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1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η δημιουργία ενός
συνεκτικού πλαισίου για τη βελτίωση της προσαρμοστικής
ικανότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας της χώρας και
τη διασψάλιοη της σταδιακής μετάβασης της χώρας στην
κλιματική ουδετερότητα έως το έτος 2050, με τον πλέον
περιβαλλοντικά βιώσιμο, κοινωνικά δίκαιο και οικονομικά
αποδοτικό τρόπο. Οι θεσπιζόμενες πολιτικές και τα μέτρα
για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής έχουν ως στόχο
τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση των
αττορροψήσεων, την ενίσχυοη της ασψάλειας δικαίου στους
επενδυτές και τους πολίτες, και την ομαλή μετάβαση της
οικονομίας καιτης κοινωνίας στην κλιματική ουδετερότητα.
2. Προκειμένου να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος
κλιματικής ουδετερότητας της παρ. 1, ορίζονται ως
ενδιάμεσοι κλιματικοί στόχοι για τα έτη 2030 και 2040 η
μείωση των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατό
(55%) και ογδόντα τοις εκατό (80%), αντίστοιχα, σε σύγκριση
με τα επίπεδα του έτσυς 1990, λαμβάνοντας υπόψη τις
ποοβλέώεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια <αι το
Κλίμα (ΕΣΕΚ) το οποίο καταρτίζεται σύμψωνα με το άρθρο 3
του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΙης Δεκεμβρίου
2018 για τη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης και της
Δράσης γιατο Κλίμα (1328) και ειδικότερα με τη διαδικασία
του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 31/30.9.2019 Πράξης του
Υπουργικού Συμβουλίου (Α 147), περί κύρωσης του ΕΣΕΚ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο
1. Με τον παρόντα θεοπίζονται μέτρα και πολιτικές για την
προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή και τη
διασψάλιση της πορείας απανθρακοποίησης έως το έτος
2050. Ειδικότερα, θεσπίζονται:
α) μέτρα και πολιτικές γιά την ενίσχυση της προσαρμογής
στην κλιματική αλλαγή με το μικρότερο δυνατό κόστος,
β) ενδιάμεσοι στόχοι μετριασμού των ανθρωπογενών
εκπομπών για τα έτη 2030 και 2040,
γ) δείκτες παρακολούθησης της προόδου προς επίτευξη των
σχετικών στόχων,
δ) διαδικασίες αξιολόγησης και αναπροσαρμογής των
στόχων και λήψης πρόσθετων μέτρων, και
ε) μέτρα για ταν μετριασμό των εκπομπών από την
ηλεκτροπαραγωγή, τον κτιριακό τομέα, τις μεταψορές και
τις επιχειρήσεις.
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2. Στον παρόντα προβλέπεται Επίσης η δημιουργία
μηχανισμού κατάρτισης προϋπολογισμών άνθρακα νια τους
βασικούς τομείς Της οικονομίας και Του συστήματος
διακυβέρνησης και συμμετοχής γιατην ανάληώη κλπατικής
δράσης.
Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντα νοούνται ως:
1. Αέρια του θερμοκηπίου: Το διοξείδιο του άνθρακα (Ο2),
το μεθάνιο (Η4), το υποξείδιο του αζώτου (Ν20), σι
υδροψθοράνθρακες (Η ΕαΞ), οι υπερψθοράνθρακες (ΡΕ5),
το εξαψθοριούχο θείο (5Ε5) και άλλα αέρια συστατικά της
ατμόσψαιρας, τόοο ψυσικά, όσο και ανθρωπογενή, τα οποία
απορροψούν και επανεκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία.
2. Εκπομπές: Οι εκπομπές στην ατμόσψαιρα ανθρωπογενών
αερίων του θερμοκηπίου από πηγές.
3. Απορροψήσεις: Οι απορροψήσεις από την ατμόσψαιρα
ανθρωπογενών αερίων του θερμοκηπίου από καταβόθρες.
4. Απανθρακοποίηση: Η σταδιακή εξάλειψη της χρήσης
ορυκτών καυσίμων σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
5. Καθαρές εκπομπές: Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από
πηγές μετά την αψαίρεση των απορροψήοεων από
κατα β ό θ ρ ες.
6. Πηγή: Κάθε διεργασία, δραστηριότητα ή μηχανισμός που
ελευθερώνει στην ατμόσώαιρα αέριο θερμοκηπίου,
αερόλυμα ή πρόδρομη ουσία αερίου θερμοκηπίου.
7. Καταβόθρες: Κάθε διεργασία, δραστηριότητα ή
μηχανισμός που απορροψά από την ατμόσψαιρα αέριο
θερμοκηπίου, αερόλυμα ή πρόδρομη ουσία αερίου
θερμοκηπίου.
8. Κλιματική ουδετερότητα ή μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών
αερίων
του
θερμοκηπίου:
ιοοοκελισμός
Ο
των
ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από
πηγές και των απορροψήσεών τους από καταβόθρες.
9. Μετριαομός της κλιματικής αλλαγής: Η ανθρωπογενής
παρέμβαση για τη μείωση των εκπομπών ή την αύξηση των
απορροψήοεων.
10. Πράσινες υποδομές: Στρατηγικά σχεδιασμένο δίκτυο
ψυσικών και ημιψυσικών περιοχών με περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας, το οποίο έχει σχεδιαστεί
και τυγχάνει διαχείρισης για να παρέχει ένα ευρύ ψάσμα
οικοουοτημικών υπηρεοιών, όπως αυτές ορίζονται στην
παρ. £ του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1143/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2014 ιιγια την πρόληψη και διαχείριση της
εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών>)
(1 317) σε αγροτικές και αστικές περιοχές και για να
προστατεύειτη βιοποικιλότητα, τόσο οε αγροτικές, άσο και
οε αστικές περιοχές.
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11. Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Η προσαρμογή των
4υσικών και ανθοωπογενών συστημάτων στα σημερινά ή
στα αναμενόμενα κλιματικά ψαινόμενα ή στις επιπτώσεις
τους, η οποία μετριάζει τις ζημιές ή εκμεταλλεύεται τις
ευκαιρίες.
12. Προϋπολογισμός άνθρακα: Η μέγιστη συνολική
ποσότητα των εκπομπών που επιτρέπεται να εκλυθεί οε μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε εθνικό επίπεδο στο
πλαίσιο επίτευξης των στόχων του παρόντος.
13. Τομεακός προϋπολογισμός άνθρακα: Η μέγιστη
ποσότητα των εκπομπών που επιτρέπεται να εκλυθεί σε μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο από έναν συγκεκριμένο
τομέα της οικονομίας στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων του
παρόντος.
14. Τρωτότητα: Η τάση ή προδιάθεση ενός συστήματος ή
τομέα να επηρεάζεται δυσμενώς από την κλιματική αλλαγή.
Η τρωτότητα εμπεριέχει εύρος εννοιών και στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένης της ευαισθησίας ή ευπόθειας στις
ζημίες και της έλλειψης ικανότητας αντιμετώπισης και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
15. Ανθεκτικότητα: Η ικανότητα των αλληλένδετων
κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών συστημάτων να
αντιμετωπίζουν ένα επικίνδυνο συμβάν ή τάση ή
διαταραχή, μέσω της απόκρισης ή αναδιοργάνωοής τους με
ιρόπους που διατηρούν την κύρια λειτουργία, ταυτότητα
και δομή τους.
16: Ανθρακι:ιό αποτύπωμα: Η συνολική ποσότητα των
αερίων του θερμοκηπίου, εκψρασμένων σε ισοδύναμους
τόνους διοξειδίου του άνθρακα, που εκπέμπονται άμεσα ή
έμμεσα από ένα ή περισσότερα άτομα, μια γεωγραψική
περιοχή, έναν ψορέα, ή μια παραγωγική διαδικασία.
17. κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα:
Κυβερνητική Επιτροπή η οποία συστήνεται βάσει του
άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α 133), με σκοπό τον
συντονισμό για θέματα μετριασμού των εκπομπών και
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΚΑΙ ΊΙΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Άρθρο 4
Εθνική Στρατηγική και Περιψερειακά Σχέδια για την
Προσαρμογή ατην Κλιματική Αλλαγή
1. Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή εκπονούνται:
α) Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), σύμψωνα μετα άρθρο 5, και
β) τα Περιψερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική
Αλλαγή (ΠεΣΚΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 6.
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2. Τα [ΙεΣΠ:(Α εναρμονίζυνΤαι με ιην ΕΣΠΚΑ, εξειδικεύοντας
Τις κατευθύνσεις της, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της
σε περιψερειακό επίπεδο.
Άρθρο 5
Εθνική Στρατηγική γιατην Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή
1. Η Εθνική Στρατηγική γιατην Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) εκπονείται από τσ Υπουργείο Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υποβάλλεται Προς
παροχή γνώμης στο Εθνικό Συμβούλισ για την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή και εγκρίνεται με Πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εψημερίδα
της Κυβερνήσεως. Η ΕΣΗΚΑ αποτελεί κείμενο στρατηγικού
προσανατολισμού με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων
γραμμών. Πριν από την έγκρισή της τίθεται υποχρεωτικά σε
δημόσια διαβούλευση στον διαδικτυακό τόπο «ον» για
τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες.
2. Η ΕΣΠΚΑ καλύπτει χρονική περίοδο δέκα (10)τουλάχιοτον
ετών. Η ΕΣΠ ΚΑ αξιολογείται τουλάχιστον ανά πενταετία από
το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
και αναθεωρείται, εψόσον απαιτείται, έπειτα από γνώμη
του Εθνικού Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή, ι οποία παρέχεται εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από Τη λήψη του σχετικού αιτήματος.
3. Η ΕΣΠΚΑ περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) ανάλυση στόχων και κατευθυντήριων αρχών της
Στρατηγικής, βάσειτων διεθνών ουμψωνιών καιτων στόχων
της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (πλαίσιο αναψοράς),
β) εκτίμηση των αναμενόμενων κλιματικών μεταβολών στη
χώρα, βάσει διαψορετικών κλιματικών σεναρίων, ανάλυση
τρωτότητας
οικονομικών
τομέων
και
κοινωνικών
δραστηριοτήτων και εκτίμηση των επιπτώσεων των
κλιματικών μεταβολών στους διάψορους τομείς της
οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, καθώς καιτης
βιωσιμότητας του ψυσικού και δομημένου περιβάλλοντος,
Κυρίως σε εθνικό Επίπεδο με παράλληλο, κατ’ αρχήν,
προσδιορισμό του οικονομικού μεγέθους των εν λόγω
επιπτώσεων,
γ) προσδιορισμό των τομέων προτεραιότητας που χρήζουν
ιιέτρων προσάρμογής για την κλιματική αλλαγή, με βάση
την ανάλυση τρωτότητας της περ. β), διερεύνηση και
καταγραψή των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων για
διάψορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής
δραστηριότητας και τη βιωσιμότητα του ψυσικού και
δομημένου περιβάλλοντος. Οι τομείς προτεραιότητας
ιτεριλαμβάνουν, κατ’ ελάχιοτον, την υγεία, τον τουρισμό, τη
γεωργία και κτηνοτροψία, τη δασοπονία, την ενέργεια, την
ασψάλιση, τις υποδομές και τις μεταψορές, το δομημένο
περιβάλλον, την προστασία της βιοποικιλότητας, των
οικοσυοτημάτων, των υδάτινων πόρων και των παράκτιων
ό

ζωνών, καθώς και την προστασία της πολιτιστικής
Κληρονομιάς)
δ) προκαταρκτική εκτίμηση του κόστους προσαρμογής,
ε) ενσωμάτωση πολιτικών προσαρμογής σε ευρύτερες
πολιτικές
οτ) διεθνή διάσταση της πολιτικής προσαρμογής,
ζ) προτάσεις για δράσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης
και έρευνας.
Άρθρο ό
Περιψερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή
Ι. Κάθε Περιψέρεια καταρτίζει Περιψερειακό Σχέδιο για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ). Το ΠεΣΠΚΑ
αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο που προσδιορίζει και
ιεραρχείτα απαραίτητα μέτρα καιτις δράσεις προσαρμογής
σε περιψερειακό επίπεδο.
2. Το ΠεΣΠΚΑ εγκρίνεται με απόψαση του Περιψερειακού
Συμουλίου εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της
αρνητικής απόψασης της παρ. ό του άρθρου 5 ή την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 7 της υπό στοιχεία
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.2.2006 κοινής απόψασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης,
Οικονομίας
και
Οικονομικών
και
Περιβάλλοντος, Χωροιαξίας και ΔηιόσιωνΕργων (8’ 1225),
κατόπιν εισήγησης της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού
Σχεδιασμού, μετά από γνώμη της
Περιψερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, του Εθνικού
Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και
του Υπουργείου Κλιμαιικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, το οποίο γνωμοδοτεί για τη συμβατότητά του
με τις κατευθύνσεις και τους στόχους της ΕΣΠΚΑ. Σε
περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας των δύο
(2) μηνών, η έγκριση του ΠεΣΠΚΑγίνεται με κοινή απόψαση
των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Οι γνώμες του πρώτου εδαψίου παρέχονται
εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη
λήψη του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης
της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία έγκρισης
συνεχίζεται ακωλύτως.
3. Το ΠεΣπΚλπεριλαμβάνειτουλάχιστον;
α) ανάλυση στόχων,
β) σύντομη αναψορά στα στοιχεία του ψυοικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιψέρειας,
γ) εκτίμηση των αναμενόμενων κλιματικών μεταβολών στην
ττεριψέρεια και ανάλυση της κλιματικής τρωτότητας
επιμέρους τομέων και γεωγραψικών περιοχών,
5) εκτίμηση των άμεσων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων
των κλιματικών αλλαγών σε διάψορους τομείς του ψυσικού
και δσμημένου περιβάλλοντος και της οικονομικής και
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κοινωνικής δραστηριότητας και καθορισμό των ιομεακών
Και χωσικών προτεραιοτήτων,
ε) προτεινόμενα μέτρα και δράσεις νια τους τομείς Και Τις
περιοχές προτεραιοτήτων, εκτίμηση του πιθανού κόστους
υλοττοίησής τους και αναψορά των πιθανών ψορέων
υλοποίησης, καθώς και των λοιπών εμπλεκόμενων ψορέων,
οτ) εξέταση ενσωμάτωσης των προτεινόμενων μέτρων Και
δράσεων νια την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε
άλλες υψιστάμενες πολιτικές, όπως πολιτικές διαχείρισης
ψυσικών καταστροψών,
ζ) εξέταση συμβατότητας και συμπληρωματικότητας των
ΠεΣΠΚΑ με άλλα περιψερειακά σχέδια,
η) ουνέργεια και μεταψορά τεχνογνωσίας μεταξύ ΓΙεΣΠΚΑ,
ιδίως όμορων περιψερειών,
θ) τρόπο διαβούλευσης, όπως ερωτηματολόγια, στοιχεία
διαβούλευσης
και
ανταλλαγής
πληροψοριών
με
κοινωνικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στην
περιοχή, με στόχο τη διερεύνηση της δικής τους εκτίμησης
για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την εκ μέρους
τους λήψη μέτρων προσαρμογής,
ι) αναψορά των ειδικότερων μέτρων ευαισθητοπσίησης και
ενημέρωσης του ενδιαψερόμενου κοινού και των
κοινωνικών εταίρων,
ια) παρακολούθηση της εψσρμογής ται υλοποίησης του
ΙΙεΣΠΚΑ,
ιβ) μη τεχνική περίληψη.
4 Τα ίΙεΣΓΙΚιλ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της οικείας
Περιψέρειας.
5. Τα ΠεΣΠΚ καλύπτουν χρονική περίοδο επτά (7)
τουλάχιστον ετών. Τα ΠεΣΠΚΑ, αξιολσγσύνται ανά
πενταετία τουλάχιστον από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας περιψέρειας και
αναθεωρσύνται, εψόσον απαιτείται, με τη διαδικασία της
παρ. 2.
Άρθρο 7
Τομεακοί πράϋπολονισμοί άνθρακα

