτον, η προθεσμία των 45 ημερολογιακών ημερών, μέσα στην οποία πρέπει να
ολοκληρωθεί η «έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης» είναι αδύνατο να
τηρηθεί. Έχει λησμονηθεί ότι, μετά τον αρχικό νόμο για τις στρατηγικές επενδύσεις,
παρεμβλήθηκε η οδηγία 2014/52, η οποία εγγυάται (για έργα κατηγορίας Α) δημόσια
διαβούλευση τουλάχιστον 30 ημερών (6 παρ. 7 οδηγίας 2011/92, όπως προστέθηκε από
την οδηγία 2014/52: κατά συνέπεια, αν αφαιρεθούν οι 7 ημερολογιακές ημέρες, μέσα στις
οποίες η ΓΔΣΕ θα ελέγξει την πληρότητα του φακέλου (παρ. 2), το νομοσχέδιο καταλείπει
μόνο 8 ημερολογιακές ημέρες για την έκδοση των αδειών (Α.Ε.Π.Ο, οικοδομικές άδειες,
άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, άδειες Seveso, και πολλές ακόμα).

Τέτοιες ασφυκτικές προθεσμίες δεν είναι απλώς εξωπραγματικές – είναι εικονικές, και
ισοδυναμούν με κατάργηση όλων των άλλων απαιτήσεων. Πόσο μάλλον που στο πλαίσιο
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης πρέπει να διεκπεραιωθούν και άλλες διαδικασίες –
όπως η ειδική οικολογική αξιολόγηση [με συμμετοχή του ΟΦΥΠΕΚΑ, πρβλ. 27 παρ. 5 περ.
ιστ) ν. 4685/2020], οι ενέργειες των υπηρεσιών που εμπλέκονται στα συνοδά έργα ( άρθρο
6 νομοσχεδίου) και οι γνωμοδοτήσεις αρχαιολογικών και δασικών υπηρεσιών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι τα ΕΣΧΑΣΕ απαιτούν κατά κανόνα και Στρατηγική Περιβαλλοντική
Εκτίμηση και συμπεριλαμβάνουν τους περιβαλλοντικούς όρους της στρατηγικής
επένδυσης [12 παρ. 1 στ) ν. 3986/2011, που εφαρμόζεται αναλόγως κατά την παρ. 2],
αποτελώντας «άδεια ή έγκριση» που εμπίπτει στην προθεσμία των 45 ημερών. Μάλιστα,
σε άλλο άρθρο (53, το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 64 ν. 4399/2016), το νομοσχέδιο
επεκτείνει το «κίνητρο ταχείας αδειοδότησης» και στα «ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά
σχέδια» («συνολικό πλαίσιο δράσεων με ολοκληρωμένη χωρική ή/και κλαδική πρόταση
ανάπτυξης με πολλαπλασιαστικά οφέλη») του κεφ. ΙΒ’ του ν. 4399/2016 – μολονότι τα
σχέδια αυτά διακρίνονται από γεωγραφική έκταση και ασαφές περιεχόμενο
(χαρακτηριστικά που μπορεί να επιδεινώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα).  Για λόγους
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σύγκρισης, σημειώνεται επίσης ότι η ΔΕΣΕ χρειάζεται 30 ημερολογιακές ημέρες για να
λάβει μία πολύ απλούστερη απόφαση – αν μία συγκεκριμένη επένδυση πρέπει να
χαρακτηριστεί στρατηγική (18 παρ. 1 νομοσχεδίου). Με την ευκαιρία αυτή, θα πρέπει να
ειπωθεί ότι ξενίζει η πρακτική του επισπεύδοντος υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο αφενός
διασφάλισε στη «δική του»  ΓΔΣΕ μία ικανή προθεσμία για μία απλή ενέργεια (έλεγχο
πληρότητας), και αφετέρου «επιβάλλει» ασφυκτικές προθεσμίες σε όλες τις υπόλοιπες
συναρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν πολύ πιο σύνθετες και απαιτητικές αρμοδιότητες.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ισχύουσα ρύθμιση προβλέπει την ίδια προθεσμία, αλλά μόνο
εφόσον «δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη» (22 παρ. 1 ν. 3894/2010) – μία εύλογη
επιφύλαξη, που δεν επαναλαμβάνεται στο νομοσχέδιο.

