
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Προς τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021

Θέμα: Σχόλια WWF Ελλάς επί του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου ΥΠΕΝ με τίτλο “Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη
διαχείριση αποβλήτων κ.λπ.”

Αξιότιμα μέλη της Βουλής των Ελλήνων,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα σχόλια του WWF Ελλάς επί του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση
των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και
απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα
πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-
πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις».

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Οι οδηγίες (ΕΕ) 2018/851 και (ΕΕ) 2018/852 έπρεπε ήδη να έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο από τον Ιούλιο
του 2020. Βρισκόμαστε ένα έτος μετά και εξακολουθούμε να συζητάμε για την ενσωμάτωση των εν λόγω οδηγιών,
μη λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το πόσο χαμηλά βρίσκεται η Ελλάδα στις επιδόσεις της γύρω από τη διαχείριση
των αστικών αποβλήτων και την ανακύκλωση. Δεν λαμβάνεται επίσης σοβαρά υπόψη η σαφής στροφή της ΕΕ
προς κυκλικές λύσεις στον τομέα των αποβλήτων. Η Ελλάδα εξακολουθεί να επιμένει, πράγμα που εμφανίζεται
και στο παρόν σχέδιο νόμου, σε μεσοβέζικες λύσεις, οι οποίες στο τέλος απλά θα διαιωνίσουν το σημερινό
αδιαφανές και σαθρό καθεστώς, θα παγιδεύσουν τη χώρα σε ένα ξεπερασμένο και ακριβό μοντέλο διαχείρισης
αποβλήτων και θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην επιβολή προστίμων εκ μέρους της ΕΕ εντός των
επόμενων δέκα ετών.
Σε γενικές γραμμές το σχέδιο νόμου υποχωρεί σε πολλά σημεία σε σχέση με τις εξαγγελίες του πρώην Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Χατζηδάκη, αναφορικά π.χ. με τον χρονικό ορίζοντα εφαρμογής του πληρώνω-
όσο-πετάω και τη δημιουργία ενός συστήματος επιστροφής εγγύησης για φιάλες πλαστικού και αλουμινίου.
Επιπλέον, επιχειρεί να αποδυναμώσει το νόμο 4736/2020 για τον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης, που
θεσπίστηκε μόλις πριν από 9  μήνες,  καταφέρνοντας να διαψεύσει τη φιλοδοξία με την οποία το υπουργείο
περιβάλλοντος είχε δεσμευτεί πως θα αντιμετωπίσει την πλαστική ρύπανση.
Στα πολλά αρνητικά, τα πιο κύρια περιλαμβάνουν:
· Την εμμονή στην καύση σκουπιδιών,  παρότι έχει γίνει σαφές από την ΕΕ ότι τέτοια έργα δεν θα τύχουν

ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και θα πρέπει να αποφεύγονται από χώρες που δεν έχουν πρότερη εμπειρία.
Η επιμονή να καταστεί η καύση η βασική μέθοδος διαχείρισης των αστικών αποβλήτων στη χώρα μας, σε
συνδυασμό με την κατασκευή δεκάδων ΜΕΑ σε όλη τη χώρα, είναι δεδομένο πως θα καθηλώσει τη διαχείριση



των αποβλήτων στα κατώτερα στάδια ιεράρχησης. Με την έννοια αυτή σύντομα θα διαπιστωθεί η παραβίαση
της ιεράρχησης των αποβλήτων όπως ορίζεται στην ενωσιακή νομοθεσία (άρθ.4, παρ.1 Οδηγίας 2008/98).

· Την απαλλαγή των υπόχρεων παραγωγών από οποιαδήποτε νομική ευθύνη,
· Τη θέσπιση ιδιαίτερα χαμηλού στόχου για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων, μόλις 30% έως το 2030,

όταν ο παγκόσμιος στόχος SDG 12.3 κάνει λόγο για μείωση κατά 50% έως το 2030.
· Το πληρώνω-όσο-πετάω θεσπίζεται αμήχανα και η εφαρμογή του καθιερώνεται μόλις μετά το 2028 στις

περισσότερες περιπτώσεις,
· Το τέλος ταφής παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ο διαμοιρασμός των πόρων που θα προκύψουν από

την είσπραξη του τέλους παραμένει διαβλητός,
· Οι ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο για τα ΚΔΑΥ συντελούν στην απαξίωση και όχι στην ενδυνάμωση του

ρόλου τους,
· Καταργείται ο στόχος επαναχρησιμοποίησης για φιάλες, ο οποίος περιλαμβάνονταν στο προηγούμενο

προσχέδιο του νόμου,
· Καταργείται το ενιαίο σύστημα επιστροφής-εγγύησης για φιάλες πλαστικού και αλουμινίου και βαδίζουμε σε

πολλά αναποτελεσματικά και αδιαφανή συστήματα, με μεγάλο προβληματισμό αναφορικά με τα κρούσματα
διαφθοράς και εξαπάτησης που σύντομα θα αναπτυχθούν σε αυτό το αντικείμενο,

· Παραμένουν σε τελείως λάθος βάση οι εισφορές που επιβάλλονται στους υπόχρεους παραγωγούς πλαστικών
συσκευασιών, χωρίς καμιά σοβαρή αιτιολόγηση αυτής της πράξης, που ουσιαστικά θα διαιωνίσει την
παραγωγή και εμπορία μη-ανακυκλώσιμων πλαστικών μιας χρήσης,

· Δεν λαμβάνονται καθαρές αποφάσεις για την ανάκληση λειτουργίας αναποτελεσματικών συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης, παρά μόνο επιβάλλεται ένα ομιχλώδες καθεστώς επιβολής προστίμων, τα οποία το
πιο πιθανό είναι να μην εισπραχθούν ποτέ,

· Τα περιφερειακά και τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων παραμένουν -βάσει του σχεδίου νόμου-  απλά
ευχολόγια, καθώς δεν περιλαμβάνουν τεχνικοοικονομική ανάλυση και εκτίμηση επενδύσεων και κόστους
αυτών, ούτε επίσης περιλαμβάνουν περιγραφή πηγών χρηματοδότησης και δείκτες προόδου,

· Ο ΕΟΑΝ παραμένει αναποτελεσματικός, υποστελεχωμένος και πολιτικά ανεπαρκής.

Επισημαίνουμε επίσης ως απαράδεκτη πρακτική νομοθέτησης τον περιορισμένο χρόνο που δίνεται στη διάθεση
των βουλευτών για συζήτηση επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, ειδικά καθώς αυτό περιέχει σωρεία από
διατάξεις που δεν έχουν τεθεί σε διαβούλευση και χρήζουν προσεκτικής εξέτασης και σίγουρα τεκμηριωμένης
δικαιολόγησης από την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου.  Ιδιαιτέρως μάλιστα απαράδεκτη είναι η
πρακτική της κατάθεσης τροπολογιών λίγες μόνο ώρες πριν τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης στην ολομέλεια,
τροπολογίες οι οποίες εμφανίστηκαν τελευταία στιγμή στον ιστότοπο της Βουλής, είναι πρακτικά αδύνατον να
σχολιαστούν από ενδιαφερόμενους φορείς και αφορούν σε πολύ σημαντικά ζητήματα όπως η εκτός σχεδίου
δόμηση. Μια τέτοια απαράδεκτη τροπολογία είναι η σχετική με την “Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών,
δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 του ν. 998/1979 Τροποποίηση
περ. δ) παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979”, η οποία αποδυναμώνει τις προϋποθέσεις απόδειξης της κυριότητας
επί δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΜΕΡΟΣ Β’ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/851 ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (L 150)
Άρθρο 11 Υποχρεώσεις παραγωγών (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την
παρ.  8  του άρθρου 1  της Οδηγίας (ΕΕ)  2018/851   και άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει
προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Σε προηγούμενη έκδοση του σχεδίου νόμου που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση επικροτήσαμε τη θέσπιση της
πρόβλεψης για μη-απαλλαγή των υπόχρεων παραγωγών από την ευθύνη εναλλακτικής διαχείρισης στην
περίπτωση που η απόκλιση του ΣΣΕΔ με τον οποίο συμβάλλονται είναι μεγαλύτερη του 50%. Αυτή η πρόβλεψη
δυστυχώς απαλείφθηκε από το παρόν σχέδιο νόμου, δίνοντας χώρο στο business-as-usual. Είναι λάθος και
πρέπει να επιστρέψει η συγκεκριμένη διάταξη.