1. Θεσπίζονται τομεακοί προϋπολογισμοί άνθρακα
πενταετούς διάρκειας στους ακόλουθους τομείς: α)
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, β)
μεταψορές, γ) βιομηχανία, δ) κτίρια, ε) γεωργία και
κτηνοτροψία, στ) απόβλητα, ζ) δραστηριότητες χρήσης γης,
αλλαγή χρήσεων γης και δασοπσνίας, σύμψωνα με τον
Κανονισμό 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 3Οής Μαΐου 2018 ιισχετικά με τη
συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των
απορροψήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής
χρήσης γης και δασοπονίας στο Πλαίσιο των ρυθμίσεων για
το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 525/2013 και της
απόψασης (ΕΕ) αριθμ. 529/2013/ΕΕ» (1 156). Οι τομεακοί
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τφοϋιιολογισμοί άνθρακα συνοδεύονται από εψαρμοστικές
ρυθμίσεις που εξειδικεύουν τα μέτρα, τους άξονες δράσεων
και τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια
και ιο Κλίμα (ΕΣΕΚ).
2. Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατμόσψαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
συντάσσει) σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας
Παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και
το Κλίμα (ΕΣΕΚ) του άρθρου ό της υπ’ αριθμ. 31/30.9.2019
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α 147)ους τσμεακούς
προϋπολογισμούς άνθρακα και τους διαβιβάζει:
α) Στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλτος και Κλιματικής
Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) του άρθρου μτοο ν. 4685/2020 (Α
92), για τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο Ηου παρόντος. με τους ψορείς που
σχετίζονται
με
τους
αντίστοιχους
τομεακούς
πρσϋπολογισμούς. Τα αποτελέσματα της δημόσιας
διαβούλευοης συνοψίζονται σε έκθεση διαβούλευσης που
συντάσσεται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, και
β) στην Επιστημονική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή
του άρθρου 10?α γνωμοδότηση εντός τριάντα (30) ημερών.
Οι τομεακσί προϋπολογισμοί, μετά την επεξεργασία των
σχολίων της διαβούλευσης και τη γνωμοδότηση της
Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή,
υποβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας προς έγκριση στην Κυβερνητική Επιτροπή για την
Κλιματική Ουδετερότητα. Η εισήγηση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνοδεύεται από την έκθεση
διαβσύλευσης και τη γνωμοδότηση της Επιστημσνικής
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή. Οι τομεακοί
πρσϋπολσγισμοί εγκρίνονται με Πράξη της Κυβερνητικής
Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα(’
3. Οι πρώτοι τομεακοί προϋπσλογισμσί άνθρακα για την
περίοδο από την Ιη.1.2026 έως την 31η.12.2030
καταρτίζσνται το έτος 2024 και στη συνέχεια κάθε πέντε (5)
έτη. Οι τομεακοί προϋπσλσγισμσί αναθεωρούνται με τη
διαδικασίατης παρ. 2.
4. Ως αψετηρία για τον υπολογισμό της ποσότητας των
εκπομπών κάθε πενταετούς περιόδου λαμβάνεται ο μέσος
όρος των εκπομπών του τομέα των τριών (3) τελευταίων

ετών που προηγούνται του έτους έναρξης εκπόνησηςτσυ εν
λόγω προϋπολογισμού.
5. Η ποσότητατων εκπομπών του τελευταίου έτουςτης κάθε
πενταετούς περιόδου υπολογίζεται σύμψωνα με τους
κλιματικσύς στόχους για τα έτη 2030, 2040 και 2050 του
άρθρου Ι και υπολογίζεται από τη Διεύθυνση Κλιματικής
Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσψαιρας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία μετην Ομάδα
Εργασίας Παρακολούθησης του ΕΣΕΚ με βάση τις πλέον
πρόσψατες διαθέσιμες προβλέψεις και την ανάγκη
ελαχιστοπσίησης του οικονομικού κόστους.
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του
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προϋπολογισμών άνθρακα ισούται με τον συνολικό
προϋπολογισμό άνθρακα της χώρας για την αντίστοιχη
χρονιιή περίοδο.
Άρθρο 8
Αναθεώρηση κλιματικών στόχων
1. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν
εισήγησης της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και
Ποιότητας της Ατμόσψαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα Τελευταία διαθέσιμα
επιστημονικά δεδομένα Και τις ετήσιες εκθέσεις προόδου
του άρθρου ?“έο αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2024
και ακολούθω κάθε πέντε (5) τουλάχιστον έτη, αξιολογεί
την πορεία προς την κλιματική συδετερότητα και προτείνει
σχετικά μέτρα, την αναθεώρηση των ενδιάμεσων
κλιματικών στόχων της παρ. 2 του άρθρου Ι ή τη θέσπιση
νέων ενδιάμεσων στόχων, προς την Κυβερνητική Επιτροπή
για την Κλιματική Ουδετερότητα. Τα βασικά αποτελέσματα
της αξιολόγησης και η πρόταση νέων μέτρων από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τίθενται σε δημόσια
διαβούλευση από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), κατάτο άρθρο
2. Η Κυβερνητική Επιτροπή γιατην Κλιματική Ουδετερότητα,
λαμβάνοντας υ7τόψη την ανωτέρω πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος ιιαι Ενέργειας και την έκθεση διαβούλευσης
που συντάσσεται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, εγκρίνει πρόσθετα
μέτρα για την επίτευξη των ενδιάμεσων κλιματικών στόχων
και του μακροπρόθεσμου στόχου επίτευξης κλιματικής
ουδετερότητας, καθώς και την αναθεώρηση των
ενδιάμεσων κλιματικών στόχων της παρ. 2 του άρθρου 1.

μ7Ξ

Άρθρο 9
Καθορισμός δράσεων και μέτρων προσαρμογής και
ενίσχυσης της ανθεκτιιώτητας στην κλιματική αλλαγή
Ι. α) Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής συντάσσει έκθεση με βάση την ανάλυση των
δεδομένων του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή του άρθρου
οποία υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
β) Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, με βάση την έκθεση της περ. α
και τα αποτελέσματα των Περιψερειακών Σχεδίων για την
Προσαρμσγή στην Κλιματική Αλλαγή, συντάσσει ειοήγηση
για ενδεχόμενες νέες δράσεις και μέτρα προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή σε εθνικό καιττεριψερειακό επίπεδο.
γ) Η Επιστημονική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του
άρθρου ί[ωμοδοτεί επί της εισήγησης του αρμόδιου
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οργάνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας.
δ) Το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή εξετάζει την εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του
Υπσργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Πρσστασας
Και τη γνωμοδότηση Της Επιστημονικής Επιτροπής για την
Κλιματική Αλλαγή και αποψασίζει, εψόσον κριθεί αναγκαίο,
νια νέες δράσεις και μέτρα προσαρμογής και ενίσχυσης της
ανθεκτικότητας στην ιλιματική αλλαγή.
2. ‘Ολοι οι ψορείς της Κεντρικής διοίκησης υποχρεούνται
στην ενσωμάτωση της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό τους,
μέσω δράσεων <αι μέτρων προσαρμογής και ενίσχυσης της
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, σύμψωνα με τις
αποψάσεις της περ. δ’ της παρ. 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΙΙΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 10
Γενικά μέτρα πολιτικής
1. Για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής
ουδετερότηιας του άρθρου 1, στο Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) δύνανται να προβλέπονται και
να εψαρμόζονται, πέραντων μέτρων των άρθρων ±ίέως-2
μέτρα και πολιτικές για:
α) τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και την
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς της
οικονομίας,
β) τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), βάσει των βέλτιοτων διαθέσιμων
τεχνολογιών και πρακτικών αποψυγής επιπτώσεων στο
ψυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα καιτο τοπίο,
γ) τη σταδιακή εξάλειψη όλων των ορυκτών καυσίμων και
την υποκατάστασή τους από ΑΠΕ) με γνώμονα την ασψάλεια
εψοδιασμού, οε ουνάρτηση με την τεχνολογική εξέλιξη.
Ειδικότερα, επιδιώκονται, κατά προτεραιότητα, η εξάλειψη
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά
καύσιμα και η μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από υγρά ορυκτά καύσιμα) μέσω της διαούνδεσης των μη
διασυνδεδεμένων νησιών με το ηλεκτρικό δίκτυό της
ηπειρωτικής χώρας και της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ,
καθώς και συστημάτων αποθήκευσης ενέογειας,
5) τη σταδιακή υποκατάσταση του ψυσικού αερίου από
ανανεώσιμα αέρια, όπως βιομεθάνιο και πράσινο
υδρογόνο, ιδίως στις μεταψορές καιτη βιομηχανία,
ε) την προώθηση της ηλεκτροκίνησης,
στ) την προώθηοη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και
της χρήσης μέσων μαζικής μεταψοράς,
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ζ) τη βελτίωση του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων
και των υποδομών Των αστικών και περιαστικών περιοχών
και των αικισμών,
Π) τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από
τη διαχείριση των αποβλήτων και Την προώθηση της
κυκλικής οικονομίας,
0) την αύξηση των απορροψήσεων αερίων του θερμοκηπίου
από ψυσικά οικοσυστήματα ή μέσω αποθήκευοής τους σε
γεωλογικούς σχηματισμούς ή με την επαναχρησιμοποίησή
τους,
ι) την προώθηση της συνέργειας των πολιτικών που
αψορούν συνδυαοτικά, αψενός στον μετριασμό των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και αψετέρου στη
βελτίωση της ποιότητας της ατμόσψαιρας σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο,
2.Στο ΕΣΕΚ προσδιορίζονται αναλυτικά οι ειδικότεροι στόχοι
μείωσης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, αύξηοης της
ενεργειακής απόδοσης, συμμετοχής των ΑΠΕ στους τομείς
της ηλεκτροπαραγωγής, των μεταψοοών καιτης θέρμανσης
και ψύξης, ανάπτυξης υποδομών αποθήκευσης ενέργειας,
καθώς και οι συγκεκριμένες πολιτικές για την επίτευξή τους.
3. Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σύμψωνα με
το άρθρο Ι και την απορρόψηση του κόστους των
επιπτώσεών τι ,Ϊτέραντων-προ-λ-επομένων-στο-άρθρο -2·
δύνανται να λαμβάνονται και να εψαρμόζονται μέτρα και
πολιτικές για
α) την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τον περιορισμό της
τρωτότητας οε όλους τους τομείς της οικονομίας, του
6υοικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Τα
ειδικότερα μέτρα και οι πολιτικές προσδιορίζονται στην
Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή και τα Περιψερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή,
β) τη δημιουργία πράσινων υποδομών·°
γ) την προστασία του ψυοικού περιβάλλοντος και της
β ιοποικιλότητας, με έμψαοη στην προστασία και
αποκατάσταση οικοσυστημάτων που συμβάλλουν ατην
προσαρμογή και ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή,
δ) τον σχεδιασμό βιώοιμης αστικής ανάπτυξης που
υπόψη
λαμβάνει
κοινωνικές,
οικονομικές
και
περιβαλλοντικές στρατηγικές για τη βελτίωση της αστικής
ανθε κτικότητας,
ε) την προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, κτηνοτροψίας,
αλιείας και παραγωγής τροψίμων,
την
προστασία
στ)
ευτιαθών
οικοσυστημάτων,
συμπεριλαμβανομένων των ακτών καιτων μικρών νησιών.
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Άρθρο ΙΙ
Απαγόρευση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
στερεά ορυκτά καύσιμα
1. Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
οτερεά ορυκτά καύσιμα από την 31η Δεκεμβρίου 2028.
Υψιστάμενες άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
στερεά ορυκτά καύσιμα παύουν να ισχύουν Κατά την
ημερομηνία αυτή.
2. Με κοινή απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Και
Ενέργειας και του αρμοδίου για τα θέματα δίκαιης
αναπτυξιακής μετάβασης Υπουργού, που δύναται να
εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, επισπεύδεται η
καταληκτική ημερομηνία της παρ. 1, αψού ληψθούν υπόψη
η επάρκεια ιοχύος κα η ασψάλεια εψοδιασμού, ούμψωνα
με τις προβλέψεις του »νικ’έχεδίου για την Ενέργεια και
Το Κλίμα.
Άρθρο ΙΖ
Μέτρα προώθησης των οχημάτων μηδενικών εκπομπών
Ι. Απότην Ιη Ιανουαρίου 2026, εντός των διοικητικών ορίων
της Περιψέρειας Αττικής και της Περιψερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης της Περιψέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τα
νέα Επιβατιγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα (ΤΑΞ) με
άδεια κυκλοψορίας, καθώς και το ένα τρίτο (1/3) των νέων
οχημάτων που ταξινομούνται για σκοπούς εκμίσθωσης σε
τρίτους είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Εξαιρούνται οι
νησιωτικοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ,) Α’
βαθμού των ως άνω περιοχών. ‘Εως την 31η Δεκεμβρίου
2023, ιο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταψορών, επαναξιολογεί την προβλεπόμενη οτο πρώτο
εδάψιο ημερομηνία εψαρμογής των ως άνω μέτρων και τη
σκοπιμότητα επέκτασής τους και σε άλλες περιψέρειες ή
περιψερειακές ενότητες της Επικράτειας και εισηγείται την
έκδοση της κοινής απόψασης Της παρ. 4 του άρθρου 3’7”’
Ι
κατόπιν εκτίμησης των σχετικών επιπτώσεων.
2. Από την Ιη Ιανουαρίου 2024 το ένα τέταρτο (1/4)
τουλάχιστον των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήοη που ταξινομούνται ανά εταιρεία σωρευτικά, είναι
αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα
εξωτερικής ψόρτισης ρύπων, έως πενήντα (50) γραμμαρίων
διοξειδίου του άνθρακα, ανά χιλιόμετρο (02/χλμ). Για τον
υπολογισμό του ποσοστού του πρώτου εδαψίου
προσμετρώνται τα νέα αυτοκίνητα που αποκτώνται με
πώληση και χρηματοδοτική μίσθωση. Το ποσοστό
υπολογίζεται οε ετήσια βάση. Η υποχρέωση υψίοταται για
κάθε εταιρεία που έχει αποκτήοει τουλάχιστον τέσσερα (4)
εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους. Αν η
εταιρεία δεν έχει αποκτήσει τουλάχιστον τέσσερα (4)
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εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομι.ωύ έτους, οταν
υπολογισμό του πρώτου εδαψίου ποοσμετρώνται τα
αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν σωρευτικά από την Ιη
Ιανουαρίου 2024 και για όλα τα επόμενα έτη. Σε περίπτωση
μη συμμόρψωσης της εταιρείας με την υπσχρέωοη της
παρούσας, επιβάλλεται διοικητικό πρόοτιμο ύψους δέκα
χιλιάδων (10000) ευρώ. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται αν η
εταιρεία έχει προβεί σε παραγγελία του οχήματος πριν την
ίη Ιανουαρίου 2024 και αυτό δεν έχει παραληψθεί νια
λόγους που δεν οψείλονται στον αγοραστή και σε κάθε
περίπτωση για λόγους ανωτέρας βίας.
3. Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση του άρθρου 43
του ν. 4710/2020 (Α’ 142) τίθενται στόχοι με σκοπό τη
διασψάλιση της επάρκειας των δημοσίως προσβάσιμων
σημείων επαναψόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σύμψωνα
με όσα ορίζονται στον παρόντα και τους στόχους του
Εθνικού Σχεδίου νια την Ενέργεια και το Κλίμα για τη
διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.
4. Από την Ιιι Ιανουαρίου 2030 ή, εψόσον προβλέπεται
διαψορετική ημερομηνία, από την ημερομηνία αναψοράς
που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο, νέα επιβατικά και
ελαψρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται είναι
μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών.
Άρθρο 13
Συλλεγόμενα στατικά δεδομένα σημείων επαναψάρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14
4710/2020
-

Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4710/2020 (Α
142), περί στατικών δεδομένων νια κάθε δημοσίως
προσβάοιμο σημείο επαναψόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Η/Ο), α) προστίθενται υποπερ. αιδ) και αιε), β) στο δεύτερο
εδάψιο τίθεται εξαίρεση και γ) προστίθεται νέο τρίτο
εδάψιο και η παρ. 2 διαμορψώνεται ως εξής;
«2. Τα συλλεγόμενα οτοιχεία για κάθε δημοσίως
προσβάσιμο
επαναψόρτισης
σημείο
Η/Ο
κατηγοριοποιούνται
σε
οτατικά,
δυναμικά
και
απολογιστικά/λειτουργικά, ως εξής;
α) Στατικά δεδομένα;
αα) Ο μοναδικός κωδικός ταυτσποίησης σημείου,
αβ) ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης σταθμού ψόρτισηζ
αγ) η τοποθεσία, ήτοι συντεταγμένες, χώρα και πλήρης
διεύθυνση,
αδ) ο τύπος εγκαταστάσεων επαναψόοτισης Η/Ο. ήτοι ο
κατασκευαστής και το μοντέλο ψορτιστή, ο τύπος και ο
αριθμός ρευματοδοτών, καθώς και η ονομαστική ισχύς
επαναψόρτισης,
αε) η μέθοδος ψόρτισης,
αστ) η ψωτογραψία σημείου,
αζ) ο ιδιοκτήτης σημείου,
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αη) το ωράριο λειτουργίας σημείου και η ώρα ζώνης ατην
οποία βρίσκεται.
αθ) τα στοιχεία επικοτνων·ας λε διαχειριστή οημείσυ
(Φ .Ε .Υ. Φ .Η .0),
αι) σι μέθοδοι ταυτοποίησης χρηοτών Η/Ο,
αία) σι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής)
αιβ) η δυνατότητα κράτησης θέσης ψόρτισης,
αιγ) η υποστήριξη περιαγωγής χρηστών συμβολαίου, που
είναι συμβεβλημένοι με άλλους Π.Υ.Η. ή Φ.Ε.Υ.Φ.Η.0., για
να διευκολύνεται η διαλειτουργικότητα των υποδομών
ψορτισης,
αιδ) ο αριθμός παροχής του εκάστοτε διαχειριστή δικτύου
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία συνδέεται ο
σταθμός ψόρτισης, και
αιε) ένδειξη αν πρόκειται για σταθμό ψόρτισης Η/Ο ατόμων
με αναπηρία.
Η διάθεση των σ-ιατικών δεδομένων Είναι ελεύθερη, με την
Εξαίρεση των δεδομένων της περ. αιδ). Στα δεδομένα της
περ. αιδ) έχουν πρόοβαοη η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
Εγκαταστάσεων
και
Εξυπηρέτησης
Οχημάτων του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταψορών, το Αυτοτελές
Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
[-1 αποστολή των οτατικών δεδομένων στο Μ.Υ.Φ.Α.Η.,
πραγματοποιείταιτόοο κατάτην αρχική εγγραψή όσα και σε
περίπτωση τροποποίησής τους.
β) Δυναμικά δεδομένα;
βα) Η διαθεσιμότητα σημείου (εντός ή εκτός λειτουργίας),
ββ) η τρέχουσα κατάσταση σημείου επαναψόρτισης
(ελεύθερο ή κατειλημμένο, ανά ρευματοδότη) και
βγ) σι κατά περίπτωση τιμές.
Τα στοιχεία αυτά διατίθενται δημόσια, τόσο απευθείας σε
χρήστες Η/Ο όσο και στους ψορείς που παρέχουν υπηρεσίες
ηλεκτροκίνησης, προς ανάπτυξη και βελτίωση των
υπηρεσιών που προσψέρουν στους χρήστες Η/Ο, όπως
πλοήγηση σε διαθέσιμο σημείο ψόρτισης, κράτηση θέσης
και σύγκριση τιμών. Τα δυναμικά δεδομένα συλλέγονται,
καταγράψονται και αποστέλλονται στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. σε
πραγματικό χρόνο.
γ) Απολσγιοτικά/λειτουργικά δεδομένα:
γα) Το πλήθος εξυτιηρετούμενων Η/Ο,
γβ) το πλήθος πράξεων ψόρτισης ανά τύπο σημείου
επαναψόρτισης,
γγ) ο μέσος χρόνος ψόρτισης οχημάτων στο σημείο,
γδ) η μέση κατανάλωση ενέργειας ανά ψόρτιση,
γε) η ολική καταναλωθείσα ενέργεια,
γοτ) η καταναλωθείσα ενέργεια διακριτά για κατά
περίπτωση ψορτίσεις και για ψσρτίσεις μέσω Π.Υ.Η.,
ξεχωριστά για τον κάθε έναν.
Τα απολογιοτικά ή λειτουργικά δεδομένα των σημείων
αποτελούν εμπορικά δεδομένα των Φ.Ε.Υ.Φ. Η.Ο., στα οποία

έχουν πρόσβαση μόνο η όιεύθυνοη Τεχνικού Ελέγχου και
Εγκαταο-τάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταψορών, Το Αυτοτελές Τμήμα
Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και η Ρ.Α.Ε.. Τα απολογιοτικά ή λειτουργυά
δεδομένα συλλέγονται, καταγράψονται και αποστέλλονται
στο Μ.Υ.Φ.Α.Η. σε ετήσια βάση»

Άρθρο 14
Εγκατάσταση σημείων στάθμευσης και
επαναψόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4710/2020

-

Η προθεσμία εκπόνησης Σχεδίων Φόρτιοης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.0.) της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
4710/2020 (Α 142), παρατείνεται Και στην ίδια παράγραψο
προστίθεται δεύτερο εδάψιο, στην παρ. 4 προστίθεται
τελευταίο εδάψιο, προστίθεται παρ. 9 και το άρθρο 17
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 17
σημείων
οτάθμεοοης και
Χωροθέτηση
επαναψόρτισης Η/Ο από ΟΤΑ.
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την
30ή.θ.2021, οι δήμοι μητροιτολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι
και μεσαίοι ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών
περιψεσειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και μεοαίοι
νησωτικοί δήμοι, σύμψωνα με το άρθρο 2Α του ν.
3852/2010 εκπονούν υποχρεωτικά Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών
Οχημάτων
(Σ.Φ.ΗΟ.),
με
το
οποίο
προγραμματίζουν τη χωροθέτηση επαρκούς αριθμού
κανονικής ή υψηλής ιοχύος δημοσίως προοβάοιμων
σημείων επαναψόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο
εντός των διοικητικών τους ορίων. Η καταληκτική
ημερομηνία εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.ΗΟ.) δύναται να παρατείνεται και πέραν
της 3Οής.6.2021 με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας εφόσον συντρέχουν δικαιολογητικοί λόγοι
αδυναμίας εμπρόθεσμης εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο., όπως
επιτακτικοί λόγοι αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου
δημόσιας υγείας που ουνίοτανται στη μείωση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοΙού Ον1Ο-19.
Το Σ.Φ.Η.Ο. λαμβάνει υπόψη του, ιδίως; ταπολεοδομικά και
κυκλοψοριακά χαρακτηριστικά της περιοχής Και την
υψιοτάμενη ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών
και μπορεί να ενταχθεί ως μέτρο παρέμβασης σε
εκπονούμενα οτρατηγικά οχέδια των οικείων ΟΤΑ,, όπως
οτα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ, τις
Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις ΟΧΕ, τα σχέδια για
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ΒΑΑ, καθώς και σε ευρύτερες
μελέτες και προγράμματα αστικών αναπλάοεων. Το
Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τα εξής: α) τη
χωροθέτηση
οτάθμευσης
θέσεων
σημείων
και
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επαναψόρτισης Η/Ο κατά μήκος των διοικητικών τους
ορίων, στους χώρους στάσης και στάθμευοης του
άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (Α 57), καΘώς και σε
ελεγχόμενους από τους δήμους χώρους οτάθμευοης και
δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται
υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου
επαναψόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1000) :<ατοίκους του
δήμου, και ειδικότερα σε:
αα) υψιοτάμενους υιταίθρισυς δημοτικούς χώρους
στάΘμευσης,
αβ) υψιοτάμενσυς οτεγασμένους δημοτικούς χώρους
στάΘμευσης,
αγ) υψιστάμενες τιαρόδιες Θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες
και ελεγχόμενης στάθμευσης, ιδίως οτα πολεοδομικά
κέντρα των δήμων και σε περιοχές αυξημένης επίσκεψης και
σε πυκνοδσμημένες αστικές περιοχές,
αδ) νέους υπαίΘριους/οτεγασμένους χώρους στάΘμευσης ή
τιαρόδιες θέοεις οτάθμευοης που χωροΘετούνται με σκοπό
την εγκατάσταση σημείων επαναψόρτισης Η/Ο,
β) τη χωροθέτηση θέσεων στάΘμευσης και σημείων
ετιαναψόρτισης Η/Ο σε τερματικσύς σταθμούς και

επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών
συγκοινωνιών, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω
εγκατάσταση των σημείων επαναψόρτισης Η/Ο υψηλής
ισχύος και συγχρόνως να διασψαλίζεται η ελάχιστη
απαιτούμενη αναμονή ετιαναψόρτισης για την ομαλή
λειτουργία των λεωψορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση
του επιβατικσύ κοινού,
γ) τη

χωροθέτηση

Θέσεων στάΘμευσης και

σημείων

επαναψόρτισης Η/Ο για την εξυπηρέτηση τουριστικών
λεωψορείων, ώστε σι προβλεπόμενες θέσεις στάΘμευσης
τουριστικών λεωψορείων να εξοπλίζσνται με σημεία
επαναψόρτισης Η/Ο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
τουλάχιστσν επί του συνόλου των υψιοτάμενων θέσεων ή
ενός (1) κατ’ ελάχιστσν σημείου επαναψόρτισης Η/Ο,
δ) τη χωροθέτηση θέσεων
επαναψόρτισης Η/Ο για

στάθμευσης και σημείων
την
εξυπηρέτηση
Η/Ο

τρσψοδσσίας, ώστε οι προβλεπόμενες Θέσεις στάΘμευσης
οχημάτων τρσψσδοσίας να εξοπλίζονται με σημεία
επαναψόρτισης Η/Ο για το δέκα τοις εκατό (10%)
τουλάχιστον του συνόλου των υψιστάμενων Θέσεων ή ενός
(1) κατ’ ελάχιστσν σημείου επαναψόρτισης Η/Ο.
Στις ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται και η στάθμευση και η
επαναψόρτιση Η/Ο που δεν εξυπηρετούν ανάγκες

τροψσδσσίας μετά από τη λήξη του ωραρίου τρσψσδσσίας
και έως την επόμενη έναρξη. Σε εμπορικές περιοχές και

ιστορικά κέντρα πόλεων, χωρσθετούνται παρόδιες θέσεις
στάθμευοης επαναψόρτισης νια ηλεκτρικά ποδήλατα και
μοτοποδήλατα τρσψοδσσίας, τα οποία επιτρέπεται να
κινούνται πέραν των ωραρίων τρσψσδσσίας που ισχύουν
γιατα υπόλοιπα οχήματα.
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ε) τη χωροθέτηση σημείων επαναψόρτιοης Η/Ο σε
υψιοτάμενα και νόμιμα καθορισμένα σημεία στάσης ή
στάθμευσης (πιάτσες) Ε.ΔΧ.
ΤΑΞΙ, όπως αυτή
περιγράψεται στο άρθρο 13.
Στα σημεία επαναψόρτισης Η/Ο που ορίζονται με την
παρούσα απαγορεύεται να ψορτίζονται ΗΙα, εκτός από
Ε Δ.Χ ΤΑΞ,
οτ) τη χωροθέτηση σημείων επαναψόρτισης Η/Ο σε χώρους
στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, σύμψωνα μετα άρθρο 19.
2. Οι δήμοι που δεν ανήκουν στις κατηγορίες της Παρ. Ι
υποχρεούνται να εκπονήσουν Σ.Φ.Η.Ο. για τις δημοσίως
προσβάσιμες υποδομές ψόρτισης εντός των διοικητικών
τους ορίων, σύμψωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1, έως την
30ήό.2022. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με
την απόψαοη της παρ. 1.
3. Για τις περιοχές ευθύνης των δημόσιων αστικών
συγκοινωνιών και του συγκοινωνιακσύ έργου που
παρέχεται από τους Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. ΑΕ. και
αποκλειστικά για τις περ. β’ και ε1 της παρ. 1) οι ανωτέρω
Οργανισμοί υποχρεούνται να υποβόλουν, εντός του
οριζόμενου χρονικού πλαισίου, δεσμευτική πρόταση για
τους χώρους αρμοδιότητας αυτών στον κατά περίπτωση
δήμο) ώστε να ουμπεριληψθεί στο υπό εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο..
4. Για τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές που δεν
εμπίπτουν σε Σ.Φ.Η.Ο, ή έως την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. για
τις δημοσίως προσβάσιμες υποδομές που εμπίπτουν σε
αυτό, η εγκατάσταση των σημείων επαναψόρτισης Η/Ο
διενεργείται, σύμψωνα με την κοινή υπουργική απόψαση
που προβλέπεται στην περ. β της παρ. 7 του άρθρου 114
του ν. 4070/2012 (Ν 82). Τα σημεία επαναψόρτισης Η/Ο
που έχουν ήδη εγκατασταθεί ή εγκαθίστανται έως την
εκπόνηση του ΣΦΗΟ. της παρ. 1) λαμβάνονται υπόψη και
συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Ειδικά η εγκατάσταση των
σημείων επαναψόρτισης Η/Οσε θέσεις στάθμευσης επίτου
οδοστρώματος, προαύλιους χώρους ναών και πιάτσες ταξί
δύναται να πραγματοποιείται με απόψαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής) η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση
της τεχνικής υπηρεσίας του αρμόδιου Ο.Τ.Α. Α βαθμού.
5. Το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του άρθρου 40 παρακολουθεί
την εψαρμογή των Σ.Φ.Η.Ο..
ό. Τα Σ.Φ.Η.Ο. επιαιροποιούνται από τους δήμους ανά
τακτά χρονικά διαστήματα και ανά πέντε (5) κατ’ ελάχιστον
έτη) με οτόχο την επανεξέταση των συνθηκών ανάπτυξης
και εψαρμογής της χωροθέτησης σημείων επαναψόρτισης
Η/Ο.
7. Τα Σ.Φ.Η.Ο. δύναται να χρηματοδοτούνται από τους
πόρους του Πράσινου Ταμείου) σύμψωνα με το άρθρο ότου
ν. 3889/2010 (Α’ 182).
8. Οι θέσεις στάθμευσης Η/Ο και επαναψόρτισης Η/Ο, όπως
υπολογίζονται στα Σ.Φ.Η.Ο. που εκπονούνται από τους
ΟΤΑ., αυξάνουν αντιστοίχως τις ελάχιστες απαιτούμενες
-

