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Θέμα : Απάντηση στην με α.π. 4398/05.04.2022 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου 
προέδρου του κόμματος Ελληνική Λύση, με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του Αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Φερών - Πέπλου Έβρου»

Σχετ.:
1. Η με α.π. 4398/05.04.2022  ερώτηση του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου προέδρου του 

κόμματος Ελληνική Λύση (α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/33904/2381/06.04.2022).
2. Η από 29.06.2021 ανάρτηση του Φακέλου της ΜΠΕ του έργου του θέματος στο Ηλεκτρονικό 

Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2106563618
3. Το με Α.Π. 287/24.06.2021 έγγραφό του ΤΟΕΒ ΦΕΡΩΝ-ΠΕΠΛΟΥ, με το οποίο υποβλήθηκε στη 

ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ η ΜΠΕ του έργου του θέματος εις τριπλούν σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (Α.Π. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/61740/4054/25.06.2021) η τελική έκδοση κατόπιν παρατηρήσεων.

4. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/79773/5276/30.08.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με τη διαπίστωση 
της τυπικής πληρότητας της ΜΠΕ.

5. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/108288/6907/15.11.2021 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο 
διαβιβάστηκε αντίγραφο της ΜΠΕ του έργου του θέματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για δημοσιοποίηση, καθώς και στους 
αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση και απόψεις.

6. Η από 13.4.2022 θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στα πλαίσια του του Άρθρο 9 του Ν. 4014/2011, για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων των οποίων οι περιβαλλοντικοί 
όροι έχουν λήξει ή δεν έχουν εκδοθεί ποτέ

Απαντώντας στην Ερώτηση του θέματος (1ο σχετικό), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

I. Διευκρινίζεται καταρχάς ότι οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας αναφορικά με υδραυλικά έργα 
(στην προκείμενη περίπτωση «Υδροληψία από υδατορέματα με άντληση» και «Αρδευτικά και 
αποστραγγιστικά έργα»), αφορούν την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
για όσα εξ αυτών κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 
209Α), η οποία τηρείται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από το φορέα του εκάστοτε 
αδειοδοτούμενου έργου, συνοδευόμενου από την αντίστοιχη Μελέτη Περιβάλλοντος (ΜΠΕ, 
Φάκελος Τροποποίησης ή Φάκελος Ανανέωσης κατά περίπτωση) που εκπονείται με ευθύνη του 
ως άνω φορέα.
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II. Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 Στην υπηρεσία μας έχει υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το 

έργο: “Υφιστάμενο Αρδευτικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Φερών-Πέπλου Ν. Έβρου και έργα βελτίωσης» 
με φορέα τον ΤΟΕΒ Φερών Πέπλου Έβρου σύμφωνα με το 2ο και 3ο σχετικό.

 Η ανωτέρω ΜΠΕ μετά την αξιολόγηση της διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη δημοσιοποίησή της, και στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν πρόσβαση στη ΜΠΕ του έργου του θέματος μέσω του 
ΗΠΜ, ώστε να γνωμοδοτήσουν επί αυτής, στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας 
διαβούλευσης, τηρώντας την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 5 της ΚΥΑ 
1649/45/2014, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, 
και στο άρθρο 4 ενότητα Β της ΚΥΑ 167563/ΕΥΠΕ/2013 όπως ισχύει.

 Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εν λόγω 
έργου, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν περαιτέρω στοιχεία για το συγκεκριμένο έργο, και 
ειδικότερα για το περιεχόμενο του Φακέλου της μελέτης του, όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς, καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό, μέσω του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού 
Μητρώου (ΗΠΜ), αφού έχουν πρώτα ολοκληρώσει την εγγραφή τους σε αυτό.

 Το έργο εισήχθη στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στα 
πλαίσια του Άρθρο 9 του Ν. 4014/2011, γιατί είναι υφιστάμενο του οποίου οι 
περιβαλλοντικοί όροι δεν έχουν εκδοθεί ποτέ.  Το ΚΕΣΠΑ συνεδρίασε στις 13.4.2022 όπου 
το εν λόγω έργο έλαβε θετική γνωμοδότηση.

 Η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εν λόγω έργου δεν έχει ακόμη 
ολοκληρωθεί.  Η σχετική ΑΕΠΟ συντάσσεται και σύντομα θα εκδοθεί.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΙΔΗΣ
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