Σε τελική ανάλυση, δεν μπορεί να υπάρξει κενό στην ευθύνη διαχείρισης των αποβλήτων (πρβλ. άρθ. 15 Οδηγίας).
Αν δεν υφίσταται ΠΔΕΠ, ή αν το ΠΔΕΠ δεν επιτυγχάνει τους στόχους του, υπεύθυνοι παραμένουν αναλογικά οι
αρχικοί παραγωγοί ή «άλλοι κάτοχοι» των αποβλήτων (πρβλ.  15 παρ.  1  και παρ.  2  της Οδηγίας 2008/89).  Η
θέσπιση ΠΔΕΠ δεν είναι παρά ένα νομοθετικό μέτρο αναδιανομής της ευθύνης αυτής στην αλυσίδα επεξεργασίας ,
έτσι ώστε το κύριο μέρος της ευθύνης να μεταφερθεί (μαζί με τα αντίστοιχα κίνητρα) σε ένα μέρος που έχει την
κατάλληλη τεχνογνωσία για την πρόληψη και την ανάκτηση των αποβλήτων, και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη, η
παραγωγή και η εμπορία προϊόντων με όσο το δυνατόν μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον  (πρβλ. άρθ. 8 παρ.
1  και παρ.  2  της Οδηγίας).  Κατά συνέπεια,  η απαλλαγή των συμβεβλημένων παραγωγών από την ευθύνη σε
περίπτωση αστοχίας του ΣΣΕΔ απλώς μεταφέρει την ευθύνη στον εκάστοτε κάτοχο, συνήθως τον τελικό χρήστη.
Πρόκειται για επιλογή που ενισχύει την αδιαφάνεια και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους στη διαχείριση των
αποβλήτων, και υπονομεύει την ανάκτηση, την ανακύκλωση και τον οικολογικό σχεδιασμό. Επίσης είναι κοινωνικά
άδικη, ειδικά στις περιπτώσεις ζωτικών και διαδεδομένων προϊόντων, για τα οποία δεν υπάρχουν προσιτές
οικολογικότερες εκδοχές, διότι μεταφέρει την ευθύνη (σε γενικές γραμμές) από αυτούς που έχουν το οικονομικό
όφελος από την εμπορία σε αυτούς που έχουν ζωτική ανάγκη χρήσης του προϊόντος.

Άρθρο 12 Ρυθμίσεις για τους Φορείς ΣΕΔ (Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει προστεθεί με την
παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Η παρ. 14 που αφορά την επιβολή ποινών για τη μη-επίτευξη στόχων από ΣΣΕΔ, δεν θα καταφέρει να φέρει την
πολυπόθητη εκκαθάριση του χώρου της ανακύκλωσης από αναποτελεσματικά και αδιαφανή ΣΣΕΔ. Μόνο στο 5ο

έτος προβλέπεται η ανάκληση λειτουργίας ενός συστήματος αν δεν πιάνει τουλάχιστον το 80% του στόχου του. H
παρ.  14  συνεπάγεται μία περίοδο τουλάχιστον πενταετίας (πολύ μεγαλύτερη στην πραγματικότητα,  αν
συνυπολογιστεί η άσκηση του δικαιώματος ακρόασης, διοικητικών προσφυγών και ένδικων βοηθημάτων και κάθε
είδους καθυστερήσεις στη συγκρότηση οργάνων, λήψη αποφάσεων, κοκ.), κατά τη διάρκεια οι ρόλοι και οι
υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού παραμένουν εκκρεμείς και απροσδιόριστες
(ιδίως αν ληφθεί υπόψη η απαλλαγή των συμβεβλημένων παραγωγών από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την νέα
εκδοχή του άρθρου 11). Η κατάσταση αυτή ελλοχεύει κινδύνους για το περιβάλλον, και περαιτέρω διενέξεις. Θα
πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να οριστεί ότι η επιβολή σχεδίου συμμόρφωσης δεν θίγει την ισχύ των στόχων, και η τελική
ευθύνη παραμένει και στους συμβεβλημένους στο ΣΕΔ παραγωγούς. Σε κάθε περίπτωση, κάθε κύρωση που
ορίζεται από το σχέδιο νόμου πρέπει να είναι «αποτελεσματική, αποτρεπτική και αναλογική» (36 παρ. 2 Οδηγίας),
και αυτό δεν συμβαίνει με μία τόσο σημαντική καθυστέρηση. Θεωρούμε ότι η έγκριση των συστημάτων θα πρέπει
να ανακαλείται αν έως το τρίτο έτος της εφαρμογής του επιχειρησιακού τους σχεδίου δεν επιτυγχάνουν τουλάχιστον
το 80% του στόχου.

Άρθρο 20 Απόβλητα τροφίμων (Περ. ζ’ και η’ της παρ. 1 άρθρου 9 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.
10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και παρ. 2α του άρθρου 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει
τροποποιηθεί με την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Θεωρούμε απολύτως λανθασμένο τον ορισμό στόχου μείωσης των κατά κεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων
τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτή κατά 30% σε σχέση με το έτος βάσης 2022. Ο στόχος
δεν συμβαδίζει με τον παγκόσμιο στόχο SDG 12.3 που καλεί σε μείωση κατά 50% έως το 2030. Το λιγότερο που
μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να ευθυγραμμίσει τον εγχώριο στόχο με τον παγκόσμιο στόχο.

Άρθρο 25 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ
όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Η χωριστή συλλογή για χαρτί, μέταλλα, πλαστικά, γυαλί προβλέπονταν στην πρότερη νομοθεσία για τα απόβλητα
αλλά ουδέποτε επιβλήθηκε. Δυστυχώς, η προτεινόμενη διάταξη του σχεδίου νόμου δεν προβλέπει μέτρα
εφαρμογής και παρακολούθησης της πορείας επίτευξης των στόχων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Άρθρο 37 Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω» (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει
τροποποιηθεί από την παρ.  15 του άρθρου 1  της Οδηγίας (ΕΕ)  2018/851 και παρ.  4  του άρθρου 1  της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Η θέσπιση του ΠΟΠ παρότι απαραίτητη και μια εκ των βασικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
έγκαιρη ειδοποίηση του 2018, γίνεται με αδύναμο και αμήχανο τρόπο. Από τη στιγμή που το ανταποδοτικό τέλος
καθαριότητας σήμερα γίνεται βάσει τετραγωνικών και αδυνατεί να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές θα πρέπει να



αντικατασταθεί στο σύνολο της χώρας το συντομότερο δυνατό. Η μετάθεση της εφαρμογής του ΠΟΠ για πολύ
αργά στο μέλλον (από το 2028) ακυρώνει την όποια ελπίδα για σοβαρές αλλαγές στη διαχείριση οικιακών
αποβλήτων σε επίπεδο ΟΤΑ. Επίσης, η διάκριση σε δήμους άνω ή κάτω των 20.000 είναι παραπλανητική, καθώς
δημιουργεί μια Ελλάδα δύο ταχυτήτων,  τουλάχιστον σε γεωγραφικούς όρους.  Η μισή Ελλάδα (οι 163 ΟΤΑ με
πληθυσμό κάτω των 20.000) δεν θα έχει ΠΟΠ, ενώ η άλλη μισή (161 ΟΤΑ με πληθυσμό άνω των 20.000) θα έχει
ΠΟΠ από το 2028.