18

Θέσεις οτάθμευσης, κατά ιην εκπόνηση οποιωνδήποτε
σχετικών μελετών από τους ΟΤΑ..
9. Δεν απαιτείται άδεια κατάληψης κοινόχρηοτου χώρου επ’
ονόματι των παραχωρησιούχων της παρ. 2 του άρθρου 16
για την εγκατάσταση, ανάπτυξη, διαχείριοη και λειτουργία
των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναψόρτιοης
Η/ΟπουχωροθετούνταιαπόεγκεκριμέναΣ.Φ.Η.Ο.. Πριντην
έναρξη των εργαοιών εγκατάστασης, ο παααχωρησιούχος
υποχρεούται να αιτηθεί και να λάβει άδεια τομής ή
εκοκαψής νια τη διπούνδεση του δημοσίως προοβάοιμου
σημείου επαναψόρτιοης Η/Ο με το δίκτυο διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, σύμψωνα με το άρθρο 47 του ν.
2696/1999 ίλ’ 57). Προς τον σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες
Τεχνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ. υποχρεούνται στην έκδοοη
της ως άνω άδειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1)
μηνός από το αίτημα.))
Άρθρο 15
Εξαίρεση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και υπηρεσιών νια τις κατηγορίες οχημάτων
αΜ3», «Ν2» καιΝ3» Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 39 ν.
4710/2020
-

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4710/2020 (Α·
142), περί διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
προμήθείας οχημάτων, προστίθεται εδάψιο, και η παρ. 2
του άρθρου 39 τροποποιείται ως εξής:
«2. Για την εψαρμογή του παρόντος, οτις διαδικαοίες
ανάθεσης δημοοίων ουμβάσεων κατά την έννοια του ν.
4412/2016 (Α’ 147) για την προμήθεια οχημάτων
υποχρεωτικά συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηοη των
προαψορών η ύπαρξη ελάχιστης ποσόστωσης επί του
συνόλου του προσψερόμενου στόλου των υποψηψίων
ύψους πέντε τοις εκατό (5%) για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα
ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα εξωτερικής ψόρτισης με
εκπομπές ρύπων έως 50 γρ. ςΟ2/χλμ. Αντίστοιχα, στις
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων κατά την
έννοια του ν. 4412/2016 για την προμήθεια υπηρεσιών, η
παροχή των οποίων απαιτεί τη χρήση στόλου οχημάτων,
δύναται να τεθεί ως κριτήριο ποιοιικής επιλογής η
υποχρέωση ελάχιστης ποοόοτωσης επί του συνόλου του
στόλου των υποψηψίων ύψους πέντε τοις εκατό (5%) για
αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα
εξωτερικής ψόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ.
ςΟ2/χλμ. και σε κάθε περίπτωση τίθεται η υποχρέωση
ύπαρξης ενός (1) κατ’ ελάχιστον αμιγούς Η/Ο στον στόλο
των υποψηψίων.
Οι αναθέτοντες ψορείς και οι αναθέτουοες αρχές, κατά την
έννοια των διατάξεων του ν. 4412/2016, οψείλουν να
οιτούνται από τους οικονομικούς ψορείς που συμμετέχουν
στις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης να
προσκομίζουν κατάλληλα αποδεικτικά έγγραψα, με τα
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οποία βεβαιώνεται η ελάχιστη ποσόστωση Η/Ο στο σύνολο
των οχημάτων του στόλου τους.
Οι &ατάξεις Της παρούσας δεν εψαρμόζονται στις
διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών
και υπηρεσών, σι οποίες έχουν εκτιμώμενη αξία Κάτω των
σρίωντηςπαρ. Ιτου άρθρου 118 και της παρ. Ιτου άρθρου
328 του ν. 4412/2016,
Οι διατάξεις του παρόντος εψαρμόζονται στις διαδικασίες
ανάθεσης
συμάσεων
δημοσίων
και
προμηθειών
υπηρεσιών, η έναρξη των οποίων λαμβάνει χώρα, σύ μψωνα
με τα άρθρα 61 και 290 τσυ ν. 4412/2016, μετά από την
2α.8.2021.
Ειδικά για τις κατηγσρίες οχημάτων «Μ3», «Ν2» και « Ν3», η
παρούσα εψαρμόζεται στις
διαδικασίες ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, σι
οποίες εκκινσύν μετάτην 1η Ιανουαρίου 2024.».
Άρθρο 16
Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών
1. Εως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) Α βαθμού καταρτίζει Δημοτικό
Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Το ΔηΣΜΕ υπολογίζει
το ανθρακικό αποτύπωμα σύμψωνα μετην περ. α της παρ.
2, διερευνά, προσδιορίζει και ιεραρχεί τεκμηριωμένα τα
απαραίτητα μέτρα και τις δράσεις για τη μείωση των
εκπομπών του οικείου ΟΤΑ., είναι συμβατό με τσυς
στόχους και τις πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου για την
Ενέργεια και τσ Κλίμα (ΕΣΕΚ), και αναθεωρείται ανά
πενταετία
Ειδικότερα,
τουλάχιστον.
περιλαμβάνει
απσγραψή και στόχους μείωσης εκπομπών γιατα κτίρια, τον
εξοπλισμό και τις υποδομές Που καταναλώνσυν ενέργεια,
που χρησιμοποιούνται από τσυς ΟΤΑ. Α βαθμσύ, καθώς
και τα νομικά Πρόσωπα πσυ εποπτεύονται από αυτούς, ενώ
δύναται να συμπεριλαμβάνει και απσρρσψήσεις.
2. Τσ ΔηΣΜΕ:
α) Περιλαμβάνει αναλυτική απογραψή, με έτσς βάσης το
2019, των ενεργειακών καταναλώσεων καιτων εκπομπών
για τα κτίρια, τις κσινωψελείς εγκαταστάσεις, ιδίως για
Θέματα
πολιτισμού,
αθλητισμού,
ψωτισμσύ
δημστκών οδών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τις
δήμοτικές
εγκαταστάσεις
ύδρευσης, αποχέτευσης,
άρδευσης και τα δημοτικά σχήματα.
β) Λαμβάνει υπόψη του το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α 143).
γ) Θέτει στόχο μείωσης καθαρών εκπομπών κατ’ ελάχιστσν
δέκα τοις εκατό (10%) για το έτος 2025 και τριάντα τοις
εκατό (30%) γιατο έτσς 2030, σε σύγκριση με τσ έτσς βάσης
2019. Για τον υπσλσγισμό του στόχου λαμβάνονται υπόψη
και σι απσρροψήσεις.
3. Το ΔηΣΜΕ εκπσνείται από τον οικείο Δήμο και εγκρίνεται
με απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής τσυ άρθρου 73
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του ν. 3852/2010 (Α’ 87) του οικείου δήμου, ι οποία
εκδίδεται έπειτα από γνώμη Της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωροταξίας της οικείας τιεριψέρειας, η οποία παρέχεται
εντός αποκλειστικής ποοθεομίας εξήντα (60) ημερών από
την ημερομηνία λήψης του αιτήματος. Σε περίπτωση
άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αυτής, η έγκριση
προχωρά και χωρίς την ανωτέρω γνώμη.
4. Η πρόοδος εψαρμογής του ΔηΣΜΕ παρακολουθείται
ετησίως με τεχνική έκθεση προόδου, την οποία συντάσσει
έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, ο ενεργειακός
υπεύθυνος της υπό στοιχεία 86/Β/14826/17.62008 κοινήι
απόψασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών, και Ανάπτυξης (Β 1122). Η τεχνική έκθεση
προόδου μπορεί να ανατίθεται μέσω δημόσιας ούμβασης
παροχής υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (Α 147) και σε
οικονομικό ψορέα (εξωτερικό σύμβουλο) με απόψαση του
αρμόδιου οργάνου του ΟΤΑ. Α βαθμού. Σε περίπτωση
σπόκλισης από τους ελάχιστους θεσπισμένους στόχους,
λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα.
5. Τα ΔηΣΜΕ και οι τεχνικές εκθέσεις προόδου αναρτώνται
σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική βάση δεδομένων που
υλοποιεί
και λειτουργεί
ο Οργανισμός
Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
6. Ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος γίνεται
σύμψωνα
με
το
πρότυπο
«2006 ρςς 6υ3οΙπθ οι Ν3ΐίοπ1 6ιπ1Ίου5θ 6 ΙηνπΤο
ίί5)), όπως έχει τροποποιηθεί, και ττεριλαμβάνειτις άμεσες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις έμμεσες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση
ενέργειας,
όπως
ορίζονται
στο
πρότυπο «όΗίΞ ριοοςο ‘ΝΟΙ10 ΙΕ5ΟυπςΕ5 1Ν5Τ1ΤυΤΕ»
ή εναλλακτικά, σύμψωνα με το πρότυπο «150 140641:2018», κατηγορίας 1 και 2. Ως συντελεστές μετατροπής
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε ιοοδύναμους τόνους
εκλυόμενου 00 χρησιμοποιούνται οι συντελεστές που
αναψέρονται στην πλέον πρόσψατη εθνική απογραψή
εκπομπών. Η επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος
ανατίθεται από τον ΟΤΑ. Α βαθμού σε επαληθευτή,
ψυοικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι επίσημα
αναγνωρισμένο,
σύμψωνα
με την
υπό
στοιχεία
Φ,01.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2016 κοινή απόψαση του
Υπουργού και του Υψυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού (Β 1897, διόρθωση σψάλματος Β 2387), ώστε
να διαπιστωθεί ότι πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις
εττάρκειας που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ)
600/2012 της Επιτροπής, της 2Ιης Ιουνίου 2012, «για την
επαλήθευση των εκθέσεων που αώορούν τις εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου και τα τονοχιλιόμετρα και για τη
διαπίστευση των ελεγκτών ούμψωνα με την οδηγία
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Και του
Συμβουλίου» (1181).
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7. Η εκπόνηση Του ΔηΣΜΕ ται οι επιταιροποιάσεις του, από
Ιη Ιανουαρίου 2024 αποτελούν προϋπόθεση νια την
αξιολόγηση προτάσεων των α.Τ.Α. Α βαθμού νια την
υλοποίηση
προγραμμάτων
μέσω
χρ η ματοδ οτ ικών
εργαλείων στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και της
κλιματικής αλλαγής.
Άρθρο 17
Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από τα κτίρια
1. Απότην Ιη Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και
εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Σε όποιον
πωλεί ή εγκαθιστά καυστήρες πετρελαίου θέρμανσης κατά
παράβασπ του πρώτου εδαψίσυ επιβάλλονται πρόστιμο και
οράγιοη του καυστήρα. Το ύψος του προστίμου ορίζεται
σε ποσό τριπλάσιο της τιμής πώλησης του καυστήρα. Τυχόν
κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους δεν
θίγονται από την εψαρμογή της παρούσας.
2. Από την Ιη Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η
πώληση
πετρελαίου
θέρμανσης
είναι
το
οποίο
αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό
(30%) κατ’ όγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα. Σε όποιον
πωλεί πετρέλαιο θέρμανσης Κατά παράβαση του πρώτου
εδυψίου επιβάλλεται πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου
ορίζεται σε ποσό τριπλάοιο της αξίας του πωληθέντος
καυσίμου στον τελι:<ό καταναλωτή. Τυχόν κυρώσεις που
προβλέπονται από άλλους νόμους καί ιδίως τον ν.
3054/2002 (Α’ 230), δεν θίγονται από την εψαρμογή της
παρούσας. Έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος
και
επαναξιολογεί
Ενέργειας
την
προβλεπόμενη στο πρώτο εδάψιο ημερομηνία εψαρμογής
του ως άνω μέτρου και εισηγείται στην Κυβερνητική
Επιτροπή νια την Κλιματική Ουδετερότητα την έκδοση της
απόψασης της παρ. ό του άρθρου
Ϊτερίπτωση έκδοσης
της απόψασης αυτή, η απαγόρευση εψαρμόζεται τρία (3)
τουλάχιστον έτη μετάτη δημοσίευσή της.
3. Για αιτήσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών ανέγερσης
νέων κτιρίων ή προσθηκών σε ή&όμ€ν4τίρια που
υποβάλλονται από την Ιη Ιανουαρ[ου 2023, τα ειδικά κτίρια
της παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α 79),
εξαιρουμένων των τουριστικών καταλυμάτων Και των ναών,
με κάλυψη μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) τ.μ.,
υποχρεούνται να τοποθετούν συστήματα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ψωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά
συστήματα σε ποσοστό που αντιστοιχεί οτα τριάντα τοις
εκατό (30%) τουλάχιστον της κάλυψης. Κατ’ εξαίρεση, με
απόψαση του οικείου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του
άρθρου 7 του ν. 4495/2017 (Α 167) ή, ειδικώς για κτίρια με
συνολική πρασμετρώμενη στον συντελεστή δόμησης
επιψάνεια, άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) τ.μ., με
απόψαση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του
άρθρου 13 του ως άνω νόμου, δύνανται να εξαιρούνται από