Επιπλέον, όσον αφορά τη μεταφορά της αρμοδιότητας στο Υπουργείο Ανάπτυξης (όταν,
αναπόφευκτα, δεν τηρηθούν οι προθεσμίες), θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο
Ανάπτυξης δεν έχει καταρχήν αρμοδιότητες σχετικές με το φυσικό περιβάλλον (πρβλ. π.δ.
147/2017, όπως ισχύει). Μολονότι ο νόμος προβλέπει τη στελέχωση της ΓΔΣΕ με
σχετικούς επιστήμονες (πρβλ. 12 ν. 4146/2013), αυτό δεν σημαίνει ότι η ΓΔΣΕ μπορεί να
υποκαταστήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης των ΑΕΠΟ
στον Υπουργό Ανάπτυξης παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι ΑΕΠΟ  ενσωματώνουν, με βάση
το μεταγενέστερο ενωσιακό δίκαιο, «αιτιολογημένο συμπέρασμα» (reasoned opinion), που
βασίζεται σε «αξιολόγηση» των πληροφοριών που παρέχει ο φορέας της επένδυσης: ούτε
από νομική, ούτε από διοικητική άποψη ευσταθεί ο παραμερισμός άλλων Υπουργείων και
φορέων (π.χ., ΟΦΥΠΕΚΑ) με σαφείς περιβαλλοντικές αρμοδιότητες, και φυσικά του
κατεξοχήν αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος. Συνεπώς, δεν είναι σαφές με ποια βάση,
και με ποια τεχνογνωσία ο Υπουργός Ανάπτυξης θα εγκρίνει έργα,  και ιδίως όσα  που
έχουν πολύπλοκες αδειοδοτικές απαιτήσεις (εντός προστατευόμενων περιοχών, πλησίον
αρχαιολογικών χώρων, με επικίνδυνα απόβλητα ή λύματα, κοκ.). Τελικά, αποστολή του
νομοσχεδίου ήταν να θεσπίσει μία διαδικασία που θα συντονίζει αποτελεσματικά τις
συναρμόδιες υπηρεσίες, και σε αυτό φαίνεται να αποτυγχάνει.

Τέλος, σημειώνεται η προφανής σύγκρουση συμφερόντων που προκαλεί η μεταφορά
αρμοδιοτήτων, αφού ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στον υπηρεσία που θα εγκρίνει
τους περιβαλλοντικούς όρους «διαχειριστική αμοιβή», που μπορεί να φτάνει τις 250.000
ευρώ (15 παρ. 2 νομοσχεδίου, πρβλ. και άρθρο 9α της τροποποιημένης οδηγίας 2011/92).

Άρθρο 18 - Απόφαση χαρακτηρισμού επένδυσης ως στρατηγικής

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψιν κατά τη διαδικασία απόφασης
χαρακτηρισμού επένδυσης ως στρατηγικής είναι εξαιρετικά γενικόλογα και επομένως
εκτεθειμένα σε ερμηνείες που δεν βασίζονται απαραίτητα σε αδιάτρητα, αντικειμενικά
δεδομένα.

Πιο συγκεκριμένα η παρ. 3 αναφέρει πως [η ΔΕΣΕ] «λαμβάνει υπόψη …] την προστασία
του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας με στόχο την επίτευξη χαμηλού
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας»,
καθώς και «τις περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του
σχεδίου ή της επένδυσης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο».

Στο πνεύμα των παραπάνω σχολίων, αυτές οι γενικόλογες διατυπώσεις οφείλουν να
εξειδικευτούν μέσω ευρέως αποδεκτών αντικειμενικών κριτήριων και δεικτών. Τα τεχνικά
κριτήρια του συστήματος ταξινόμησης της ΕΕ (technical screening criteria) οφείλουν να
αποτελέσουν τη βάση πάνω στη οποία αξιολογούνται οι εν λόγω διαστάσεις με δυο
τρόπους:
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Πρώτον, καθορίζοντας τον βαθμό στον οποίο οι πρακτικές που υιοθετούνται είναι
συμβατές με (ή κατ’ ελάχιστον ουδέτερες ως προς) την περιβαλλοντική βιωσιμότητα όπως
αυτή ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852, μέσω αντικειμενικών ποσοτικών και
ποιοτικών δεδομένων που εμπεριέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852.

Δεύτερον, διασφαλίζοντας, ως ελάχιστο προαπαιτούμενο για τον χαρακτηρισμό μιας
επένδυσης ως στρατηγικής, πως οι εν λόγω επενδύσεις δεν υποσκάπτουν τους
περιβαλλοντικούς στόχους, τηρώντας πλήρως τα τεχνικά κριτήρια μη πρόκλησης
σημαντικής περιβαλλοντικής βλάβης όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/852.