Άρθρο 38 Τέλος ταφής (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 15 του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Για μια ακόμη φορά το τέλος ταφής (παρ. 2) παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα μη δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις που θα βοηθήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση να στραφεί σε βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των
αποβλήτων με έμφαση στην ανώτερη ιεραρχία. Ο παλιότερος νόμος του 2012 προέβλεπε έναρξη στα 35
ευρώ/τόνο με σταδιακή αύξηση έως τα 60 ευρώ/τόνο. Με την παρούσα ρύθμιση το τέλος ξεκινά από τα 20 ευρώ
και καταλήγει στα 35 ευρώ έως το 2025, ενώ ανέρχεται σε 45 ευρώ το 2026 και καταλήγει στα 55 ευρώ από το
2027.

Κι αυτή η πρόβλεψη είναι μικρή και δεν πρόκειται να αντιστρέψει το κλίμα. Αν η βασική αιτία επιβολής του τέλους
ταφής είναι να μειωθούν τα παραγόμενα απόβλητα και να μεγιστοποιηθεί η ανακύκλωση, τότε το τέλος πρέπει
τουλάχιστον να επανέλθει στην αρχική ρύθμιση των 35 ευρώ/τόνο, με ετήσια αύξηση 10 ευρώ/τόνο έως το ποσό
των 115 ευρώ/τόνο έως το 2030 (να σημειωθεί πως αρκετές χώρες της ΕΕ έχουν εδώ και χρόνια τέλος ταφής που
προσεγγίζει ή ξεπερνά τα 70 ευρώ/τόνο, πχ. Βέλγιο, Αυστρία, Ιρλανδία, Δανία, κοκ).

Άρθρο 63 Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων
Έχει γίνει σαφές σε όλους πως η ΕΕ δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει μονάδες καύσης , ούτε καν ΜΕΑ που έχουν
ως κύρια αποστολή την παραγωγή απορριμματογενούς καυσίμου (βλ. σχετικά EU taxonomy, αλλά και τη διανομή
των πόρων στο πλαίσιο του ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας). Πλέον, η χρηματοδότηση και λειτουργία
μονάδων καύσης μπορεί να συμβεί μόνο μέσα από την επιβολή ασφυκτικών ρητρών που θα δεσμεύσουν την
Ελλάδα σε πανάκριβες επενδύσεις, οι οποίες θα κοστίσουν εκατομμύρια ευρώ στους φορολογούμενους χωρίς
ανάλογο αντίκρισμα.

Επιπρόσθετα, η δημιουργία και λειτουργία των μονάδων καύσης που προβλέπονται στον ΕΣΔΑ θα παγιδεύσουν
και την πορεία απανθρακοποίησης της χώρας στο πλαίσιο της δέσμευσης της ΕΕ για μηδενικές εκπομπές άνθρακα
έως το 2050.  Ταυτόχρονα,  η εμμονή σε επενδύσεις στα κατώτερα στάδια της ιεραρχίας (καύση και ΜΕΑ)  δεν
συμβαδίζει με τις συστάσεις της Κομισιόν στην έγκαιρη ειδοποίηση του 2018, βάσει των οποίων η χώρα μας θα
πρέπει να δώσει έμφαση κι άρα την απαραίτητη χρηματοδότηση στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την
ανακύκλωση.

Το πράσινο φως για κατασκευή μονάδων καύσης και γενικότερα για στροφή στην καύση απορριμμάτων μέσα από
την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων srf/rdf δίνει το λάθος στίγμα προς τους ΟΤΑ οι οποίοι θα εστιάσουν μόνο στη
διοχέτευση των απορριμμάτων σε ΜΕΑ αγνοώντας κάθε προσπάθεια πρόληψης και ανακύκλωσης.

Υπό αυτό το πρίσμα, σας καλούμε να καταψηφίσετε το άρθρο αυτό. Καλούμε, επίσης, του ΥΠΕΝ να καθορίσει
στόχο για σταδιακή απόσυρση από την ταφή και καύση απορριμμάτων, ώστε το αργότερο έως το 2040 οι
ποσότητες απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή ή καύση να μην ξεπερνούν το 10%.

Άρθρο 67 Έλεγχοι Ε.Ο.ΑΝ.
Ο έλεγχος είναι το βασικό εργαλείο της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση των
υπόχρεων με τους νόμους του κράτους. Ο έλεγχος στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων είναι όμως από ελάχιστος
έως μηδαμινός. Η υποστελέχωση του ΕΟΑΝ και του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, όπως επίσης και οι
τεράστιες πιέσεις που δέχονται, εμποδίζουν τον έλεγχο και ακυρώνουν την όποια προσπάθεια επιβολής της τάξης
στο διεφθαρμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων της χώρας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που
οι ελεγκτές απειλήθηκαν και εμποδίστηκαν με άσκηση βίας όταν προσπάθησαν να ελέγξουν επιχειρήσεις και
εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Η λύση δεν είναι η υποβοήθηση του ΕΟΑΝ από νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα (παρ.  3),  αλλά η ουσιαστική στελέχωση των πιο πάνω σωμάτων του
ελεγκτικού μηχανισμού στον χώρο των αποβλήτων και η πολιτική τους στήριξη για να κάνουν με ακεραιότητα και
άφοβα τη δουλειά τους.



Επαναφέρουμε εδώ την πρόταση που έχουμε πολλάκις καταθέσει στο ΥΠΕΝ για θέσπιση νέου σώματος
καταπολέμησης παρανομιών στα απόβλητα. Το σώμα θα πρέπει να στελεχωθεί από εισαγγελείς, επιθεωρητές
περιβάλλοντος και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και να του ανατεθούν οι κατάλληλες αρμοδιότητες για την
απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου του. Μόνο έτσι θα περιοριστεί η γενικευμένη διαφθορά στον κλάδο.

Άρθρο 69 Διοικητικές κυρώσεις (Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.
26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
Στα τόσα χρόνια λειτουργίας του ΕΟΑΝ έχουν επιβληθεί ελάχιστα πρόστιμα σε σχέση με τις διάχυτες παρανομίες
στον χώρο. Ακόμα λιγότερα είναι τα πρόστιμα που τελικά έχουν εισπραχθεί.

Στο άρθ. 69 πρέπει να προβλεφθεί διάταξη βάσει της οποίας τα πρόστιμα που επιβάλλονται αναρτώνται σε ειδική
ιστοθέση στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ,  όπου και παρατηρείται η διοικητική του εξέλιξη,  αλλά και αναρτώνται
έγγραφα για την πορεία της υπόθεσης. Μόνο έτσι θα μπορέσει να ενισχυθεί η διαφάνεια και θα αναγκαστούν τα
ΣΣΕΔ αλλά και οι υπόχρεοι παραγωγοί να περιορίσουν τις παράνομες ενέργειες προκειμένου να μην
δυσφημιστούν.