4.
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την ανωτέρω υποχρέωση μεμονωμένα κτίρια, εψόσον
τεκιιηριώνετα1 η σχετική αναγκαιότητα για μσοψολσγικούς
ή αισθητικού λόγους.
4 Από την Ιη :ανουαρίσυ 2023, στο Σχέδιο Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν.
4342/2015 (Α 143), συμπεριλαμβάνεται σ υπολογισμός του
ανθρακικού αποτυπώματσς των κτιρίων, σύμψωνα λε το
πρότυπα «150 14064-1:2018», κατηγσρας Ι και 2 ή με άλλη
αντίστοιχη μέθοδο.
5. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 37 του ν. 4608/2019 (Α’ 66),
δικαιούχοι του προγράμματος χρηματοδότησης για την
ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων είναι ο δημόσιος
τομέας της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4270/2014 (Α’ 143), όπως εξειδικεύεται στην απόψαση της
παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4608/2019, Κατά παρέκκλιση
του πρώτου εδαψίου της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.
4608/2019, αίτημα για την ένταξη στο πρόγραμμα δύναται
να υποβάλειτόσο ο ψορέας στον οποίο ανήιιειτο κτίριο, όσο
και α ψορέας που έχει νομίμως τη χρήση του κτιρίου.
6. Στον Κανονισμό Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής
Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης της παρ. Ι του άρθρου
29 του ν. 4843/2021 (Α 193) καθορίζονται επιπρόσθετα και
η δυνατότητα μεταψοράς ελλειμμάτων των υπόχρεων από
την περίοδο 2014 - 2020 στην περίοδο 2021 2030, καθώς
και ο τρόπος εκπλήρωοης της δυνατότητας αυτής.
7. Επεκτείνονται σι χρημστοδοτούμενες δράσεις από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των παρ. Ι και 3 του
άρθρου
του ν. 4304/2014 (Α
234) και στην
αντικατάσταόη συστημάτων θέρμανσης που λειτουργούν
με στερεά καύσιμα ή συνδέονται με
σύστημα
τηλεθέρμανσης από συστήματα θέρμανσης φυσικού
αερίου, σύμψωνα με το άρθρο
-

Άρθρο 18
Ενδυνάμωσητηςδιάστασηςτης κλιματικήςαλλαήςστην
περιβαλλοντική αδειοδότηση -Τροποποίηση
Ιίαραρτήματος 11 ν. 4014/2011
1. Η υπστιερ. στ) της περ. 5 της παρ. Β του Παραρτήματος 11
του ν. 4014/2011 (Α 209), περί των περιεχομένου των
ψακέλων των Γνίελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ), αντικαθίσταται από τις πε. οτΙ) και στ2) και η Παρ.
5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που
το έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, μεταξύ
άλλων, από:
α) την Κατασκευή καιτην ύπαρξη του έργου,
συμπεριλαμβανομένων, Κατά περίπτωση, των εργαοιών
κατεδάψισης·
β) τη χρήση ψυσικών πόρων, ιδίως της γης, του εδάψους,
των υδάτων και της βιυποικιλότητας, ανάλογα με τη
βιώσιμη διαθεσιμότητα αυτών των πόρων·
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ινύ.ι.

γ) την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, ψωτός,
θερμότητας, ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και τη
διάθεση και ανάκτηση αποβλήτων·
δ) τους κινδύνους νια την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική
κληρονομιά ή το περιβάλλον (νια παράδειγμα λόγω
ατυχημάτων ή καταστροψών)·
ε) τη σώρευση επιπτώοεων με άλλα υψιστάμενα και/ή
εγκεκριμένα έργα, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε
ιτεριβαλλοντικής ψύσεως προβλήματα που αψορούν τις
περιοχές με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία που
ενδέχεται να ειτηρεαστούν ή τη χρήση ψυσικών πόρων
οτΙ) τις επιπτώσεις του έργου στο κλίμα, όπως η ψύση και
το μέγεθος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Ειδικότερα οι ΜΠΕ περιλαμβάνουν ποσοτική εκτίμηση των
άμεσων και έμμεσων εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου που προέσχονται από την κατασκευή και
λειτουργία σε σχέση με την υψιστάμενη κατάοταση και μετά
ιο πέρας λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας,
καθώς και ποσοτική εκτίμηοη της συμμετοχής στους
στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Για τον υπολογισμό τους
λαμβάνονται υπόψη, κατ’ αναλογία η παρ. 2 του άρθρου 21
της υπ. αριθμ. 181478/965/26.9.2017 κοινής απόψασης των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Υποδομών και Μεταψορών και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος ται Ενέργειας (6’
3763), και η πλέον πρόσατη εθνική απογραψή εκπομπών·
στ2) Την ευπάθεια του έργου στην κλιματική αλλαγή.
Ειδικότερα οι ΜΠΕ περιλαμβάνουν στοιχεία για τους
κινδύνους,
την
εκτίμηση
κινδύνων,
την
ανάλυση επιπτώσεων και λήψη μέτρων για την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας
στις
υψιστάμενες
και
μελλοντικές
κλιματικές συνθήκες·»
2. Στην παρ. Β του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4014/2011
προστίθεται παρ. 8α ως εξής
«Βα. Έλεγχος της συμβατότητας του έργου ή της
δραστηριότητας, ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του
ΕΣΕΚ, την αποτύπωση του τρόπου συμβολής στην κλιματική
ουδετερότητα το 2050, την καταγραψή των ανωτέρω στο
πρόγραμμα παρακολούθησης της παρ. 7 και τη λήψη
κατάλληλων μέτρων για τον μετριασμό των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου με ποσοτική τους ανάλυση, όπου
αυτό είναι εψικτό.»
3. Στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4014/2011
τροποποιείται η παρ. 9 ως προς τις πληροψορίες της ΜΠΕ
που πρέπει να περιλαμβάνει η μη τεχνική περίληψη, και η
παρ. 9 διαμορψώνεται ως εξής:
«9. Μη τεχνική περίληψη των πληροψοριών της ΜΠΕ βάσει
των παρ. 1 έως 8α.>.
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Άρθρο 19
εκπομπών
από εγκαταστάσεις
Μείωση
1. Τα έργα και οι δραστηριότητες κατηγορίας Α’ του άρθρου
1 του ν. 4014/2011 (Α 209) που κατατάσσονται οτις
ακόλουθες ομάδες και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων
Εκπομπών (ΣΕΔΕ), σύμψωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ.
181478/965/26.9.2017 κοινής απόώασης των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Υποδομών και Μεταψορών και του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3763),
υποχρεούνται σε μείωση εκπομπών κατά τριάντα τοις εκατό
(30%) τουλάχιστον, έως το 2030 σε σχέση με το έτος 2019,
με αναγωγή στην κατάλληλη μονάδα προϊόντος και έργου,
ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας
α) 4η Ομάδα της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016
απόψασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β
2471) συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών,
β)
όη Ομάδα της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. αρ.
37674/27.7.2016 απόψαοης του Υπουργού Περιβάλλοντος
τουριστικές εγκαταστάσεις και
και Ενέργειας (Β 2471)
έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και
αναψυχής,
υπό στοιχεία ΜΠΑ/οικ.
7η Ομάδα της
αρ.
γ)
37674/27.7.2016 απόψασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
2471)
πτηνοκτηνοτροψικές
(Β
και
Ενέργειας
εγκαταστάσεις,
αρ.
δ) 8η Ομάδα της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.
37674/27.7.2016 απόψασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β 2471) υδατοκαλλιέργειες,
ε) 9η Ομάδα της υπό στοιχεία 92108/1045/Φ.15/4.9.2020
και
κοινής
απόψασης των Υπουργών Ανάπτυξης
Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 3833)
βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις.
2. Εως την Ιη Ιανουαρίου 2026, για το σύνολο των
υψιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων της παρ. Ι
υποβάλλεται έκθεση στην αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση αρχή, προκειμένου να αποτυπωθεί ο τρόπος
συμμόρψωσης με τον στόχο μείωσης των εκπομπών. Η
έκθεση υπέχει θέση ψακέλου τροποποίησης Απόψασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της παρ. 6 του
άρθρου 11 του ν. 4014/2011 (Α 209). Η μείωση των
εκπομπών συνιστά μη ουσιώδη τροποποίπση της υποπερ.
αα της περ. β της παρ. 2 του άρθρου ότου ν. 4014/2011
και για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ εψαρμόζεται η
προβλεπόμενη στην ανωτέρω υποπερίπτωση διαδικασία.
3. Για την επίτευξη του στόχου της παρ. 1 ο ψορέας του
έργου ή της δραστηριότητας μπορεί να προβαίνει οε
αντιοτάθμιση εκπομπών με την αγορά πράσινων
πιστοποιητικών μέσω της εφαρμογής του Συστήματος
Εγγυήσεων Προέλευσης και του Μηχανισμού Διασψάλισής
-

-

-

-

2

σύμψωνα
την
του,
με
υπό
στοιχεία
Δ6/Φ1/σικ. 8786/6.5 2010
απόψαση
της
Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματυιής Αλλαγής (8’ 646)
ό μέσω Εθνικής εθελοντικής αγοράς δικαιωμάτων
εκπομπών, ιδίως μέσω ψυτεύσεων, συμπεριλαμβανομένων
δασώσεων, μέσω αναδασώσεων, ούμψωνα με την υπό
στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81777/2996/39. 2021 απόψαση του
Υψυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β 4080), ή με
άλλο εναλλακτικό τρόπο ισοδυνάμου αποτελέσματος,
σύμψωνα μετην απόψαση της παρ. 11 του άρθρου 34Ισ
4. Σε περίπτωση Που ο ψορέας του έργου ή της
δραστηριότητας διαθέτει περισσότερες από μια, ομοειδείς
μεταξύ τους εγκαταστάσεις, νια την επίτευξη του στόχου της
παρ. Ι δύναται να υπολογίζεται το άθροισμα των εκπομπών
των ομοειδών εγκαταστάσεων αυτών. Στο άθροισμα αυτό
δύναται να συμπεριλαμβάνονται και οι εκπομπές τυχόν
σταθερών εγκαταστάσεων του ώορέα που υπάγονται στο
ΣΕΔΕ.
5. Από το 2026, ο ψορέας του έργου ή της δραστηριότητας
Της παρ. Ι υποβάλλει στην αδειοδοτούσα περιβαλλοντική
αρχή έωςτην3ίη Οκτωβρίου κάθε έτους, έκθεση οχετικάμε
τις εκπομπές του προηγούμενου έτους. Για τις
εγκαταστάσεις που υπάγονται στο ΣΕΔΕ, η έκθεση που
ειώίδεται σύμψωνα με το άρθρο 21 της κοινής απόψασης
της παρ. 1, ακολουθεί τα προβλεπόμενα στον Εκτελεστικό
Κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066 της Επιτροπής, της ί9ης
Δεκεμβρίου 2018, «για την παρακολούθηση και την
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου κατ’ εψαρμσγή της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της
Επιτροπής)) (1 334). Η αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή
μπορεί να εκδίδει προειδοποίηση και να απευθύνει
συστάσεις προς τον ώορέα του έργου ή της δραστηριότητας,
αν από τις εκθέσεις διαπιστώνεται ότι είναι πιθανή η μη
επίτευξη του στόχου.
6. Η πραγματοποίηση των ελέγχων των εγκαταστάσεων της
παρ. 1 ανατίθεται από τον ψορέα του έργου ή της
δραστηριότητας, σε επαληθευτή, ψυσικό ή νομικό
πρόσωπο, το οποίο είναι επίσημα αναγνωρισμένο,
σύμψωνα
με
την
υπό
στοιχεία
φ.01.2/5679Ο/ΔΠΠ1828/31.5.2016 κοινή απόφαση των
Υπουργού και Υψυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουριομού (8’ 1897, διόρθωση σψάλματσς 8’ 2387), ότι
πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις επάρκειας
που
προβλέπονταιστον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2012της Επιτροπής,
της 21ης συνίου 2012, «για την επαλήθευση των εκθέσεων
που αψορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τα
τσνσχιλιόμετρα και για τη διαπίστευση των ελεγκτών
σύμψωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (1181).
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7. Οι ετήσιες εκθέσεις απογραψής που υποβάλλουν σι
ψορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων που υπάγονται
στο ΣΕΔΕ, σύμψωνα με το άρθρο 21 της υπ’ αριθμ.
181478/965/26.9.2017 κοινής απόψασης, ελέγχονται και
επαληθεύονται κατά τα προβλεπόμενα στον Εκτελεστικό
Κανονισμό (ΕΕ) 2018/2067 της Επιτροπής, της ΙΒης
Δεκεμβρίου 2018, ιισχετικά με την επαλήθευοη των
δεδομένων και τη διαπίστευοη των ελεγκτών ούμψωνα με
την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου», σύμψωνα με το άρθρο 22 της υπ’ αριθμ.
181478/965/26.9.2017 κοινής απόψασης.
8. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης;
α. Για τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στο ΣΕΔΕ,
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 31 της υπ’ αριθμ.
181478/965/26.9.2017 κονής απόψαοης.
β. Για τα λοιπά έργα και δραστηριότητες, επιβάλλεται
πρόστιμο εκατό (100) ευρώ για κάθε μέρα καθυοτέρησης.
Το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα ένα τοις εκατό
(0,1%), επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του ψορέα
του έργου ή της δραστηριότητας.
9. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου μείωσης των
εκπομπών Που προβλέπεται στην ΑΕΠΟ, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο με κύριο κριτήριο την απόκλιση από
τον στόχο, το οποο δεν υπερβαίνει το μισό τοις εκατό
(0,5%), επίτου συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας
χρήσης του ψσρέα του έργου ή της δραστηριότητας) με
βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας
δήλωσης ψορσλογίας εισοδήματος.
Άρθρο 20
Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών από επιχειρήσεις
1. Τα νομικά πρόσωπα της παρ. 2 υποβάλλουν, έως και την
31η Οκτωβρίου 2023, σε δημόσια προσβάσιμη ηλεκτρονική
βάση δεδομένων που υλοποιεί και λειτουργεί σ Οργανισμός
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, έκθεση
σχετικά με το ανθρακικό τους απστύπωμα για το έτος
αναψσράς 2022. Στην έκθεση συμπεριλαμβάνονται
εθελοντικοί στόχοι και δράσεις μείωσης ή αντιστάθμισης
εκπομπών.
των
Η
έκθεση
επικαιροποιείται
και
επαληθεύεται με τη &αδικασία Της παρ. 4 ετησίως.
2. Το παρόν εφαρμόζεται στα κάτωθι νομικά πρόσωπα:
α) Τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα,
β) τα πιστωτικά ιδρύματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
4261/2014 (Α 107),
γ) τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της περ. α της παρ. 1 του
άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (Α· 13),
δ) τις επιχειρήοεις επενδύσεων της περ. α της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α’ 14),
ε) τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεψωνίας,
στ) τις εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης,
-
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ζ) τις εταιρίες ταχυμετασρών,
η) τις επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και
ψυσικού αερίου,
8) τις αλυσίδες καταοτημάϊων λιανεμπορίου, οι οποίες
απαοχολούν πάνω από πεντακόοιους (500) εργαζόμενους,
ι) τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεοιών εψοδιαστικής, της
περ. 5 του άρθρου Ι του ν, 4302/2014 (Α· 225), και
ια) τις αστικές εταιρίες παροχής συγκοινωνιακού έργου.
Εξαιρούνται του πεδίου εψαρμογής της παρούσας οι μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, του άρθρου 2 του
Παραρτήματος της Σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
της όης Μάίου 2003 «σχεπκά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών καιτων μεσαίων επιχειρήσεων)) (1124).
3. Οι εκπομπές υπολογίζονται σύμψωνα με το πρότυπο
«2006 ρςς 6υΙΙπε5 ΎοΓ Ν3οπΙ ΟΓεθπ[ιουΞθ ί325 Ιπνθιυο
ΓΙο» όπως έχει τροποποιηθεί, και περιλαμβάνει τις άμεσες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις έμμεσες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση
ενέργειας,
όπως
ορίζονται
οτο
πρότυπο «6Η ΡιοοεοΙ Ο10 2Ε5Ο1]Ε5 ιΝ5τιτυτΕ»
ή εναλλακτικά, σύμψωνα με το πρότυπο «15Ο 14064
1:2018)), κατηγορίας 1 και 2. Ως συντελεστές μετατροτιής
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε ισοδύναμους τόνους
εκλυόμενου
διοξειδίου
του
άνθρακα
(ί02
χρησιμοποιούνται οι συντελεστές που αναψέρονται στην
πλέον πρόσψατη εθνική απογραψή εκπομπών.
4. Η πραγματοποίηση των αυτοελέγχων όλων των νομικών
προσώπων της παρ. 2 ανατίθεται από το νομικό πρόσωπο
σε επαληθευτή, ψυοικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι
επίσημα αναγνωριομένο, σύμψωνα με την υπό στοιχεία
φ.0Ι.2/56790/ΔΠΠ1828/31.5.2015 κοινή απόψαοη του
Υπουργού και του Υψυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού (Β 1897, διόρθωση σψάλματος Β 2387), ότι
πληροί πς ελάχιστες απαιτήσεις
επάρκειας
που
προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2012 της Επιτροπής,
της 2Ιης Ιουνίου 2012, «για την επαλήθευση των εκθέσεων
που αψορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τα
τονοχιλιόμετρα και νια τη διαπίστευση των ελεγ:<τών
ούμψωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου)> (1181).
5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, έως την Ιη Ιανουαρίου
2025, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργείας, κατόπιν
γνωμοδότησης της Επιστημονικής Επιτροπής για την
Κλιματική Αλλαγή, εξετάζειτη δυνατότητα θέσπισης στόχων
μείωσης των εκπομπών ανά κλάδο δραστηριότητας σε
αντιστοιχία με τους εθνικούς στόχους, αφού λάβει υπόψη
τους σχετικούς τομεακούς προϋπολογισμούς του άρθρου 7
και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και
το Κλίμα.
6. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης της παρ.
1, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ για κάθε μέρα
καθυστέρησης. Το πρόστιμο δεν υπερβαίνειτο μηδέν κόμμα
-

