ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο νέος περιβαλλοντικός Νόμος – Τα κυριότερα σημεία:
Δημοσιεύτηκε

σε

ΦΕΚ

ο

νέος

«περιβαλλοντικός

νόμος

4685/2020,

«Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», ο οποίος περιλαμβάνει 136 άρθρα.
Ο νόμος, μεταξύ άλλων,

προβλέπει ρυθμίσεις για την επιτάχυνση διαδικασιών

έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), καθώς και

την

παράταση της διάρκειας ισχύος της, με χορήγηση σχετικής διαπιστωτικής πράξης,
ενώ ενεργοποιείται το Μητρώο των εξειδικευμένων αξιολογητών του ιδιωτικού
τομέα, με εξειδικευμένη και επαρκή εμπειρία, σε όλους τους τομείς και κατηγορίες
δραστηριοτήτων.
Συγκεκριμένα, επεκτείνεται η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ, από 10 έτη σε 15 έτη, ενώ
παρατείνεται επιπλέον για 6 έτη (από 4έτη) για τις δραστηριότητες που διαθέτουν ως
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την EMAS και επιπλέον 4 έτη (από 2 έτη)
για την ISO 14001, ή άλλο αντίστοιχο, και για όσο χρόνο τα Συστήματα αυτά
βρίσκονται σε ισχύ.
Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλα τα έγγραφα που αφορούν στην έκδοση,
ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ και πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων
(ΠΠΔ), διακινούνται αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού
Μητρώου (ΗΠΜ) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eprm.ypen.gr/.
Κατά την έκδοση των ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ έργου ή δραστηριότητας, το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων κατασκευής δεν εμπίπτει στον έλεγχο της
αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής (σε περίπτωση μεταβολής του κυρίου ή φορέα ή
προσθήκης νέου κυρίου ή φορέα του έργου ή της δραστηριότητας τα προβλεπόμενα
στις ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ ισχύουν για τον νέο κύριο ή φορέα).
Γίνεται επίσης επίσπευση διαδικασίας αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και δημιουργία σχετικού μητρώου.
Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς
μη επικίνδυνων αποβλήτων, καταργείται η έκδοση σχετικής άδειας, ενώ προβλέπεται
η υποχρέωση του συλλέκτη μεταφορέα να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο
οποίο να αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και η επαναφορά
του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ'
ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει
εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή από τις 7/11/2020 .

Γίνεται επέκταση του τέλους της πλαστικής σακούλας, ανεξαρτήτως πάχους
τοιχώματος, με εξαίρεση της βιοαποδομήσιμης και της λιπασματοποιήσιμης σακούλας
μεταφοράς.
Εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών
υποδομών κοινής ωφέλειας και ειδικότερα Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(ΣΜΑ), στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν σήμερα, για τους Δήμους: Αγίων
Αναργύρων - Καματερού, Αλίμου, Ασπρόπυργου, Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,
Βριλησσίων, Βύρωνος, Γλυφάδας, Ερμιονίδας, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Κηφισιάς,
Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Παπάγου - Χολαργού,
Πειραιά, Περάματος, Περιστερίου, Πετρούπολης, Ραφήνας - Πικερμίου, Σαλαμίνος,
Σπάτων - Αρτέμιδος και Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας.
Για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης, προκειμένου να επιτευχθεί
η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των
αστικών λυμάτων όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ
5673/400/1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (ΦΕΚ
Β΄192), γίνεται χρηματοδότηση δαπάνης για την κατασκευή της εξωτερικής
διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, μέχρι τη
θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης.
Με την δημιουργία ενός κεντρικού φορέα, συντονισμού της διακυβερνώσης και της
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, με ζωνοποίηση των περιοχών Natura σε 4
ζώνες προστασίας, ώστε ανάλογα με τον χαρακτήρα τους να επιτρέπεται η λειτουργία
κάποιων

δραστηριοτήτων,

υιοθετείται

ευρωπαϊκό

μοντέλο

διαχείρισης

προστατευόμενων περιοχών. Οι υπάρχοντες Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών, εντάσσονται στον άνω Οργανισμό ως 24 Μονάδες Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος και
αποσκοπούν στην υλοποίηση των σχεδίων διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο.
Επίσης, με τον νέο περιβαλλοντικό νόμο, γίνεται η προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2018/844/ΕΕ ΤΗΣ 30ής ΜΑΪΟΥ 2018
(L156/19.06.2018) σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, γίνεται
αντιμετώπιση των προβλημάτων των δασικών χαρτών και των οικιστικών
πυκνώσεων, καθώς και ρυθμίσεις του ελληνικού κτηματολογίου".