ΜΕΡΟΣ Γ’ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/852 ΤΗΣ 30ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 94/62/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (L 150)
Άρθρο 78 Πρόληψη (Παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 3
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
Θεωρούμε ιδιαίτερα λανθασμένη την ενέργεια της κυβέρνησης να σβήσει από το υφιστάμενο σχέδιο νόμου τη
διάταξη που εμπεριέχονταν σε προηγούμενη έκδοση που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (πρώην άρθ. 60),
βάσει της οποίας θεσπίζονταν διαφοροποίηση (eco-modulation) για τη χρηματική εισφορά των υπόχρεων
παραγωγών συσκευασίας. Αυτή η διάταξη πρέπει να θεσπιστεί απαραίτητα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η
κυβέρνηση παραδέχεται πως αδυνατεί να επιβάλλει κανόνες στον πολύπαθο κλάδο της ανακύκλωσης
συσκευασιών. Η χρηματική εισφορά όπως ορίζεται στην παρ. 2 θα πρέπει να διαμορφώνεται βάσει των εξής
κριτηρίων: α) επαναχρησιμοποίηση, β) ανακυκλωσιμότητα στο υφιστάμενο σύστημα ανακύκλωσης (διότι ορισμένα
υλικά συσκευασίας θεωρούνται ανακυκλώσιμα, όμως στην πράξη δεν ανακυκλώνονται ή ανακυκλώνονται αρκετά
δύσκολα κι έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε σχέση με τα πλήρως ανακυκλώσιμα και
αξιοποιήσιμα υλικά), γ) περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, δ) παρουσία επικίνδυνων ουσιών.

Άρθρο 79 Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς (Παρ.1α του άρθρου 4 της Οδηγίας
94/62/ΕΚ)
Η αμηχανία με την οποία διαχειρίζεται η κυβέρνηση το θέμα των πλαστικών σακουλών είναι δείγμα αδυναμίας . Αν
δεν μπορεί να περιορίσει την κατανάλωση σακουλών στρέφοντας τον πολίτη σε τσάντες πολλαπλών χρήσεων,
πώς θα μπορέσει να αλλάξει εκ βάθρων το πολύ πιο ομιχλώδες και δύσβατο τοπίο της διαχείρισης αστικών
αποβλήτων;

Η τιμή που προτείνεται (7  λεπτά του ευρώ)  είναι ιδιαίτερα χαμηλή.  Σε άλλες χώρες,  που δεν αντιμετωπίζουν
πρόβλημα υπερκατανάλωσης όπως η Ελλάδα, το τέλος είναι πολύ μεγαλύτερο (Ιρλανδία 22 λεπτά, Δανία 27-47
λεπτά, Εσθονία 15 λεπτά, Ολλανδία 25 λεπτά, κοκ).

Προτείνουμε να επιβληθεί τέλος πλαστικής σακούλας ανεξαρτήτως πάχους,  περιλαμβανομένων και των
βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσων σακουλών, ύψους 12 λεπτών ανά τεμάχιο προ ΦΠΑ. Δεν βλέπουμε
γιατί θα πρέπει να υπάρξει εξαίρεση των βιοαποδομήσιμων ειδικά σήμερα που α) γνωρίζουμε πως πολλές
βιοαποδομήσιμες σακούλες δεν αποδομούνται εύκολα στο φυσικό περιβάλλον, β) δεν υπάρχει σύστημα συλλογής
και βέλτιστης διάθεσης αυτών των απορριμμάτων. Προτείνουμε επίσης να οριστεί πως σταματούν οι όποιες
εξαιρέσεις στην επιβολή του τέλους κι άρα να συμπεριληφθούν στις απαιτήσεις περίπτερα και λαϊκές αγορές.

Άρθρο 81 Επαναχρησιμοποίηση (Άρθρο 5 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4
του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)



Μεγάλο σφάλμα στο παρόν σχέδιο νόμου είναι η κατάργηση του στόχου που είχε τεθεί σε προηγούμενη έκδοση
που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για τη θέσπιση ελάχιστου ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων
συσκευασιών ποτών κατά 30% έως 2030 (άρθ. 60, παρ. 3). Αυτό φανερώνει πως η κυβέρνηση ρίχνει πολύ χαμηλά
τον πήχη στον περιορισμό των πλαστικών μιας χρήσης και γενικότερα στον περιορισμό των μιας χρήσης φιαλών.
Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να συμπεριληφθεί ξανά ο στόχος ελάχιστου ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων
συσκευασιών ποτών κατά 30% έως 2030 και να τεθεί πρόβλεψη για αναθεώρηση του εν λόγω στόχου εντός τριών
ετών με δυνατότητα θέσπισης νέων στόχων επαναχρησιμοποίησης σε άλλα υλικά συσκευασίας.

Άρθρο 85 Χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην παραγωγή συσκευασίας (Παρ. 4 του άρθρου 6 της
Οδηγίας 94/62/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ)
Η διάθεση στην αγορά πλαστικής σακούλας με ανακυκλωμένο υλικό κατά 30% από το 2025 δεν πρόκειται να λύσει
το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης από σακούλες, ειδικά όταν βάσει των τελευταίων στοιχείων που έρχονται
από τον ΕΟΑΝ δείχνουν ότι η πλαστική σακούλα δεν έχει μειωθεί στο αναμενόμενο με αποτέλεσμα να μην
πετύχουμε τον στόχο των 90 τεμαχίων ανά άτομο που είχε οριστεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το 2019.
Όταν χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ρουμανία έχουν ήδη προχωρήσει σε απαγόρευση
της πλαστικής σακούλας, δεν μπορούμε να δεχτούμε πως δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες στην Ελλάδα για τον
ορισμό ημερομηνίας κατάργησης της λεπτής και πολύ λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς. Προτείνουμε να
προβλεφθεί οριστική κατάργηση της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς έως 1/1/2023, με όρους και
προϋποθέσεις που θα εξειδικευτούν με υπουργική απόφαση εντός του 2022.

Άρθρο 87 Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών (άρθρα 9  και 11 και παρ.  1  του
Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 94/62/ΕΚ)
Στους όρους και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των συσκευασιών θα πρέπει να θεσπιστεί η υποχρεωτική
σήμανση προϊόντων συσκευασίας για τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τον τρόπο διάθεσης στο υφιστάμενο
σύστημα ανακύκλωσης (στο παράδειγμα του Triman της Γαλλίας που πρόσφατα κατέστη υποχρεωτικό). Είναι η
μοναδική δυνατότητα που υπάρχει για τον πολίτη να συμμετέχει ενεργά στον περιορισμό των αποβλήτων και την
ενίσχυση της ανακύκλωσης, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία να στραφούν οι υπόχρεοι παραγωγοί σε πιο κυκλικές
λύσεις. Σήμερα που οι πολίτες δεν γνωρίζουν τι ανακυκλώνεται και πώς, σήμερα που οι επιχειρήσεις δεν
ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ανακυκλωσιμότητα ή μη των προϊόντων τους, η αδιαφορία για θέσπιση σήμανσης,
ουσιαστικά πριμοδοτεί την αδράνεια και το business as usual.

Αναφορικά με τις βιοαποδομήσιμες συσκευασίας (παρ. 1γε) θα πρέπει να προστεθεί στον ορισμό ότι θα πρέπει
να μπορούν να αποσυντίθεται με φυσικό τρόπο σε εύλογο χρονικό διάστημα αν βρεθούν στο φυσικό περιβάλλον
ώστε το μεγαλύτερο μέρος του λιπάσματος που προκύπτει να αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο του άνθρακα,
βιομάζα και νερό.  Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα είναι οι βιοαποδομήσιμες συσκευασίες που στην πράξη δεν
βιοαποδομούνται αλλά παραμένουν για χρόνια στο φυσικό περιβάλλον.

ΜΕΡΟΣ Δ’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Στο WWF Ελλάς έχουμε διαπιστώσει πως ο ΕΟΑΝ λειτουργεί με βαθύτατα προβληματικό τρόπο και οι προβλέψεις
του παρόντος νομοσχεδίου δεν πρόκειται να ανατρέψουν τη δυσμενή κατάσταση.  Ούτε η θέσπιση γενικού
διευθυντή,  ούτε η παραχώρηση μέρους του έργου του ΕΟΑΝ σε τρίτους,  όπως επιχειρούνται στο παρόν
νομοσχέδιο, θα αποτελέσουν σημείο καμπής για τη βελτίωση της κατάστασης.