28

ένα τοίς χιλίοις (001%)
του συνολικού κύ:ιλου εργασιών
της τελευταίας χρήσης του ψορέα του έργου ή της
δραστηριότητας με βάση τον κύκλο εργασιών της
τελευταίας
υποβληθείσας
δήλωσης
ψορολογίας
εισοδήματος.
Άρθρο 21
Μετασχηματισμός αναπτυξιακού υιτοδείγματος των
νησιών και μετάβασή τους ατην κλιματική ουδετερότητα
1. Θεσπίζεται Αναπτυξιακό Στρατηγικό Πλαίσιο για τα
ελληνικά νησιά «6Π-θεο ί5Ί2πι5» (εψεξής Στρατηγικό
Πλαίσιο Πρωτοβουλίας «6-&ο 518πά5»)[ϊ?ε σκοπό:
α) την ολοκληρωμένη μετάβαση των ελληνικών νησιών προς
την κλιματική ουδετερότητα,
β) την άρση της ενεργειακής και κοινωνικοοικονομικής
απομόνωσης των νησίών και τη διασψάλιση της
ενεργειακής τους αυτάρκειας, μέσω της Παραγωγής
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) οε
συνδυασμό με συστήματα ατοθήκευσηςτης ενέργειας ή της
διαούνδεσής τους με το ηπειρωτικό σύστημα,
γ) την προώθηοη της κυκλικής οικονομίας,
δ) την ορθολογι:ιή και σειψόρο διαχείριση των ψυσικών
πόρων, ιδίως δε των υδάτινων,
ε) την προώθηση της καινοτομίας και της αξιοποίησης
τεχνολογιών αιχμής,
οτ) την εύίσχυοη της επιχειρηματικότητας, τη διασψάλιση
της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων
εργασίας,
ζ) την ανάδειξη του ψυσικού
και πολιτιστικού
περιβάλλοντος,
η) την ενίσχυση της εξυπηρέτησης των νηοιωτικών περιοχών
οτοντομέατωνμεταψορών, μέσωτηςεψαρμογήςπολιτικών
ιδίως στον τομέατης ναυτιλίας, με ιδιαίτερη μέριμνα γιατην
εσωτερική ακτοπλοία και τις λιμενικές υπηρεσίες’
8) την προώθηση του τουριστικού τομέα και της γάζιας
οικονομίας.
2. Τα νησιά υπάγονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο
Πρωτοβουλίας «6-εο ί5ΓΒπιΙς», κατόπιν αξιολόγησης των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, της δυνατότητας
υλοποίησης εμβληματικών, καινστόμων και πιλοτικών
έργων προοτιθέμενης αξίας στο έδαψός τους, της έκτασης
και έντασης της επιδιωκόμενης αναμόρψωσης του
πράσινου αναπτυξιακού τους μοντέλου, της πρόθεσης
δέσμευσης των τοπικών φορέων για την υλοποίηση των
απαιτούμενων παρεμβάσεων, των διαθέσιμων πόρων
χρηματοδότησης, καθώς και της δυνατότητας ολιστικής
συναρμογής των σκοπών και μέσων των ενωσιακών
πρωτοβουλίών «Καθαρή Ενέργεια για τα νησιά της Ε.Ε.)>,
«Εξυπνα Νησιά», «Σύμψωνο των Δημάρχων)> και «Σύ μψωνσ
των Νησιών)). Η επιλεξιμότητα των νησιών καθορίζεται
λαμβάνοντας υπόψη τον μόνιμο πληθυσμό τους και τις
29

τ ν,

γ0ν
ά4

ί&

&

ιηί

,

νιυ Η

ϊυ ν

2/ΰ2Ί)

τοπικές δημογραψι<ές τάσεις, την προοπτική και Το
χρονοδιάγραμμα ηλεκτρικής διασύνδεσής τους με το
ηπειρωτικό σύστημα, εψόσον είναι μη διασυνδεδεμένα, Τις
ενεργεια<ές τους ανάγκες σε επίπεδο ζήτησης ιοχύος και
κατανάλωσης ενέργειας, την τουριστική κίνηοπ, την
προσβασιμότητα και προσπελασιμότητά τους στον τομέα
των υποδομών ιιαι των μεταψορών, τους αξιοποιήσιμους
ψυσικούς πόρους, καθώς και τα οικονομικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά.
τους
Για
την
όσων
υλοποίηση
προβλέπονται στην παρούσα, προκηρύσσονται δράσεις και
προγράμματα νια τα επιλέξιμα νησιά χρησιμοποιώντας τους
πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εντός
των ετήσιων ορίων του και εντός του προϋπολογισμού των
Τομεακών και Περιψερειακών Προγραμμάτων του Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, τους πόρους για την
απανθρακοποίηση των νησιών της παρ. 8 του άρθρου 13 της
υπ’ αριθμ. 131478/965/26.92017 κοινής απόψασης των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Υποδομών και Μεταψορών και του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β
3763), το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», το Πράσινο
Ταμείο)ιαθώς και λοιπούς ενωσιακούς και εθνικούς
πόρους. Οι ψορείς υλοποίησης καθορίζονται κατά
αρμοδιότητα ανάλογα με τις επιλέξιμες παρεμβάσεις. Την
προκήρυξη, παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης
αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τα
χρηματοδοτικά προγράμματα ή τα εργαλεία, μέσω των
οποίων διατίθενται οι σχετικοί πόροι.
3. α. Για την υποστήριξη των νησιών κατά τη μετάβασή τους
προς την κλιματική ουδετερότητα και με σκοπό την
ταχύτερη και αποτελεσματική εψαρμογή του Στρατηγικού
Πλαισίου Πρωτοβουλίας «6-εεο ί5ΙόπάΞ», δύναται να
ορίζεται ανάδοχος μελετών, έργων και παρεμβάσεων
ενεργειακής μετάβασης και αειψόρου ανάπτυξης κατά
περίπτωση σε νησί ή σε ομάδα αυτών. Ως ανάδοχοι
δράσεων Στρατηγικού Πλαισίου Πρωτοβουλίας «6-θεο
512πά5» ορίζονται νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, ανεξαρτήτως του κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα
τους. [-1 πράξη ορισμού αναδόχου αποσκοπεί στην εκπόνηση
μελέτης και την υλοποίηση επιμέρους έργων και
παρεμβάσεων για την εψαρμογή του Στρατηγικού Πλαισίου
Πρωτοβουλίας «6-θεο 5ίέπ5)), σε επιλεγμένη περιοχή
νησιού ή στο σύνολο αυτού ή σε ομάδα νησιών, με ίδιους
πόρους του αναδόχου, χωρίς το Ελληνικό Δημόσιο να
απεμπολεί οποιοδήποτε δικαίωμα επί των οικείων
εκτάσεων.
β. Εως την έκδοση της κοινής απόψασης της παρ. 14 του
άρθρου
ενδιαψερόμενα νομικά πρόσωπα δύνανται
αναλαμβάνουν
πρωτοβουλία και να συμμετέχουν στον
να
εντοπισμό και την ωρίμανση ενός έργου στο πλαίσιο του
Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης ιι6Ι-θεο 1513πύ5», με
σκοπό την επιτάχυνση της ωρίμανσης και υλοποίησης
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ε. Η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών γίνεται με Ευθύνη
και δαπάνη του αναδόχου, χωρίς επιβάρυνση του
Δημοσίου. Η μελέτη υποβάλλεται Προς έγκριση στη Γενική
Διεύθυνση Ενέργειας. Η υλοποίηση των έργων γίνεται
σύμψωνα με τους όρους της πράξης ορισμού αναδόχου.
4. Για τη μείωση ιων εκπομπών των μη διασυνδεδεμένων
νησιών κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) έως το 2030 σε σχέση
με το έτος 2019, προωθούνται κατά προτεραιότητα μέτρα
για:
α) την επιτάχυνση της διασύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο
της ηπειρωτικής χώρας τω μη διασυνδεδεμένων νησιών
καιτην υποκατάσταση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας

από

υγρά

ορυκτά

καύσιμα,

από

ΑΠΕ

και

συοτήματα αποθήκευσης, μέσω, ιδίως, της αξιοποίησης του
πόρου για την απανθρακοποίηση των νησιών της παρ. 8 του
άρθρου 13 της υτι’ αριθμ. 181478/965/26.9.2017 κοινής
απόψασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και
Μεταψορών και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (6’ 3763),
β) την προώθηση της ηλεκτροκίνησης,
γ) την εξοικονόμηση ενέργειας και
δ) τον εξηλεκτρισμό των θαλάοοιων μεταψορών.
5. Σε περίπτωση χορήγησης λειτουργικής ενίοχυσης μέσω
της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσψορών του
πρώτου εδαψίου της παρ. 3 του άρθρου 151 του ν.
4495/2017 (Α 167), η ανώτατη τιμή υποβολής προσψορών
των συμμετεχόντων καθορίζεται με την απόψαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. Ι του
άρθρου 151 του ν. 4495/2017, κατόπιν εισήγησης της
Επιτροπής του άρθρου 12 του ν. 4414/2016 (Α 149) και κατά
τα οριζόμενα στην οικεία εγκριτική απόψαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωοης

6. Από την 1η Ιανουαρίου 2030 απαγορεύεται η χρήση
μαζούτ της Κατηγορίας 11 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.
3054/2022 (Α’ 230) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
οτα μη διασυνδεδεμένανησιά. Η απαγόρευση δεν ισχύεισε
περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο
την ασψάλεια εψοδιασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Άρθρο 22
Πρόστιμα

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ’ εψαρμογή της παρ. 2
του άρθρου 12 και των άρθρων 17, 19 και 20 εισπράπονται
σύμψωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.8,Ε., ν.δ. 356/1274, Α 90) και αποδίδονται στο Πράσινο
Ταμείο του ν. 3889/2010 (Α 182), σε Ειδικό λογαριασμό,
προκειμένου να διατεθούν για έργα και δράσεις που
αποσκοπούν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
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έργων και παρεμβάσεων ενεργειακής μετάβασης των
νησιών στην κλιματική ουδετερότητα. Για τον σκοπό αυτό
δύνανται να υποβάλλουν σχετική πρόταση αναδσχής στη
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, με αντικείμενο τη μελέτη και
κατασκευή έργων ενεργειακής μετάβασης και αειψόρου
ανάπτυξης, είτε αυτή ασρά σε νέα έργα, είτε στην
επέκταση ή ανα&αμόρψωση ή τροποποίηση υψιοτάμενων
έργων. Κατόπιν Της εξέτασης της πρότασης αναδσχής Και
της συμβατότητάς της με τις γενικές κατευθύνσεις και τους
μακροπρόθεσμους στόχους του Στρατηγικού Πλαισίου
Πρωτοβουλίας ιιόΚ-οεο 5ΙπΗε», εκδίδεται από τη Γενική
Διεύθυνση Ενέργειας! είτε πράξη ορισμού αναδόχου, είτε
απορριπτική απόψαση. Ανάλογα με το είδος των προς
αναδοχή δράσεων και έργων για την έκδοση της απόψασης
απαιτείται η σύμψωνη γνώμη της κατά περίπτωση αρμόδιας
θεματικής Γενικής Διεύθυνσης του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργείου.
γ. Μετά την έκδοση της κοινής απόψασης της παρ. 14 του
άρθρου
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει κατάσταση με
περιγραψή των προς αναδοχή δράσεων και έργων νησιών
«-θεο Ί5Ι8π5». Οι ενδιαψερόμενοι προς αναδοχή
υποβάλλουν αίτημα στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο
αναψέρονται η προς αναδοχή περιοχή, καθώς Και οι δράσεις
και έργα που δύνατα1 να αναληψθούν οτο πλαίσιο της
αναδοχής. Εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του
αιτήματος εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
πράξη ορισμού Αναδόχου ενεργειακής μετάβασης νησιών,
η οποία αναρτάται στη Διαύγεια και στην οποία
καθορίζονται το αντικείμενο, οι όροι εκπόνησης, εκτέλεσης,
παρακολούθησης, εποπτείας και παραλαβής της αναδοχής
από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και σι
αντίστοιχες προθεσμίες. Εάν το αίτημα περιλαμβάνει και
την εκπόνηση μελέτης ή έργου αρμοδιότητας άλλης Γενικής
Διεύθυνσηςτου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή
Γενικής Διεύθυνσης άλλου Υπουργείου, για την έκδοση της
πράξης ορισμού αναδόχσυ απαιτείται σύμψωνη γνώμη και
αυτών των υπηρεσιών και η πράξη ορισμού αναδόχου
εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του
αιτήματος. Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει ήδη
εγκεκριμένη επίκαίρη μελέτη, εκδίδεται απευθείας πράξη
ορισμού αναδόχσυ αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση
των σχετικών έργων και παρεμβάσεων, που συνοδεύεται
από τους αντίστοιχους όρους.
δ. Αν για το ίδιο νησί έχουν υποβληθεί πλείσνα αιτήματα
αναδοχής, εκδίδεται πράξη ορισμού αναδόχσυ για τσ
αίτημα, το οποίο κρίνεται ως το πλέον σκόπιμο και
συμψέρον, με βάση τις ανάγκες του νησιού. Ενδεικτικά, ως
ανάδοχος προκρίνεται σ ενδιαψερόμενος που έχει υποβάλει
την
τεχνικά
πιο
ολοκληρωμένη,
και
οικονσμικά
τεκμηριωμένη, καινοτόμα πρόταση.
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ρ6ρο-23
\Ασψάλισηκινδύνου.ατιωυματι4*αλλανή
-

