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Θέμα: Απάντηση στην υπ’ αριθ. 7308/13-09-2022 Ερώτηση των κ.κ. Βουλευτών του κόμματος 
‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ’’, Αποστόλου Αβδελά και Κωνσταντίνου Χήτα, με θέμα: ‘‘Αναπάντητη 
ερώτηση ενδεχόμενου εγκατάστασης αιολικού ή φωτοβολταϊκού πάρκου στη Λήμνο’’.

Σχετ.: 1. Ο Ν. 4014/2011 (Α’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων ....», όπως έχει γενικότερα τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Ο Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Η Υ.Α. με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β’ 2471) «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α’ 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Η υπ’ αριθ. 7308/13-09-2022 Ερώτηση των κ.κ. Βουλευτών του κόμματος 
‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ’’, Αποστόλου Αβδελά και Κωνσταντίνου Χήτα (α.π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/92986/6401/15-09-2022).

Απαντώντας στην Ερώτηση του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

I. Διευκρινίζεται ότι, καταρχήν, οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας αφορούν την 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών μελετών και την προώθηση των διαδικασιών 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), υποκατηγορίας Α1 της 3ης σχετικής Υ.Α., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 1ου σχετικού νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με 
τον 2ο σχετικό νόμο. Οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης εκκινούν κατόπιν 
υποβολής σχετικού αιτήματος από τον Φορέα του προτεινόμενου έργου, συνοδευόμενο 
από την αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), που εκπονείται με 
ευθύνη του Φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια 
για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία των αδειοδοτημένων έργων.

II. Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων μας, και μετά από έρευνα στο αρχείο της 
Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι για την ευρύτερη περιοχή της νήσου Λήμνου εκκρεμεί 
μόνο το αίτημα γνωμοδότησης της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ επί του Φακέλου Προκαταρτικού 
Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) του έργου: ‘’Υπεράκτιο ΑΣΠΗΕ 

mailto:sec.dipa@prv.ypeka.gr
mailto:vouli1@prv.ypeka.gr


2

‘’ΚΑΒΕΙΡΙΑ’’ (συν. ισχύος 498,15 MW) στη Θέση ‘’ΠΛΑΚΑ’’ και τα Συνοδά Υποστηρικτικά 
Έργα, στη Νήσο της Λήμνου, Π.Ε. Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου’’, με ΠΕΤ: 
2203735218 (11-03-2022).

Το ανωτέρω έργο βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής γνωμοδοτήσεων από τις 
συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς.

III. Η τελική γνωμοδότηση της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, μετά από τη συλλογή των ανωτέρω 
γνωμοδοτήσεων από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, την αξιολόγηση και 
στάθμιση αυτών, θα πρέπει να προσδιορίζει αιτιολογημένα τα ακόλουθα στοιχεία, 
σχετικά με το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε., που θα πρέπει να εκπονηθεί και να υποβληθεί 
στην οικεία περιβαλλοντική Αρχή, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του ανωτέρω 
έργου:
α) Τις δέσμες των εναλλακτικών λύσεων,
β) τις ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης που κρίνεται αναγκαίο να εκπονηθούν 
και τις κατευθύνσεις σχετικά με τη μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά των μελετών,
γ) τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την εξέταση των 
επιπτώσεων,
δ) τον κατάλογο των φορέων των οποίων ζητείται η γνώμη και τις προτάσεις για τη 
διαβούλευση,
ε) τις ενδεχόμενες ειδικότερες κατευθύνσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ και τα 
απαιτούμενα στοιχεία, και
στ) παράρτημα με όλες τις διατυπωθείσες γνώμες.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα, τα οποία θίγονται στην 4η σχετική Ερώτηση, σας 
ενημερώνουμε ότι δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΙΔΗΣ
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