Κατά την άποψή μας, ο ΕΟΑΝ μπορεί να επιτελέσει το έργο του μόνο αν σταματήσει να είναι πολιτικό υποχείριο
της εκάστοτε κυβέρνησης και καταφέρει να έχει ανεξάρτητη διοίκηση.

Θα κάνει επίσης σωστά τη δουλειά του, μόνο αν λειτουργήσει υπό συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, όπου:

· Θα αναρτά δημόσια α) τους ελέγχους που έχει κάνει και τα αποτελέσματα αυτών, β) τα πρόστιμα που έχει
επιβάλλει και την πορεία είσπραξης αυτών.



· Θα θεσπίσει μηχανισμό αυτόματης επιβολής ποινών σε ΣΣΕΔ που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους που
έχουν τεθεί με την έγκριση του επιχειρησιακού τους σχεδίου ή/και αν παραβαίνουν επιμέρους όρους της
έγκρισής τους. Ο μηχανισμός θα πρέπει αυτόματα να καταλογίζει ποινές και να έχει μαθηματικό τύπο,
ώστε να εφαρμόζεται άμεσα και κάθε χρόνο (βάσει των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν τα ΣΣΕΔ, όπως
αυτά επικυρώνονται από τον ΕΟΑΝ).  Ο μηχανισμός και οι σχετικές ποινές θα πρέπει να είναι δημόσια
διαθέσιμη πληροφορία στην ιστοσελίδα του ΕΟΑΝ.

Επιπρόσθετα, ο ΕΟΑΝ χρειάζεται:

· καλύτερη στελέχωση, για να ασκήσει τα ελεγκτικά καθήκοντα και να μπορέσει να σχεδιάσει πολιτικές
(σήμερα δεν καταφέρνει ούτε το ένα, ούτε το άλλο),

· καλύτερο προσανατολισμό, με αλλαγή ρόλων και ανάπτυξη νέων τομέων, ώστε να μπορεί να καταστεί
ένας φορέας που παράγει πρωτογενή πληροφορία και γνώση για τα όσα διαδραματίζονται στον χώρο της
ανακύκλωσης,

· δυνατή φωνή, επιδεικνύοντας την απαραίτητη εξωστρέφεια,

· αποτελεσματικότητα, με τη θέσπιση στόχων στο επιχειρησιακό σχέδιο του ΕΟΑΝ,

· πυγμή, όπου οι εργαζόμενοι και η διοίκηση του ΕΟΑΝ ασκούν τα καθήκοντά τους όπως επιβάλλει ο νόμος,
χωρίς παρεκκλίσεις και κυρίως χωρίς αφόρητες πιέσεις.

Τα όσα περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου δεν δείχνουν διάθεση για αλλαγή, παρά μόνο τη διάθεση για διατήρηση
του σημερινού status quo.

ΜΕΡΟΣ Ε’ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ

Άρθρο 107 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4736/2020 - Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4736/2020
Ο ν. 4736/2020 έγινε νόμος μόλις στα τέλη Οκτωβρίου 2020. Πριν περάσουν λίγοι μήνες και πριν καν εφαρμοστεί,
επιχειρείται η αποδυνάμωσή του με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν νομοσχέδιο. Πρόκειται για μια
λανθασμένη ενέργεια που εύλογα δημιουργεί την εντύπωση στους πολίτες πως οι καμπάνιες της Πολιτείας για την
κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης έχουν μόνο επικοινωνιακό χαρακτήρα.

Αναφορικά με την κατάργηση διατάξεων του άρθ.19 του ν. 4736/2020, θεωρούμε πως δίνουν το λάθος στίγμα.
Πολύ σοβαρή θεωρούμε την κατάργηση της παρ. 5 με την οποία προβλέπονταν η ανάπτυξη προδιαγραφών για
σήμανση των πλαστικών με τρόπο που θα είναι δυνατή η αναγνώριση από τους καταναλωτές της δυνατότητας
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή λιπασματοποίησης των εν λόγω προϊόντων. Ουσιαστικά, η κατάργηση
αυτής της πρόβλεψης δείχνει πως το Υπουργείο δεν επιθυμεί πραγματικά να ενημερώσει τους πολίτες για το
προφίλ των πλαστικών μιας χρήσης που κυκλοφορούν στην αγορά και επιλέγει να διατηρήσει την αδιαφάνεια προς
όφελος της συνέχισης χρήσης προβληματικών πλαστικών μιας χρήσης.

Το ελάχιστο που ζητάμε είναι να επανέλθουν άμεσα οι ρυθμίσεις που προβλέπονταν στο άρθ.19 του ν.4736/2020,
χωρίς εκπτώσεις.

Άρθρο 108 Καταργούμενες διατάξεις
Πρέπει να μη διαγραφεί η παρ. 3 του άρθ.13 του ν. 4736/2020. Το σύστημα επιστροφής εγγύησης θα πρέπει να
είναι ένα, αδιαίρετο και απαλλαγμένο από κάθε υποψία έλλειψης αξιοπιστίας, ακόμα κι αν αυτό δυσαρεστήσει
διάφορους υπόχρεους παραγωγούς και άλλους τυχοδιώκτες που συστηματικά υπονομεύουν την όποια
προσπάθεια ανακύκλωσης με όρους διαφάνειας και πλήρους εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».



ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Άρθρα 109-117)

Άρθρο 111 Υπόγεια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας – Τροποποίηση περ. α παρ. 3 άρθρου 53 ν.
998/1979

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 53 παρ. 3 περ. α του ν. 998/1979, όπως ισχύει, η εγκατάσταση
υπόγειων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε δάση και δασικές εκτάσεις εξαιρείται της υποχρέωσης λήψης
προηγούμενης έγκρισης επέμβασης (άρθρο 45 ν. 998/1979), “παρά μόνο [απαιτείται] ενημέρωση της οικείας
δασικής αρχής ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την ακριβή όδευση του υπογείου δικτύου διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας εντός δάσους ή δασικής έκτασης”.

Ωστόσο, όπως έχει κρίνει επανειλημμένα το ΣτΕ “[ε]πειδή, με τις ανωτέρω διατάξεις του έκτου κεφαλαίου του ν.
998/1979 [άρθρα 45 επ.], οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται στενά ως εισάγουσες εξαίρεση από τον γενικώς
ισχύοντα κανόνα περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, καθορίζονται οι κατ` αρχήν επιτρεπόμενες σε
δάση και δασικές εκτάσεις επεμβάσεις που συνεπάγονται τη μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, καθώς
και τα κριτήρια βάσει των οποίων διαμορφώνεται η εκτίμηση των αρμόδιων διοικητικών αρχών σε κάθε
συγκεκριμένη περίπτωση.  Με τις ίδιες διατάξεις καθιερώνεται η αρχή του εξαιρετικού χαρακτήρα των
διενεργούμενων σε δάση και δασικές εκτάσεις επεμβάσεων, κατά την οποία οι κατ’ αρχήν επιτρεπόμενες
επεμβάσεις πρέπει να προβλέπονται ειδικώς στο νόμο, να υλοποιούνται μόνο στο μέτρο που δεν μπορούν να
διατεθούν άλλες εκτάσεις για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων σκοπών δημοσίου συμφέροντος και, σε κάθε
περίπτωση, να περιορίζονται στην κατά το δυνατό ελάχιστη θυσία δασικής βλαστήσεως, η συνδρομή δε των
προϋποθέσεων αυτών εξετάζεται και κατά το στάδιο της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων για την
εκτέλεση έργου σε περιοχή με δασικό χαρακτήρα, υποκείμενη και στον ακυρωτικό έλεγχο. [...] Περαιτέρω,
από το συνδυασμό των αυτών διατάξεων προκύπτει ότι για την πραγματοποίηση έργου υποδομής εντός
δασών ή δασικών εκτάσεων απαιτείται η έκδοση πράξεως εγκρίσεως επεμβάσεως, η οποία μπορεί είτε
να προηγείται, είτε να έπεται της οικείας Ε.Π.Ο., πρέπει όμως να έχει εκδοθεί πριν πραγματοποιηθεί
οποιαδήποτε υλική ενέργεια στην επίμαχη έκταση (βλ.  ΣΕ 4626/2013 7μ.,  σκ.  25). [...]  Κατά την έννοια,  εξ
άλλου, των ίδιων διατάξεων, ο δημόσιος σκοπός που υπηρετείται με τη λειτουργία των μονάδων αυτών πρέπει να
ικανοποιείται με τη μικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου και με τον περιορισμό στο ελάχιστο αναγκαίο της
αλλοίωσης της δασικής μορφής των σχετικών εκτάσεων (βλ. ΣΕ 1421/2013 7μ. σκ. 24, 696/2016 σκ. 10).” (ΣτΕ,
Ε΄Τμήμα 2579/2018, σκέψη 6η).