1. Από τ’ιην 1η Ιανουαρίου 2025 Τα νέα κτίρια που ρίσκνίψι
σε ζώνες’\ηλή τρωτότητας υπό την έννοια της παρ. 2
ασψαλίζοντα υποχρεωτικά. Η ύπαρξη αοΦαιέείοΙ
συμβολαίου αοτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότησρ
του κτιρίου.
2. Ως ζώνες υψη\ής τρωτότητας θεωρούται οι περιοχές
που βρίσκονται:
\
α) Σε γεωγραψικές ζνες υψηλής πιθνότητας πλημμύρης
όπως αποτυπώνοντα\ στους χάρτες επικινδυνότηττς
πλημμύρας της περ. ν’ ½ς παρ. $‘του άρθρου 5 της υτήό
στοιχεία Η.Π.31822/1542/’103,ί2ό.7.2010 κοινής απόψασής

/

/

Υπουργών
Εσωτε’)ηκών,
Αποκέντρωσης
ιΙιι
των
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνιόι\ Οικονομικών, Οικονομί4ς,
νταγωνιοτικότητας ,)ιαι Ν½υτιλίας, Περιβάλλοντς,
νέργειας και Κλιματιής Αλλαγ)ξ Υποδομών, Μεταψορμν
αι Δικτύων και.ΓΤοστασίας του\Πολίτη (Β 1108) αι
μπίπτουν στο2ενάριο πλημμύρας υψ,ηλής πιθανότητας
β πληοίον δάσικών περιοχών που χακτηρίζονται ατό
υ\!ηλό κίδ{’νο πυρκαγιάς. Οι περιοχές ακτές καθορίζονΜι
μ απόψαση του οικείου Γενικού Διε’ί&υντή Δαοι&,
λήι,Ψώντα υπόψη το είδος της δασικής βιοτησης, τν
πυμ5νότητά της, την απόσταση από τα κ4ια και ις
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ΆρθρήΨ·
Οικονομικοί πόροι

1. Για την υποστήριξη των δράσεων που συμβάλλουν οτην
επίτευξη των κλιματικών στόχων μετριασμού και
προσαρμογής του παρόντος, αξιοποιούνται σι πόροι του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εντός των ετήσιων
ορίων του και εντός του προϋπολογισμού των Τομεακών και
Περιψερειακών Προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος
Ανάπτυξης 2021-2025, οι πόροι για την απανθρακοποίηση
των νησιών της παρ. 8 του άρθρου 13 της υπ’ αριθμ.
181478/965/26.9.2017 κοινής απόψασης των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Υποδομών και Μεταψαρών και του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3763), καθώς
και ενωσιακοί και λοιποί εθνικοί πόροι.
2. Για την υποστήριξη των δράσεων που συμβάλλουν στην
κλιματικών
παρόντος,
επίτευξη των
στόχων του
αξιοποιούνται,
επίσης,
τα
δημόσια
έσοδα
από
δικαιωμάτων
αερίων
πλειοτηριασμούς
εκπομπών
θερμοκηπίου, σύμψωνα με το άρθρο 15 της υπ’ αριθμ.
181478/965/26.9.2017
κοινής απόψασης τα οποία
κατανέμονται ετησίως με απόψαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής:
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α) Μέρος των εσόδων αποτελεί Πάρο του Ειδικού
Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Λ 179).
β) Μέρος των εσόδων καλύπτει Τις ανάγκες της ενίσχυσης
νια επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε
σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, σύμψωνα με την
κοινή απόψαοη του πρώτου εδαψίου. Ποσό, το οποίο δεν
χρησιμοποιείται νια τον παραπάνω σκοπό αποτελεί πόρο
Του ειδικού λοναριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.
(ν) Μέρος των εσόδων διατίθεται νια την πραγματοποίηση
έργων και την εξυπηρέτηση των σκοπών που περιγράψονται
στην υπ’ αριθμ. 181478/965/2692017 Κοινή απόψαση και,
συγκεκριμένα, Κατά προτεραιότητα σε έργα εξοικονόμησης
ενέργειας, νια την υποστήριξη χαμηλών και μεσαίων
εισοδημάτων, σε έργα που αποσκοπούν στη μείωση των
συμβατικών καυσίμων από μεταψορές και δράσεις για την
προώθηση της ηλεκτροκίνησης, σε αντιπυρικά έργα
καθαρισμού και διαχείρισης με σκοπό τη διατήρηση και
αύξηση του αποθέματος των δημόσιων και ιδιωτικών
δασών, στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, στην
ενίσχυση του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού
Υππρεσιών Κοινής Ωψέλειας του άρθρου 55 του
ν. 4001/2011, σε έργα οε αναπτυσσόμενες ή τρίτες χώρες με
σκοπό τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
και σε έργα για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του
ψυσικού περιβάλλοντος, ιαθώς καιγιατην υποστήριξη του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως ιιρος την
εξυπηρέτηση μέρους των λειτουργικών δαπανών του,
καθώς και των στόχων και δράσεων του Εθνικού Σχεδίου για
την Ενέργεια και το Κλίμα.
Με την ίδια απόψαση καθορίζονται ως φορέας υλοποίησης
των δράσεων, είτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, είτε φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η διαδικασία
μεταφοράς των πόρων στους ανωτέρω ψορείς. Ποσό ,του
δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους, μεταψέρεται για
χρήση οτα επόμενα έτη, έως εξαντλήσεώς του.
δ) Μέρος των εσόδων διατίθεται σε ψορέα ή ψσρείς
εποτιτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την
ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, με
στόχο την ενίσχυση και τη σταδιακή διαψοροποίηοη των
τοπικών οικονομιών, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας στις Περιψερειακές Ενότητες Κοζάνης και
Φλώρινας της Περιψέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στον
Δήμο Μεγαλόπολης της Περιψερειακής Ενότητας Αρκαδίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με απόψαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται το
ποσοστό των εσόδων, ο φορέας και η διαδικασία χορήγησης
των πόρων. Ποσό που δεν χρησιμοποιείται εντός του έτους,
μεταψέρεται για χρήση στα επόμενα έτη έως εξαντλήσεώς
του.
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ε) Ποσοστό έως ένα τοις εκατό (1%) των εσόδων διατίθεται
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να καλύψει
ουνδρομές και υποχρεώσεις νια Θέματα κλιματικής
αλλαγής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και
προστασίας της οτοιβάδας του όζοντος, που απορρέουν
από διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογραψεί από την
Ελληνική Δημοκρατία, καθώς και από συμμετοχή σε
διεθνείς οργανισμούς.
στ) Μέρος των εσόδων διατίθεται για Την Ενίσχυση του
ειδικού λογαριασμού μετην ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής
Μετάβασης» του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν.
4839/2021 (Α’ 131).
ζ) Μέρος των εσόδων διατίθεται στον οριοθέντα
εκπλειστηριαοτή για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών
για τη διαχείριση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.
3. Για την υποοτήριξη δράσεων που συμβάλλουν
σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην
ιτροσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, σύμψωνα μετα άρθρα
10 και 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΒης Ιουνίου 2020,
«σχετικά με τη θέσπιση Πλαισίου για τη διευκόλυνση των
βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088)) (1 198) και Τις σχετικές κατ’
εξουσιοδότηοη πράξεις, αξιοποιούνται, μεταξύ άλλων, οι
πόροι ιων πολυετών δημοσιονομικών πλαισίων, για Την
απανθρακοποίηση των νησιών της παρ. 8 του άρθρου 13 της
υπ’ αριθμ. 181478/965/26.9.2017 κοινής απόψασης και του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από τους πόρους
της
παρούσας
χρηματοδοτούνται
αποκλειστικά
προγράμματα που σέβονται την αρχή της μη πρόκλησης
σημαντικής βλάβης) σύμψωνα με το άρθρο 17 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852/ΕΕ και τις σχετικές κατ’
εξουσιοδότηοη πράξεις.
4. Στην αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων από το
Δημόσιο λαμβάνονται υπόψηΓ Κανονισμός 2020/852/ΕΕ
και οι σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις’ια__τις..
που εμπίπτουν οτα πεδίο
κατ’
εψαρμογής του
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2019/331 της Ι9ης Δεκεμβρίου 2018, ((σχετικά με τον
καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την
εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής
κατ’ εψαρμογή του άρθρου ΙΟα της Οδηγίας 2003/87/Εκ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου>) (159)
ΔιηιιόστΧαμβάνεται επιπρόσθετα υπόψη η απόδοση της
επένδυσης, ως προς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
σε σχέση με τη μέση τιμή των δέκα τοις εκατό (10%)
αποδοτικότερων εγκαταστάσεων κατά τα έτη 2016 και 2017
(1 ισοδυνάμου ΕΟ2/), όπως καθορίζεται στο Παράρτημα
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής
της Ι2ης Μαρτίου 2021, (<σχετικά με τον καθορισμό των
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αναθεωρημένων τιμών των δεικτών αναψοράς για Τη

δωρεάν Κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής για την περίοδο
από το έτος 2021 έως το έτος 2025 κατ’ εψαρμογή του
άρθρου ίΟα παράγραψος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του
Ευρωπάίκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου» (187).
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Άρθρο
Οικονομικά κίνητρα για δραστηριότητες με σημαντική
συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 24 ν. 4172/2013
-

Στο πρώτο εδάψιο της περ. α’ της παρ. 10 του άρθρου 24 του
ν. 4172/2013 (Α 167), περί συντελεοτών απόσβεσης,
προστίθενται και οι επενδύσεις που συμβάλλουν στον
μετριασμό Της ιλιματικής αλλαγής, και η παρ. 10
διαμορψώνεται ως εξής:
«10.α. Το κόστος που είναι συναψές μετην αναβάθμιση των
Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), με την
ενεργειακή απόδοση, με την εξοικονόμηση νερού ή με
επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως συμβάλλουσες
σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,
σύ μψωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΙΒης
Ιουνίου 2020 «σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη
διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088>) (1 198) και
τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις)> αποσβέννυται με
τους συντελεστές του πίνακα της παρ. 4, προσαυξημένους
κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο
αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του δέκα
τοις εκατό (10%), σ προσαυξημένος συντελεστής δεν
δύναται να υπερβαίνει τις δέκα (10) πσσοστιαίες μονάδες.
β. Η περ. α δεν καταλαμβάνει τις κατηγορίες ενεργηιικσύ
επιχείρησης σχετι»ές με: “αερσσκάψη, οιδηρσδρσμικούς
συρμούς, πλοία και σκάψη”, ‘μέσα μεταψοράς ατόμων και
“μέσα μεταψοράς εμπορευμάτων’.
γ. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι
προϋποθέσεις, σι όροι, οι διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια για την εψαρμογή της παρούσας.>).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ,
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Άρθρο2
Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή ατην
Κλιματική Αλλαγή
1. Στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας συστήνεται Εθνικό Παρατηρητήριο για την
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Προσαρμογή
οτην
Κλιματική
Αλλαγή. Το
Εθνικό
Γίαρατηρητήριο για την Προσαρμογή στην Κλιματιιιή Αλλαγή
αποτελεί ανοιχτό δίκτυο ανταλλαγής πληροψοριών και
ενημέρωσης με συμμετοχή των Υπουργείων Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Εσωτερικών, της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και άλλων
ερευνητικών, ακαδημαϊκών και δημόσιων ψορέων και είναι
ττροσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (ον.ι’-ΕΨΔ).
2. Το Εθνικό Παρατηρητήρισ για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή υποστηρίζει την εθνική πολιτική για την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και συμβάλλει:
α) στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της ανθεκτικότητας
της χώρας στις επιπτώσεις Ζης κλιματικής αλλαγής,
β) στην παροχή αξιόπιστων στοιχείων προς τη διοίκηση και
την επιμόρψωση των στελεχών της για την υποστήριξη του
σχεδιασμού, της αξιολόγησης <αι της επικαιρσπσίησης
πσλιτικών και δράσεων και γενικότερα για τη λήψη
απσψάσεων σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή,
γ) στην παροχή πληρσψόρησης πρσς τις επιχειρήσεις και
Τους οργανισμούς τσυ δημόσιου και ιδιωτικού τσμέα για την
υποστήριξη της ενσωμάτωσης των κινδύνων της κλιματικής
αλλαγής στον επιχειρησιακό τους σχεδιασμό και τη λήψη
μέτρων τιρσσαρμσγής ιων δραστηριοτήτων τους στην
:ιλιματική αλλαγή,
δ) στην ενημέρωση και ευαισθητσπσίηση της ελληνικής
κοινωνίας αναψσρικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή,
ε) στην παροχή στσιχείων για τη σύνταξη εθνικών εκθέσεων
για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο των
διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας.
3. Το Εθνικό Γίαρατηρητήρισ για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή, αξισποιώντας υψιστάμενες δράσεις και
πρωτοβουλίες εθνικής εμβέλειας, αναπτύσσει και διατηρεί
ενιαία εθνική βάση κλιματικών δεδομένων, η οποία Είναι
ηλεκτρονική και δημόσια προσβάσιμη και επικαιροποιείται
συνεχώς, ώστε να παρέχει αξιόπιστες πρσγνώσεις και άλλες
σχετικές κλιματικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, η ενιαία εθνική
βάση κλιματικών δεδομένων περιλαμβάνει:
α) την παροχή αξιόπιστων πληρσψοριών και δεδομένων για
τη μεταβολή του κλίματος στην Ελλάδα στο παρελθόν,
παρόν και μέλλον,
β) την πρόβλεψη και παρακολούθηση των κινδύνων και
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στσ περιβάλλον
συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας ζώνης, την Κοινωνία
και την οικονομία, με έμψαση στους πλέον ευάλωτους στην
κλιματική αλλαγή τομείς,
γ) την παρακολούθηση των δράσεων και πολιτικών
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, μέσω συστήματος
δεικτών και άλλων κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων,
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δ) την ανάπτυξη και λειτουργία Εθνικού Πληροψοριακού
Διαδικτυακού Κόμβου για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή και άλλων κατάλληλων ενημερωτικών και
πληροψοριακών μέσων και εργαλείων,
δράσεις
ευαιοθητοποίησης
ε)
ενημέρωσης,
<αι
ετιιμορψιυτικών προγραμμάτων νια την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή,
οτ) κάθε άλλη δράση ή υπηρεσία που μπορεί να ουμβάλει
στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.
4. Το Εθνικό Παρατηρητήριο νια την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή συνεργάζεται με άλλους ψορείς και
υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία
και πληροψορίες και να υποστηρίζουν εν γένειτη λειτουργία
του.
5. Το Εθνικό Παρατηητήριο νια την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή δύναται να ζητεί τη δωρεάν παροχή
στοιχείων, πληροψοριών και εργαλείων που εξυπηρετούν
τον σκοπό του, από κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό ψορέα, που
λαμβάνει εθνική ή ενωσιακή χρηματοδότηοη για την
παραγωγή αυτών των στοιχείων και πληροψοριών ή την
ανάπτυξη της λειτουργίας αυτών των εργαλείων.
Άρθρο 21’
Διαδικτυακός τόπος κλιματικού διαλόγου
Σε διαδικτυακό τόπο που υλοποιείται και εξυπηρετείται από
τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και είναι προοβάοιμος μέσω της
Ενιαίας Ψηψιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκηοης (8ον.Γ
ΕΨΔ), δημιουργείται ψόρουμ κλιματικού διαλόγου, στο
οποίο ουμμετέχουν εκπρόσωποι δήμων, περιψερειών,
περιβαλλοντικών
πανεπιστημίων,
κυβερνητικών
μη
οργανώσεων, επιχειρήσεων, επαγγελματικών οργανώσεων
και συνδικαλιοτικών ψορέων, για τη διαβούλευση επί των
βασικών αποτελεσμάτων της πρότασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς την Κυβερνητική
Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα για τους
τομεακούς προϋπολογισμούς άνθρακα του άρθρου 7, της
αξιολόγησης του άρθρορ 8 και της ετήσιας έκθεσης
προόδου του άρθρου
Σε κάθε μία από τις ανωτέρω
περιτΥτώσεις η ελάχισ·η διάρκεια της διαβούλευσης
ορίζεται σε Τριάντα (30) ημέρες. Τα σχόλια και οι
παρατηρήοεις ενσωματώνονται σε έκθεση διαβούλευοης,
που ουντάοσει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, η οποία συνυποβάλλεται από
τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας οτην
Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα.
2. Η Διεύθυνση Κλιματκής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατμόσψαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, σε ουνεργασία μετον ΟΦΥΠΕΚΑ
και το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Προσαρμογή ατην
.
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Κλιματική Αλλαγή, κατόπιν διαβούλευσης ιε σχετικούς
κρατικούς, περιψερειακσύς ή δημστικούς ψορείς, Κέντρα
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης,
δίκτυα
πολιτών,
περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και
επιστημονικές οργανώσεις, σχεδιάζουν και υλοποισύν
στοχευμένες δράσεις και εκστρατείες ενημέρωσης για τσ
κοινό, με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης των εννοιών
που σχετίζονται με την ιιλιματιιιή αλλαγή και την ανάδειξη
της σημασίας συλλογικής δράσης και ενεργοποίησης των
πολιτών για την αναχαίτιση των επιπτώσεών της.

