
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 11251 Αθήνα

Πληροφορίες: K. Μασίκα
Τηλέφωνο:      2108645762
e-mail:       k.masika@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων Υ.Α. 3791/2013 (ΦΕΚ 
104Β/24.1.2013), για έργα Α.Π.Ε. Β΄ κατηγορίας εντός Σ.Π.Π. και εκτός 
περιοχών Natura 2000”.  

 ΣΧΕΤ.: To υπ. αριθμ οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/383192/7239/22.12.2021 έγγραφό σας (αρ. 
πρωτ. ΔΔΦΠΒ 647/17/4.1.2022).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και περιοριζόμενοι στις αρμοδιότητες 
της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά, αποτελούν δίκτυο περιοχών για τη διατήρηση 
απειλούμενων και ενδημικών ειδών που εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους τόπους. 
Το δίκτυο αυτό είναι διεθνούς ενδιαφέροντος και αποτελεί στοιχείο και για την 
οριοθέτηση των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου  Natura 2000, καθώς και 
για τον καθορισμό ζωνών προστασίας στις υπό εκπόνηση Ειδικές Περιβαλλοντικές 
Μελέτες. 

Για τους λόγους αυτούς με το άρθρο 13 του ν. 4396 (ΦΕΚ Α 214 2.10.2014), θεσπίστηκε  
η υποχρέωση εκπόνησης ΕΟΑ για έργα αιολικών εγκαταστάσεων κατηγοριών Α και Β 
που εμπίπτουν σε περιοχές ορνιθολογικού ενδιαφέροντος όπως ΖΕΠ και Σ.Π.Π. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ η του νόμου 4519/2018 οι Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, έχουν υποχρέωση την παροχή αιτιολογημένων 
γνωμοδοτήσεων για έργα και δραστηριότητες και σε περιοχές που δεν εμπίπτουν στη 
χωρική τους αρμοδιότητά αλλά επηρεάζουν το προστατευταίο τους αντικείμενο.

Τέλος οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών είναι οι κατ΄εξοχήν αρμόδιες 
υπηρεσίες για την αξιολόγηση και γνωμοδότηση επί των ΕΟΑ. Επομένως θεωρούμε 
απαραίτητο όλα τα έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν σε περιοχές ΣΠΠ να 
αποστέλλονται για γνωμοδότηση στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
ή στον ΟΦΥΠΕΚΑ που αποτελεί τον καθολικό διάδοχό τους, σύμφωνα με το άρθρο 27 
παρ 5 εδαφ ιστ του ν. 4586/2020.

ΠΡΟΣ: Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος 
Γεν. Δ/νση Αναπτ. Προγρ/σμού 
Περιβάλλοντος και Υποδομών 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού  
Τμήμα Περιβάλλοντος



Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και 
συνεργασία. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Αγγ. Ψάϊλα
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