Η απλή ενημέρωση της οικείας δασικής αρχής σχετικά με τις προγραμματιζόμενες εργασίες εντός των δασών και
δασικών εκτάσεων σε καμία περίπτωση δεν παρέχει τα εχέγγυα της εξατομικευμένης κρίσης και της στάθμισης
από την πλευρά της διοίκησης που απαιτεί ο νόμος (άρθρα 45 επ. ν. 998/1979) και επιτάσσει το άρθρο 24 του
Συντάγματος. Προτείνουμε την καταψήφιση της διάταξης αυτής.

Άρθρο 112 Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση άρθρου 27
ν.4685/2020

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, σκοπός της προωθούμενης τροποποίησης του άρθρου
αυτού είναι η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΟΦΥΠΕΚΑ και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, ωστόσο η αφαίρεση της “διατήρησης της βιοποικιλότητας» από
τον σκοπό του ΟΦΥΠΕΚΑ (παρ. 4) δεν διασφαλίζει τον διαχωρισμό στην πράξη των αρμοδιοτήτων τους ούτε
διευκολύνει τον συντονισμό τους ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την προστασία ειδών και οικοτόπων. Η
συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ του ΟΦΥΠΕΚΑ και του ΥΠΕΝ αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση για την
αποτελεσματική και λειτουργική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και την προστασία της
βιοποικιλότητας στη χώρα μας. Σημειώνουμε επίσης ως παράδοξη και ακατανόητη την τροποποίηση αυτήν, ειδικά
καθώς ο ΟΦΥΠΕΚΑ στην πράξη δεν έχει ακόμα λειτουργήσει, συνεπώς δεν έχουν στην πράξη προκύψει
συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία θα ήταν λογικό να επιχειρήσει το υπουργείο να διορθώσει.

Επιπλέον σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα του ΟΦΥΠΕΚΑ για τη γνωμοδότηση στο πλαίσιο της δέουσας εκτίμησης
(άρθρο 27 παρ. 5 στοιχ. ιστ΄ του ν. 4685/2020), η προωθούμενη τροποποίηση προβλέπει ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ



γνωμοδοτεί προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και όχι προς την αδειοδοτούσα αρχή. Ωστόσο, δεν είναι σαφές πώς η γνωμοδότηση αυτή θα ληφθεί υπόψη στο
πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν. 4014/2011.

Άρθρο 115 Ειδικότερα ζητήματα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-
Τροποποίηση παρ. 1, 2, 4, 5, 6και 8 άρθρου 43 ν. 4685/2020

Η προωθούμενη τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 δείχνει να προσπαθεί να επιλύσει το
ζήτημα της ταυτόχρονης άσκησης γνωμοδοτικής αρμοδιότητας από τον ΟΦΥΠΕΚΑ (άρθρο 27 παρ. στοιχ. ιστ’ του
ν. 4685/2020), το ΥΠΕΝ (άρθρο 23 παρ. 3 περίπτ. α΄ υποπερίπτ. εε΄ του π.δ. 132/2017) και τους φορείς
διαχείρισης Διαχείρισης (άρθρο 4  παρ. 1 στοιχ. η΄ του ν. 4519/18) στο πλαίσιο της δέουσας εκτίμησης κατά το
μεταβατικό διάστημα διαμόρφωσης και έναρξης λειτουργίας του ΟΦΥΠΕΚΑ. Ωστόσο, το περιεχόμενο της
ρύθμισης αυτής και το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη είναι ασαφή, και ενδέχεται να δημιουργηθεί περισσότερη
σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων που επηρεάζουν
περιοχές του δικτύου Natura, με συνεπαγόμενες αρνητικές επιπτώσεις για την προστασία των περιοχών αυτών
και την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Ειδικά σε σχέση με το κομβικής σημασίας ζήτημα συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις απαιτήσεις της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ για δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε ότι πρόσφατα στάλθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα αίτημα EU Pilot (ΕUP(2021)9806) σχετικά με τη μη ορθή μεταφορά στην
εθνική έννομη τάξη του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Η διαδικασία της δέουσας εκτίμησης για τις περιοχές Natura,  όπως και της εκτίμησης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για κάθε περιοχή ανάπτυξης έργων και δραστηριοτήτων, αποτελεί κορυφαίο θεσμό για την
αποτελεσματική και εκ των προτέρων αποτροπή περιβαλλοντικών κινδύνων και απειλών για ευαίσθητα είδη και
οικοτόπους. Η συνεχιζόμενη παράλειψη της Ελλάδας να εφαρμόσει σωστά τις σχετικές πρόνοιες της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ όχι μόνο εκθέτει τη χώρα ως ουραγό στο κρίσιμο πεδίο της προστασίας της βιοποικιλότητας, αλλά και
δεν δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις περιοχές του δικτύου
προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε ειδικότερη ενημέρωση για το κρίσιμο ζήτημα της επί πολλά χρόνια
εκκρεμούς συμμόρφωσης της χώρας μας με το άρθρο 6.3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το οποίο δυστυχώς μάλλον
συνεχίζει να περιπλέκεται, αντί να επιλύεται ορθά και σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

Άρθρο 116 Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Κεντρικού και Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 ν. 4014/2011

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία,  αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ είναι η «παροχή γνώμης σε περίπτωση
παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες» για έργα και
δραστηριότητες υποκατηγορίας Α κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΝ.
Με την προωθούμενη τροποποίηση προβλέπεται η δυνατότητα σύγκλησης του ΚΕΣΠΑ με πρωτοβουλία του
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας σε περίπτωση αρνητικής γνώμης από το ΠΕΣΠΑ για τα έργα
υποκατηγορίας Α2. Δίνεται συνεπώς η δυνατότητα στον φορέα του έργου να ζητήσει κατ’ ουσίαν να επανεξεταστεί
το ζήτημα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και συνεπώς της αίτησής του, όχι για κάποιον λόγο που
αφορά στη διαδικασία (π.χ. ύπαρξη αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων) αλλά απλά γιατί η γνώμη του ΠΕΣΠΑ είναι
αρνητική, και συνεπώς μη συμφέρουσα για τον ίδιο. Πρόκειται για μια απροκάλυπτη παράκαμψη της διαδικασίας
υπέρ του φορέα του έργου όταν η γνώμη του ΚΕΣΠΑ είναι αρνητική, χωρίς ουσιαστικό λόγο που να αφορά στην
αποτελεσματική και προσήκουσα διενέργεια της αδειοδοτικής διαδικασίας και αξιολόγησης των επιπτώσεων του
έργου στο περιβάλλον.

