ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
με τίτλο «Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση
Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL A.E., η οποία κυρώθηκε με το ν.
2779/1999 (ΦΕΚ Α΄ 296)»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την πρώτη προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η μεταφορά όλων των
δραστηριοτήτων του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης
και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής» (εφεξής «Μητροπολιτικός
Φορέας») οι οποίες αφορούν το Πάρκο περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
“Αντώνης Τρίτσης”» (εφεξής «Πάρκο Τρίτση») στο ΝΠΔΔ «Αναπτυξιακός Σύνδεσμος
Δυτικής Αθήνας» (εφεξής ΑΣΔΑ). Το νομικό πρόσωπο «Μητροπολιτικός Φορέας
Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής» συνεστήθη βάσει
της διάταξης του άρθρου 59 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180), κατόπιν
συγχώνευσης σε αυτό των Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου
περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”» (Π.Δ. 184/2002, ΦΕΚ Α΄
172), «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής» (Π.Δ. 205/2002,
ΦΕΚ Α΄ 187), «Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής
και των παραχειμάρρων του» (Π.Δ. 346/2002, Α΄ 287) και εποπτεύεται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με την προτεινόμενη
ρύθμιση οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του Φορέα αυτού που αφορούν το “Πάρκο
Τρίτση” θα επιδιώκονται και θα ασκούνται (αντιστοίχως) από τον ΑΣΔΑ. Η
μεταβίβαση αυτή προτείνεται επειδή ο ΑΣΔΑ έχει κατά το παρελθόν δώσει
έμπρακτα δείγματα αποτελεσματικότητας στη διαχείριση του Πάρκου αυτού.
Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις διοικήσεις του Μητροπολιτικού Φορέα
διαχείρισης, ο ΑΣΔΑ έχει σε περισσότερες από μία χρονικές περιόδους (2008-2009,
2011-2012, αλλά και κατά το τρέχον έτος) αναλάβει, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση
εργασιών ποτίσματος, συντήρησης των υποδομών και του πρασίνου του Πάρκου
και αποψίλωσής του για την αντιπυρική του προστασία. Επιπλέον, ο ΑΣΔΑ, που
περιλαμβάνει τους περιβάλλοντες το Πάρκο Δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων –
Καματερού, τεκμαίρεται ότι γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες των κοινωνιών των

Δήμων αυτών, οι οποίες είναι εκείνες που ως επί το πλείστον επισκέπτονται το
Πάρκο.
Με τη δεύτερη προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η διάταξη του άρθρου
4 παρ. 2 του π.δ. 99/2008, ώστε η διάρκεια της εμπειρίας σε θέση σημαντικής
ευθύνης ως απαιτούμενου προσόντος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. – πρώην Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., Εθνικού
Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων), να
περιορισθεί από τα δέκα έτη στα πέντε. Η δεκαετία ως ελάχιστος χρόνος διάρκειας
της απαιτούμενης εμπειρίας σε θέση σημαντικής ευθύνης περιορίζει αδικαιολόγητα
τον αριθμό των πιθανών υποψηφίων τους οποίους καλείται, κατά την παρ. 3 του
ίδιου άρθρου, να αξιολογήσει το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. για να προτείνει στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής την πρόσληψη του
επικρατέστερου. Εξάλλου, τα πέντε έτη εμπειρίας σε θέση σημαντικής ευθύνης στο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα κρίνονται ως απολύτως επαρκή ως το ένα από τα δύο
προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση
του Γενικού Διευθυντή Ε.Ο.ΑΝ.
Με την τρίτη προτεινόμενη ρύθμιση ενσωματώνεται στο Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ η υποχρέωση σύνταξης ειδικής ορνιθολογικής
μελέτης για την εγκατάσταση ΑΠΕ και στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά
(Σ.Π.Π.) της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, σε συμμόρφωση της με αριθμό 1422/2013
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ενόψει
της αυστηρής προστασίας που απολαύουν, κατά την οδηγία 79/409/ΕΟΚ, οι τόποι
που βρίσκονται μεν εκτός Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας
αλλά χαρακτηρίζονται ως Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (Σ.Π.Π.), επιβάλλεται η
σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και για τις περιοχές αυτές.
Με την τέταρτη προτεινόμενη ρύθμιση απαγορεύεται στους διαχειριστές
συσκευασιών αγαθών, κατά την έννοια του ν. 2939/2001, να διακινούν πλήρεις
τέτοιες συσκευασίες εάν δεν έχουν προηγουμένως οργανώσει ή δεν συμμετέχουν
σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης τέτοιων συσκευασιών. Οι παραβάτες θα
υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 20 του ίδιου νόμου. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται
απαραίτητη για να εξασφαλίσει ότι κανείς διακινητής πλήρως συσκευασιών αγαθών
δεν θα αμελεί πλέον να οργανώσει ή να συμμετάσχει σε συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης πριν αρχίσει να διακινεί τέτοιες συσκευασίες.
Η πέμπτη προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη γιατί, ενώ στο νόμο
2939/2001 προβλέπεται ότι στην περίπτωση της ανάκλησης έγκρισης συστήματος ή
αν λυθεί το νομικό σχήμα ενός συστήματος το ποσό που απομένει μετά την
εξόφληση των οφειλών προς τρίτους περιέρχεται στον Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. (νυν ΕΟΑΝ),

δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για την περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης
ενός συστήματος.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΝΠΙΔ «Μητροπολιτικός φορέας Ανάπλασης και
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής» στον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο
Δυτικής Αθήνας» (ΑΣΔΑ) κατά το μέρος που αναφέρονται στο καταργηθέν και
συγχωνευθέν ΝΠΙΔ «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου
περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”»

1. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ)
«Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Αττικής» (εφεξής «Μητροπολιτικός Φορέας»), το οποίο συστήθηκε δυνάμει της
διάταξης του άρθρου 59 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), κατά το μέρος που
αναφέρονται στο καταργηθέν και συγχωνευθέν με την παραπάνω διάταξη ΝΠΙΔ
«Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης
“Αντώνης Τρίτσης”» (εφεξής «Πάρκο Τρίτση»), το οποίο είχε συσταθεί με το π.δ.
346/2002 (287 Α΄), επιδιώκονται και μεταβιβάζονται αντιστοίχως, δυνάμει του
παρόντος άρθρου, στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), ο οποίος
συνεστήθη με την υπ’ αριθ. 20676/1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής
(915 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και ο οποίος υπεισέρχεται στα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του φορέα αυτού και καθίσταται διάδοχός του ως
προς το ανωτέρω «Πάρκο Τρίτση». Για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών
που συνδέονται αποκλειστικά με την επίτευξη των σκοπών του Μητροπολιτικού
Φορέα οι οποίοι αναφέρονται στο «Πάρκο Τρίτση» και πλέον επιδιώκονται από τον
ΑΣΔΑ είναι δυνατό να καταβάλλονται στον ανωτέρω Σύνδεσμο επιχορηγήσεις από
πόρους του «Πράσινου Ταμείου» δυνάμει της διάταξης της περ. ιδ της παρ. 2 του
άρθρου 5 του ν. 3889/2010 (182 Α΄) για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη
μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων.
2. Το προσωπικό που απασχολείται στο Μητροπολιτικό Φορέα παραμένει στον
Φορέα αυτό. Οι αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων στον ίδιο Φορέα εξακολουθούν
να ισχύουν.
3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής
και ακίνητης περιουσίας του ανωτέρω Μητροπολιτικού Φορέα, κατά το μέρος που
αφορούν περιουσιακά στοιχεία του ανωτέρω συγχωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση»,
περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οιουδήποτε τύπου, πράξης ή
συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στον ΑΣΔΑ. Ο ΑΣΔΑ δύναται να εκμεταλλεύεται

τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, εφόσον το προκύπτον οικονομικό όφελος
διατίθεται για την επιδίωξη των σκοπών του ανωτέρω συγχωνευθέντος «Πάρκου
Τρίτση».
4. Συστήνεται πενταμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από τέσσερις υπαλλήλους του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), καθώς και
ένα μέλος του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του ΑΣΔΑ, οριζόμενο από το ίδιο
όργανο διοίκησης, έργο της οποίας είναι η εντός τριών (3) μηνών απογραφή της
ακίνητης και κινητής περιουσίας και του ενεργητικού και του παθητικού του ως άνω
Μητροπολιτικού φορέα, κατά το μέρος που αφορούν περιουσιακά στοιχεία του
συγχωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση», στα οποία και υπεισέρχεται, δυνάμει του
παρόντος άρθρου, ο ΑΣΔΑ. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού ΠΕΚΑ, η οποία και ορίζει ως Πρόεδρο έναν από τους τέσσερις ανωτέρω
υπαλλήλους του Υπουργείου ΠΕΚΑ, καθώς και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Οι
ανωτέρω πράξεις της Επιτροπής εγκρίνονται με όμοια απόφαση. Για όποια από τα
δικαιώματα επί ακινήτων τα οποία περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απογραφή
απαιτείται καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου,
ή στο αρμόδιο Κτηματολόγιο, ο ΑΣΔΑ προβαίνει στις καταχωρίσεις αυτές ατελώς.
5. Ο ΑΣΔΑ μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες με άλλους Δήμους ή
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο την εκμετάλλευση,
αξιοποίηση ή εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται σε
αυτούς με το παρόν, κατά τα ανωτέρω.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα που
αναφέρεται στα ανωτέρω προβλεπόμενα.

Άρθρο 2
Χρόνος εμπειρίας ως απαιτούμενου προσόντος για τη θέση του Γενικού
Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)
Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α')
αντικαθίσταται ως εξής:
"β) πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης στο δημόσιο ή τον
ιδιωτικό τομέα."

Άρθρο 3

Υποχρέωση σύνταξης ειδικής ορνιθολογικής μελέτης για τόπους που βρίσκονται
εκτός Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας αλλά χαρακτηρίζονται ως
Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά
Η παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 49828/12.11.2008 κοινής απόφασης των
Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής
Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 2464 Β) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός των Ζωνών
Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας και των Σημαντικών Περιοχών
για τα Πουλιά (Σ.Π.Π.) της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ύστερα από τη σύνταξη
ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις
και περιορισμούς που θα καθορίζονται στην οικεία πράξη έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων».

Άρθρο 4
Απαγόρευση διακίνησης πλήρων συσκευασιών από διαχειριστές που δεν έχουν
οργανώσει ή δεν συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
Στο τέλος της περιπτώσεως γ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2939/01
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
Απαγορεύεται η διακίνηση πλήρων συσκευασιών, όταν οι διαχειριστές των
συσκευασιών αυτών δεν έχουν οργανώσει ή δεν συμμετέχουν σε συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης.
Άρθρο 5
Εξομοίωση της μη ανανέωσης έγκρισης συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης με
την ανάκληση έγκρισης ως προς τις έννομες συνέπειες του ν. 2939/2001
1. Στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου Γ του άρθρου 7 ν. 2939/2001, το
οποίο εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3854/2010,
μετά τη φράση «Αν ανακληθεί» προστίθεται η φράση «ή αν δεν ανανεωθεί».
2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του ν. 2939/2001, η οποία προστέθηκε με την
παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3854/2010, μετά τη φράση «Αν ανακληθεί»
προστίθεται η φράση «ή αν δεν ανανεωθεί».
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