Για τους παραπάνω σκοπούς, το άρθρο 15 του παρόντος νομοσχεδίου («Υποβολή και
τεκμηρίωση αίτησης χαρακτηρισμού επένδυσης ως Στρατηγικής») οφείλει να διασφαλίσει
την παροχή δεδομένων για την αξιολόγηση των δυο παραπάνω διαστάσεων,
προσθέτοντας στην παράγραφο 3 την απαίτηση παροχής ανάλυσης ευθυγράμμισης της
επένδυσης με τα κριτήρια του συστήματος ταξινόμησης της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο
τη συμβολή της επένδυσης στους περιβαλλοντικούς στόχους όσο και την αποφυγή
πρόκλησης σημαντικής περιβαλλοντικής ζημίας.

Άρθρο 22 - Κυρώσεις λόγω μη τήρησης των όρων της επένδυσης
Στην παράγραφο 3, δεν είναι σαφείς οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και
απόφαση της ΔΕΣΕ για τον αποχαρακτηρισμό στρατηγικής επένδυσης που
«χρηματοδοτήθηκε, ολικά ή εν μέρει, από παράνομη δραστηριότητα, ιδίως από
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατά τις διατάξεις του ν.
4557/2018 (Α΄ 139)».  Μάλιστα,  το δεύτερο εδάφιο αφήνει να εννοηθεί  ότι η επιβολή
κυρώσεων στην περίπτωση αυτή είναι δυνητική («μπορεί να επιβληθούν και όλες ή
μερικές… κυρώσεις»). Η σχοινοτενής αυτή διαδικασία θα επιτρέπει τη διατήρηση για
μεγάλα χρονικά διαστήματα κάθε είδους κινήτρων – χωροταξικών, αδειοδοτικών,
φορολογικών, κοκ. – υπέρ επενδύσεων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα
στοιχειώδη «μέτρα δέουσας επιμέλειας» που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (πρβλ. 13 ν. 4557/2018, και τις
αντίστοιχες διατάξεις της οδηγίας 2015/849), μόνο και μόνο επειδή δεν έχουν τελεσιδικήσει
οι δικαστικές αποφάσεις.  Δεν μπορεί να είναι τέτοιου τύπου οι στρατηγικές επενδύσεις
που προσπαθεί να προσελκύσει η χώρα.

Άρθρο 23 - Αξιολόγηση συνεπειών των κινήτρων

Στο πνεύμα του «πράσινου προϋπολογισμού» (green budgeting) που για πρώτη φορά
εισάχθηκε (έστω επιφανειακά) στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2022, προτείνουμε την εξής
προσθήκη στην παρ. 1:

«1. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμογής του Μέρους Α΄, υπό τον συντονισμό και σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, συλλέγουν, επεξεργάζονται
και αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των ενισχυόμενων επενδύσεων και
συντάσσουν αναφορές σε ετήσια βάση, οι οποίες περιλαμβάνουν ιδίως στοιχεία σχετικά με
τους πόρους που διατέθηκαν, τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν, τις θέσεις εργασίας που
δημιουργήθηκαν ανά κλάδο και περιφέρεια, τα αποτελέσματα των ενισχύσεων στις
επιχειρήσεις που τις λαμβάνουν, την επίδρασή τους στην ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές
συνέπειες τόσο στον Τακτικό Προϋπολογισμό, όσο και στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, [καθώς και το ύψος και ποσοστό των ενισχύσεων που διοχετεύονται
σε περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ)
2020/852]».
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Άρθρο 24 - Διαιτητική επίλυση διαφορών
Η διάταξη σε μεγάλο βαθμό ισχύει ήδη. Η διάταξη προσφέρει στον ιδιαίτερα διευρυμένο
κύκλο των «στρατηγικών επενδυτών» μία δικαστική επιλογή «πολυτελείας», που δεν
ικανοποιεί στοιχειώδη εχέγγυα ανεξαρτησίας και διαφάνειας: ενδεικτικά, δεν προβλέπεται
δυνατότητα παρέμβασης τρίτων και έφεση. Πολύ περισσότερο, η διάταξη εμποδίζει την
επιδίωξη σκοπών δημόσιου συμφέροντος από το δημόσιο - όπως η προστασία του
περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,  ή η προστασία των οικονομικών συμφερόντων
του δημοσίου-, ακόμα και όταν ο φορέας της επένδυσης έχει συναινέσει, σε προηγούμενα
στάδια, σε αυτούς.