Σε συνδυασμό με την πρόβλεψη της παραγράφου 5 που εισήχθη με τον ν. 4685/2020 («ο φορέας του έργου ή της
δραστηριότητας δύναται να αιτείται τη σύγκληση του Συμβουλίου, να παρίσταται κατά τη συνεδρίαση του
Συμβουλίου ή να υποβάλλει υπόμνημα απόψεων στο Συμβούλιο,  το οποίο εξετάζει την υπόθεσή του»),  η
προωθούμενη διάταξη παρέχει στον φορέα του έργου αποκλειστική πρόσβαση  στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, χωρίς στοιχειώδη αμεροληψία, διαφάνεια και ισομέρεια στη στάθμιση άλλων απόψεων.  Θα πρέπει



τέλος να σημειωθεί ότι τα συμβούλια αυτά λειτουργούν με τρόπο αδιαφανή, χωρίς δημοσίευση των αποφάσεων
τους, διαστρεβλώνοντας ουσιαστικά τη διαδικασία των γνωμοδοτήσεων από φορείς που έχουν αρμοδιότητα και
τεχνογνωσία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων.

Άρθρο 117  Παράταση απόφασης επιβολής όρων και περιορισμών επεμβάσεων σε περιοχές -
Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 21, παρ. 6 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει, προβλέπεται η
δυνατότητα πρόσθετης παράτασης της ισχύος των υ.α. καθορισμού όρων και περιορισμών σε περιοχές για τις
οποίες έχει αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού με π.δ. Έτσι, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη η διετής
ισχύς των υ.α. μπορεί να παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, με την προτεινόμενη διάταξη η παράταση μπορεί να
είναι διετής.

Αυτή η επιπλέον παράταση για τις υ.α. των λεγόμενων «προσωρινών» μέτρων προστασίας εισάγεται στο πλαίσιο
της -από τη μεριά της αρμόδιας αρχής- χρόνιας και διαρκούς απαξίωσης των βασικών εργαλείων που ο νόμος έχει
θεσπίσει για τη διαμόρφωση του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος για τις προστατευόμενες περιοχές. Αυτή η
πρακτική της αποσπασματικής και κατά περίπτωση λήψης μέτρων δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις εφαρμογής
των οδηγιών για τη φύση, όπως πρόσφατα επισήμανε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σχετική
καταδικαστική του απόφαση για την Ελλάδα (C-849/19) που αφορά την έλλειψη καθορισμού στόχων διατήρησης
και λήψης των αναγκαίων μέτρων διατήρησης. Η διαιώνιση αυτής της αδικαιολόγητης πρακτικής καθυστερήσεων
υλοποίησης της υποχρέωσης για θεσμική προστασία των περιοχών Natura είναι βέβαιο ότι θα φέρει τη χώρα μας
και πάλι ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, ενώ για την κάλυψη αυτού του σημαντικού κενού θωράκισης και διαχείρισης των προστατευόμενων
περιοχών, το αρμόδιο υπουργείο εκπονεί το έργο των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) / προεδρικών
διαταγμάτων (π.δ.) / σχεδίων διαχείρισης (σ.δ) για το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 στη χώρα
μας. Η παράταση ισχύος των «προσωρινών» μέτρων έρχεται να εντείνει την αβεβαιότητα σχετικά με την
ολοκλήρωση του σημαντικότατου αυτού έργου, καθώς ήδη παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Συμπερασματικά, εάν πράγματι ο σκοπός του νομοθέτη είναι η ενίσχυση της θεσμικής θωράκισης των περιοχών,
όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου (βλ. σελ. 270), επισημαίνουμε ότι δεν πρόκειται για
θωράκιση, αλλά προσωρινού χαρακτήρα μέτρα που επί της ουσίας δείχνουν τάση αποφυγής της υποχρέωσης για
θέσπιση μακροπρόθεσμου πλαισίου προστασίας, όπως επιτάσσει το ενωσιακό δίκαιο. Το υπουργείο θα πρέπει
κάποια στιγμή να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου των ΕΠΜ και θέσπισης των μέτρων
προστασίας των περιοχών Natura, το οποίο αδικαιολόγητα καθυστερεί.

ΜΕΡΟΣ Ζ’ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 119 Πολεοδομικός σχεδιασμός

Με την παράγραφο 7 του άρθρου 119 (τροποποίηση του άρθρου 78(1) του ν. 4447/2016 (Α’  241)), προβλέπεται
η δυνατότητα παρέκκλισης των Ε.Π.Σ. από «τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και από τις
διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και της εκτός σχεδίου δόμησης».  Η ισχύουσα διάταξη προβλέπει
απλώς τη δυνατότητα παρέκκλισης από τα Τ.Π.Σ. Ιδιαίτερα προβληματική διάταξη, όχι τόσο για την (μάλλον
αναμενόμενη) δυνατότητα παρέκκλισης από τους όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης, αλλά και
από τον Γ.Ο.Κ.,  και από άλλες μορφές παρέμβασης στον χώρο (π.χ.,  βάσει της νομοθεσίας για τις
προστατευόμενες περιοχές). Εν τέλει, δεν ισχύει κανένας περιορισμός για τα Ε.Π.Σ., στα οποία περιλαμβάνονται
Π.Ο.Τ.Α., Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε., και εφεξής Επιχειρηματικά Πάρκα Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας (βλ. 119 παρ. 8 του
νομοσχεδίου).



Άρθρο 120 Επείγουσες βελτιώσεις - αποσαφηνίσεις του ν. 4495/2017

Με την παράγραφο 9 του εν λόγω άρθρου εισάγεται διάταξη που εξομοιώνει την έγκριση επέμβασης του ν.
998/1979 με την προέγκριση οικοδομικής άδειας/άδειας αναθεώρησης. Ωστόσο, η έγκριση επέμβασης δεν αφορά
τα ζητήματα της προέγκρισης, όπως προκύπτει από τον ορισμό της τελευταίας [«η  διοικητική πράξη που
χορηγείται για την πιστοποίηση του δικαιώματος έκδοσης οικοδομικής άδειας/άδειας αναθεώρησης και την
εφαρμογή, κατά τον χρόνο ισχύος της, των πολεοδομικών διατάξεων και πολεοδομικών μεγεθών της (δόμηση,
κάλυψη, ύψος), που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης της προέγκρισης, εφόσον η οικοδομική άδεια/άδεια
αναθεώρησης εκδοθεί εντός του χρόνου ισχύος της προέγκρισης και με την επιφύλαξη της εξασφάλισης και
υποβολής των απαιτούμενων εγκρίσεων….]. Το αποτέλεσμα είναι η κατάργηση της προέγκρισης εκεί που
απαιτείται συγχρόνως και έγκριση επέμβασης, δηλαδή σε δάση και δασικές εκτάσεις. Υπενθυμίζεται ότι η
προέγκριση είναι μέχρι τώρα υποχρεωτική σε κτίρια κατηγοριών 1 και 2 – μεταξύ άλλων και σε «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» -,
καθώς και σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις (μεταξύ άλλων, «για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών
εγκαταστάσεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή και έργων που άπτονται ειδικού
ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των τριών χιλιάδων
(3.000) τ.μ.», βλ. 35 παρ. 2 ν. 4495/2017). Είναι απορίας άξιο πώς είναι δυνατόν η έγκριση επέμβασης να
υποκαταστήσει την προέγκριση σε «κτιριακές εγκαταστάσεις που άπτονται ειδικού ελέγχου».

Άρθρο 121 Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις

Η προτεινόμενη διάταξη της παρ. 5, τροποποιώντας το άρθρο 21(1) του ν.4122/2013 (Α’ 22)  αναφέρει τα εξής:
«για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, καθώς και για προσθήκη νέας κτιριακής μονάδας σε κτίριο που
ανεγείρεται βάσει οικοδομικής αδείας της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά την 1η Ιουνίου 2021, υποβάλλεται
ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης και ειδικά
για τις προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών που εκδίδονται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2021 και αφορούν νέα κτίρια
κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο (ή η
προσθήκη) είναι κατ` ελάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ». Δυστυχώς, εδώ
ανακύπτουν 2 θέματα:

(α)   έως τις 31.12.2020  (31.12.2018), όλα τα νέα κτίρια (νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες) πρέπει
να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας [βλ. άρθ. 9 παρ. 1 Οδηγίας 2010/31]. Συνεπώς, το πρώτο
εδάφιο παρανόμως μεταφέρει την ημερομηνία στις 1.6.2021, και μάλιστα χωρίς διάκριση ανάμεσα σε δημόσια και
μη κτίρια.  Σημειώνεται ότι η παραπάνω διάταξη έπρεπε να είχε ενσωματωθεί από την  9.1.2013 (άρθρο 28 παρ.
1 Οδηγίας 2010/31), έτσι  ώστε από την 31.12.2020 (31.12.2018) η διάταξη να εφαρμόζεται σε όλα τα κτίρια που
αφορά: αντίθετα, η διάταξη του νομοσχεδίου καθορίζει το χρονικό σημείο εφαρμογής με βάση την ημερομηνία της
αίτησης οικοδομικής άδειας, προκαλώντας  αναπόφευκτα πρόσθετες καθυστερήσεις.

(β)   Όσον αφορά το δεύτερο εδάφιο,  είναι πολύ αμφίβολο αν η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β+ (η οποία
αντιστοιχεί σε μείωση 25-50% σε σχέση με το κτίριο αναφοράς, βλ. άρθ. 8 ΚΕΝΑΚ) συγκροτείται από κτίρια ««με
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας», με την έννοια της Οδηγίας 2010/31 (δηλαδή, κτίρια «με πολύ υψηλή
ενεργειακή απόδοση, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το παράρτημα Ι. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα
ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να συνίσταται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ,
περιλαμβανομένης της παραγομένης επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου…»).

ΜΕΡΟΣ Η’ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 129 Εταιρικός μετασχηματισμός Δ.Ε.Η. Α.Ε. – Προσθήκη άρθρου 123Α και τροποποίηση των
άρθρων 122 και 124 του ν. 4001/2011

Με το προτεινόμενο άρθ. 129, προετοιμάζεται νομικά το έδαφος για την απόσχιση και επικείμενη ιδιωτικοποίηση
(όπως αναφέρεται, του 49%) του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Ιδιωτικοποιείται, με τον τρόπο αυτό, ένας φορέας με κομβικό ρόλο:
ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. καθίσταται αποκλειστικός κύριος του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας



(Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)  - με την εξαίρεση ορισμένων στοιχείων του (βλ. άρθ. 123Α ν. 4001/2001, όπως προστίθεται με το
άρθ. 123 παρ. 2 του νομοσχεδίου). Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης (μέχρι σήμερα, η ΔΕΗ Α.Ε.) είναι υποχρεωμένος «να
διασφαλίζει τη διάθεση των οικονομικών και κάθε άλλης φύσης πόρων που απαιτούνται … για την απρόσκοπτη
υλοποίηση της ανάπτυξης του Δικτύου σύμφωνα με τον προγραμματισμό» (122 παρ. 3 ν. 4001/2011, όπως
ισχύει).

Ακόμα περισσότερο, ο εταιρικός αυτός μετασχηματισμός θα πρέπει να αξιολογηθεί, μεταξύ άλλων, και ενόψει του
κομβικού ρόλου της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.  κατά την  μετάβαση σε μία  οικονομία και κοινωνία χαμηλών εκπομπών:
μεταξύ άλλων, ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. διαχειρίζεται τα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (της
παραγωγής, της λειτουργίας της αγοράς και των συστημάτων) (άρθ. 129 ν. 4001/2001), τον ειδικό λογαριασμό
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) (άρθ. 57 Ν. 4508/2017, όπως ισχύει), διασυνδέει τους σταθμούς ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ
και αποθήκευσης των αυτοπαραγωγών (άρθ.  14α ν. 3468/2006, όπως ισχύει), έχει ιδιαίτερα δικαιώματα
πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους (123 παρ. 8 ν. 4001/2011, όπως ισχύει) και οφείλει να συνεργάζεται «κατά
τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις» με κάθε επιχείρηση, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, αναπτύσσει, λειτουργεί ή
διαχειρίζεται σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα (άρθ. 134Β παρ. 10 ν. 4001/2011, όπως ισχύει).

Συνεπώς, ακόμα και ο «ιδιωτικοποιημένος» Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. θα έχει ένα ισχυρό δημόσιο χαρακτήρα και ρόλο,
και θα πρέπει να διασφαλιστεί όχι απλώς η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του, αλλά και η λειτουργία του με ένα
τρόπο που θα διασφαλίζει την κοινωνικά δίκαιη κλιματική μετάβαση.  Φυσικά, κάποιες δικλείδες ασφαλείας
παραμένουν, όπως η ανεξαρτησία του διαχειριστή από άλλες ενεργειακές επιχειρήσεις (άρθ. 124 ν. 4001/2001,
άρθ. 35 Οδηγίας 2019/944), και οι  υποχρεώσεις κοινωνικής ωφέλειας (άρθ. 52, 55-6 ν. 4001/2001, άρθ. 9, 27-29
Οδηγίας 2019/944).

Κατά συνέπεια, η ιδιωτικοποίηση θα μπορούσε, ενδεχομένως, να προχωρήσει αφού ενισχυθεί η διαφάνεια, η
αμεροληψία,  η καταπολέμηση της ενεργειακής πενίας,  και η συμμετοχή του κοινού και των καταναλωτών σε
θέματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και διασφαλιστεί, πέρα από γενικότητες, η κατασκευή στο εγγύς μέλλον
ενός δικτύου διανομής προσαρμοσμένου στην κλιματική αλλαγή.  Εδώ περιλαμβάνονται ιδίως οι πτυχές
της  δημόσιας υπηρεσίας και προστασίας του κλίματος, οι υπηρεσίες ενεργειακής διαχείρισης, η καθολικότητα της
υπηρεσίας, η διαχείριση προσωπικών δεδομένων, η εξωδικαστική επίλυση διαφορών, η τιμολόγηση, οι απώλειες
ενέργειας, οι υπηρεσίες ευελιξίας και εξισορρόπησης, η εξασφάλιση της σύνδεσης άλλων εγκαταστάσεων
παραγωγής, και γενικότερα  η πρόσβαση στο δίκτυο,  και η δυνατότητα καταγγελιών: στα θέματα αυτά, η σιωπή
του νομοσχεδίου είναι «εκκωφαντική», μολονότι υπάρχει σαφές έρεισμα στο ενωσιακό δίκαιο [άρθ. 9 παρ. 2, 18
παρ. 1, 19 παρ. 4, 23, 26, 27 παρ. 2 , 31 παρ. 5, 32 παρ. 1, 40 παρ. 4, 42 παρ. 2, 46 παρ. 2 γ),  60 οδηγίας
2019/944].

Τέλος,  το νομοσχέδιο πρέπει να θεσπίσει ρητά το δικαίωμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων να είναι
διαχειριστές  δικτύου διανομής στην περιοχή λειτουργίας τους, και την αντίστοιχη υποχρέωση του «νέου»
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. να συνάψει συμφωνία (με εύλογους αλλά ευνοϊκούς όρους) μαζί τους [πρβλ. άρθ. 16 οδηγίας
2019/944, 1 και 4 παρ. 1 ε) ν. 4513/2018 (Α’  9), σχετικά με την δυνατότητα των Ε.Κοιν. να δραστηριοποιούνται
στη διανομή].
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