Άρθρο 27  -  Χωρικός προορισμός -  Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων –
Τροποποίηση άρθρου 12 του ν. 3986/2011
Μολονότι η διάταξη, που αφορά τους όρους τροποποίησης των ορίων ΕΣΧΑΔΑ και
ΕΣΧΑΣΕ είναι υφιστάμενη, επιδεινώνεται από πολλές απόψεις. Πρώτον, το ποσοστό
επιτρεπτής τροποποίησης αυξάνεται από 15% σε 20 % της «αρχικώς οριοθετηθείσας»
έκτασης.  Δεύτερον,  όπως και η ισχύουσα ρύθμιση,  δεν ορίζει ρητά αν η επέκταση
επιτρέπεται μόνο για μία φορά. Τρίτον, μολονότι η ρύθμιση εφαρμόζεται «αναλογικά» και
στα ΕΣΧΑΣΕ, δεν διευκρινίζεται ρητά αν στην περίπτωση των ΕΣΧΑΣΕ πρέπει να μην
«περιλαμβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως … εκτάσεις υπαγόμενες σε ειδικά νομικά
καθεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί μη συμβατές … χρήσεις γης» (όπως
ισχύει για τα ΕΣΧΑΔΑ). Πρακτικά, η διάταξη επιτρέπει τις επεκτάσεις αυτές χωρίς
στρατηγική περιβαλλοντική αδειοδότηση, η συμφωνία της με το ενωσιακό δίκαιο είναι
αμφίβολη.

Άρθρο 29 - Προέγκριση οικοδομικής άδειας για τις Στρατηγικές επενδύσεις–
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4495/2017
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του καθεστώτος των οικοδομικών αδειών (35 ν.
4495/2017), διατηρείται η κατάργηση της προέγκρισης οικοδομικής άδειας για τις
«επενδύσεις, οι οποίες έχουν υπαχθεί ή υπάγονται στον ν. 3986/2011 (Α΄ 152)» (νέα παρ.
4) – επενδύσεις, δηλαδή, που αφορούν την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων που
εντάσσονται στο ΤΑΙΠΕΔ.  Με την ευκαιρία αυτή,  αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το
νομοσχέδιο (άρθρο 28) επεκτείνει και στα ακίνητα των «εκκλησιαστικών νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου» τα προνόμια του ν. 3986/2011.

Το νομικό πλαίσιο για τις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών καθιστά την προέγκριση
υποχρεωτική για κτίρια «με χρήση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή στην οποία δεν
υφίσταται κτηματογράφηση ή σε μη άρτιο κατά τον κανόνα γήπεδο», για «προσθήκη
δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον υπερβαίνει το
πενήντα τοις εκατό (50%) της υπάρχουσας δόμησης», για «κατασκευές και εργασίες σε
μνημεία χαρακτηρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» και «σε
διατηρητέα κτίρια χαρακτηρισμένα από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Πολιτισμού και Αθλητισμού», καθώς και για «ανέγερση ή προσθήκη» «σε οικόπεδα ή
γήπεδα εντός προστατευόμενων περιοχών του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) ή
ζωνών, όπως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί ή παραδοσιακά
τμήματα πόλεως» και «σε οικόπεδα ή γήπεδα, σε επαφή με οριοθετημένα ρέματα» (35-36
ν. 4495/2017). Συνεπώς, ο ρόλος της προέγκρισης στην προστασία του φυσικού,
οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι σημαντικός, καθώς υποβάλλει ορισμένες
οικοδομικές άδειες σε ευαίσθητες περιοχές (και κτίρια) σε αυξημένο διοικητικό έλεγχο. Οι
σχετικές διατάξεις πρόσφατα τροποποιήθηκαν, και ο νομοθέτης επανέφερε την
υποχρεωτική προέγκριση (που προηγουμένως ήταν προαιρετική) για τις ευαίσθητες αυτές
κατηγορίες οικοδομικών αδειών (54 ν. 4759/2020). Στο ίδιο πνεύμα, το νομοσχέδιο θα
έπρεπε να καταργήσει την παρ. 4, και να διατηρήσει τη προέγκριση για κάθε άδεια εμπίπτει
στις παραπάνω κατηγορίες, ανεξάρτητα αν εμπίπτει στον ν. 3986/2011 ή όχι. Σημειώνεται
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επίσης ότι  για τις υπόλοιπες στρατηγικές επενδύσεις η προέγκριση επίσης διατηρείται, αν
και το άρθρο 30 του νομοσχεδίου μεταφέρει τη σχετική αρμοδιότητα στη νεοσυσταθείσα
ΚΥΔΟΜ).
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