4

Άρθρο
Ετήσια έκθεση προόδου
1. Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατμόσψαιρας του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Και
Ενέργειας, σε συνεογαοία με το αρμόδιο όργανο του
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), καταρτίζει ετήσια έκθεση προόδου σε
Θέματα μετριασμού και προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, η οποία περιλαμβάνει:
α) Τα εθνικά στοιχεία εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
συνολικά και ανά τομέα, όπως παραγωγή ηλεκτρισμού και
θερμότητας, βιομηχανία, μεταψσρές, κτίρια, γεωργία,
κτηνστροία και απόβλητα,
β) τα εθνικά στοιχεία εκπομπών και απορροψύσεων αερίων
του θερμοκηπίου από Τη δραστηριότητα χρήσης γης,
αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας,
γ) αποτίμηση της ετήσιας προόδου ανά τομέα της
Οικονομίας σε σχέση με την επίτευξη των αντίστοιχων
τομεαιιών
προϋπολογισμών
άνθρακα,
συνοπτική
περιγραφή και ποσοτική αξιολόγηση της επίδρασης των
τομεακών πολιτικών και μέτρων για τον μετριασμό των
εκπομπών θερμοκηπίου,
δ) προβλέψεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου,
συνολικά και ανά τομέα ως το πέρας της ισχύος του
πενταετούς συνολικού προϋπολογισμού άνθρακα και
ερμηνεία των τάσεων των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου,
ε) ανάλυση σχετικά μετα δικαιώματα εκπομπών, σύμψωνα
με τον ΚανοΨισμό (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3Οής Μάίου 2018,
«σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου και των απσρρσψήσεων από δραστηριότητες
χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης Και δασοπονίας στο
πλαίσιο για τσ κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς
και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
525/2013 και της απόψασης (ΕΕ) αριθ. 529/2013/ΕΕ)> (1
156), τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Και του Συμβουλίου, της 3Οής Μίου 2018,
ιισχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών
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αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το
2030, στο πλαίσια της συμβολής στη δράση νια το κλίμα για
την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη
συμψωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013» (1 156) και την
Εκτελεστική Απύψαση (ΕΕ) 2020/2126 της Επιτροπής της
Ιόης Δεκεμβρίου 2020 «σχετικά με τον καθορισμό των
ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπών των κρατών μελών για την
περίοδο από το 2021. έως το 2030 σύμψωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) 2018/842του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου» (1426),
οτ) χρήση εσόδων από τους πόρους που αναψέρονται στο
άρθρο μι.
ζ) περιγρψή των δράσεων και της προόδου σε σχέση μετην
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ανάτομέα,
η) εκτίμηση του ύψους των απαιτούμενων επενδύσεων για
μετριασμό και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ανά
κλιματική ζώνη και τομέα της Οικονομίας,
θ) πιθανές εναλλακτικές προτάσεις για διορθωτικές κινήσεις
και μέτρα στην άσκηση της κλιματικής πολιτικής,
ι) περιγραψή δράσεων οικονομικής και τεχνολογικής
στήριξης πρσς αναπτυσσόμενες χώρες με βάση τις
δεσμεύσεις που απορρέουν από τις παρ. 5 και 7 του άρθρου
9 της Συμψωνίας του Παρισιού, η οποία κυρώθηκε μετον ν.
4426/2016 (Α 187),
ια) τις εθνικές εκπομπές αερίων του Θερμοκηπίου από το
σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας ανά κάτοικο <αι ανά
μονάδα Ακαθάριοτου Εγχώριου Πρσίόντσς, καθώς και
ιβ) τους ακόλουθους δείκτες:
ιβα) δείκτη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από την
παραγωγή ηλεκτρισμού στο διασυνδεδεμένο σύστημα και
συνολικά,
ιββ) ειδι<ές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου δημόσιων
ηλεκτροπαραγωγής
και
σταθμών
σταθμών
αυτοπαραγωγών,
ιβγ) κλαδικούς δείκτες εκπομπών αερίων θερμοκηπίου)
όπως βιομηχανία, αγροτικός τομέας, ανά μονάδα
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας)
ειδικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου
των
ιβδ)
νοικοκυριών για τη θέρμανση του χώρου,
ιβε) ειδικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου οδικών,
αεροπορικών και Οαλάοσιων μεταψορών.
2. Η ετήσια έκθεση προόδου της παρ. 1, μαζί με την
αντιοτοιχη εκθεση διαβουλευοης της παρ. 1 του αρθρου
,
υποβάλλονται από τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και
Ποιότητας της Ατμόσψαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας στην Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική
Ουδετερότητα. Για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης
προόδου χρησιμοποιούνται οι εκθέσεις που υποβάλλονται
δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου
2018, για τη διακυβέρνηση της ΕνεργειακήςΕνωσης και της

,-
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ίω·

Δράσης νια το Κλίμα (1328) και ιδίως τα προβλεπόμενα οτα
άρθρα 1 και 19 αυτού.
3. Η Διεύθυνση Κλιιιατικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατμόοψαιρας του Υπουργείου Περι3άλλοντος και Ενέργειας
και το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία μετον ΟΦΥΠΕΚΑ
και την Επιστομονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιοη της
Κλιματικής Αλλαγής, παρουσιάζουν σε διαδικτυακή
πλατψόρμα και σε ενημεοωτικές ημερίδες τα βασικά
σποτελέοματα της ετήσιας έκθεσης, καθώς και τα
διαθέσιμα δεδομένα εξέλιξης Της κλιματικής αλλαγής σε
επιστημονικούς και επαγγελματικούς ψορείς, στο τέλος
κάθε έτους.
Άρθρο 2!
Εθνικό Συμβούλιο νια την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προοτασίας Εθνικό Συμβούλιο για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠ)) ως το κεντρικό
γνωμοδοτικό όργανο του κράτους νια τον συντονισμό) την
παρακολούθηση, την υιοθέτηση και αξιολόγηοη των
δράσεων πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή.
2. Τσ ΕΣΠ αποτελείται από είκοσι δύο (22) τακτικά μέλη, με
τους αναπληρωτές τους, με τριετή (3) θητεία, ως εξής:
α. ταν Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, ως Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον
Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
β. από έναν (1) εκπρόσωπο των Υπουργείων Οικονομικών)
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Υγείας) Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταψορών,
Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής,
Αγρστικής Ανάπτυξης και Τροψίμων και Τουρισμού,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας, επιπρόσθετα του αναψερόμενου οτην περ. β
εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
5. έναν (1) εκπρόσωπο μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής
οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο, στο καταστατικό της οποίας
περιλαμβάνονται Θέματα κλιματικής αλλαγής, η οποία
ορίζεται με απόψαση τσυ Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής ‘Ενωσης Δήμων
Ελλάδας,
οτ. έναν (1) εκπρόσωπο της’Ενωσης Περιψερειών Ελλάδας,
ζ. τέσσερις (4) εκπρσσώπσυς της ακαδημαΙκής κοινότητας
της χώρας) όπως της Ακαδημίας Αθηνών, Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, με
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εξειδικευμένη γνώση σε Θέματα προσαρμογής ατην
κλιματική αλλαγή,
η. έναν (1) εκπρόσωπο Του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Συνδέομου Επιχειρήσεων και Βιοιιηχανιών.
3. Στις συνεδριάσεις του ΕΣΠ είναι δυνατόν) ανάλογα με το
Θέμα, να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήψου, ύοτερα από
πρόσκληση
του
Προέδρου)
ειδικοί
επιοτήμονες,
υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι ψορέων.
4. Τα μέλη του ΕΣΠ με τους αναπληρωματικούς τους
προτείνονται από τους ψορείς Που εκπροσωπούν, ενώ οι
εκπρόσωποι των Υπουργείων ορίζονται με αποψάοεις των
οντίοτοιχων Υπουργών. Οι εκπρόσωποι της ακαδημαΙκής
κοινότητας επιλέγονται από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν πρόοκλησης εκδήλωσης
ενδιαψέροντος. Το ΕΣΠ συγκροτείται με απόψαση του
Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Για
τα μέλη του Συμβουλίου δεν προβλέπεται αμοιβή.
5. Το ΕΣΠ είναι αρμόδιο για:
α) την εξειδίκευση των πολιτικών προσαρμογής με βάση
διεθνείς συιιώωνίες και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης
σύμψωνα με το άρθρο 9,
β)
την
εξειδίκευση
οριζόντιων
πολιτικών
που
περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ), ιδίως αυτών
που αψορούν σε Θέματα ευαιοΘητοποίησης, ενημέρωσης.
εκπαίδευσης,
γ) την παροχή γνώμης για την κατάρτιση και αναθεώρηση ή
τροποποίηση της ΕΣΠΚΑ και των Περιψερειακών Σχεδίων
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή) και
6) τη γνωμοδότηση για κάθε Θέμα σχετικό με την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που παραπέμπεται σε
αυτό από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας.
Άρθρο
Επιστημονική Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής
1.
Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Επιστημονική Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής
(ΕΕΚΑ) η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο και οκτώ (8)
μέλη, εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής
κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική έξειδίκευση
στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής) της προστασίας του
περιβάλλοντος ή συναψή επιστημονικά πεδία που ορίζονται
για τριετή
θητεία με
απόψαση του
Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως μέλη δύνανται να
ορίζονται και εκπρόσωποι που υποδεικνύονται, κατόπιν
αιτήματος του Υπουργού, από τους παραγωγικσύς ψορείς
και από μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν ως
αντικείμενό τους την προστασία του κλίματος και το
περιβάλλον. Στις εργασίες της Επιτροπής μπορεί να
συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήψου, ο Προϊστάμενος της
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Διεύθυνσης
Κλιματικής
Αλλαγής
Ποιότητας
και
Ατμόσψαιρας
του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κλιματικής
Αλλαγής της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας
της Ατμόσψαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κλιματικής
Αλλαγής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής και ο Προϊστάμενος του αρμόδιου
Τμήματος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας.
2. Η ΕΕΚΑ είναι αρμόδιαγια:
α) την εισήγηση για τη διαμόρψωση Πολιτικών
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγύς και τον συνδυασμό
τους μετα μέτρα προσαρμογής στην <λιματική αλλαγή,
β) την επιστημονική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των
Προτεινόμενων Πολιτικών,
γ) τη γνωμοδότηση για κάθε θέμα σχετικό με την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που παραπέμπεται
σε αυτήν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων)
την Κυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Ουδετερότητα
ή το Εθνικό Συμβούλιο γϊα την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή,
δ) τη συνεργασία ιιε άλλες επιστημονικές επιτροπές για την
προώθηση λύσεων απέναντι στην κλιμαϊιιή αλλαγή ϊιού
βασίζονται στη ψύση και συνυπολογίζουν την ανάγκη
διατήρησης της βιοποικιλότητας και της ακεραιότητας των
ψυσικών οικσσυστημάτων,
ε) τον συντονισμό ετήσιας διαβούλευσης με ψορείς,
εκπροσώπους των παραγωγικών ψορέων και της κοινωνίας
των πολιτών γύρω από ζητήματα κλιματικής πολιτικής και
την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της στην ετήσια
έκθεση προόδου, πριν από την κατάθεσή της στην
Κυβερνητική Επιτροπή γιατην Κλιματική Ουδετερότητα,
στ) την υποβολή στην Κυβερνητική Επιτροπή για την
Κλιματική Ουδετερότητη4α4άθηρθόδου-για
έμαα—κληιαταήη-α*αγήςτην--ποία--&κτ4λςσης---των
προτάσεων για1νάγκη πιθανής αναπρσσαρμογής της
κλιματικής πολιτικής,
ζ) ην—
‘γη34ρος την Κυβερνητική Επιτροπή για την
Κλιματική Ουδετερότητα κάθε πέντε (5) έτη για τους
πενταετείς πρσύπολογισμούς άνθρακα σε όλους τους τομείς
της οικονομίας, για την ανάγκη ή μη επικαιρσποίησης του
μακροπρόθεσμου και των ενδιάμεσων κλιματικών στόχων,
των δράσεων και μεθόδων επίτευξης αυτών) σε συμψωνία
με τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία Και διεθνείς
συ μψωνίες.
3. Η ΕΕΚΑ συνεργάζεται με την Διυπουργική Επιτροπή
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, τη
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της
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Ατμόσψαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας. Η διοικητική και τεχνική
υποστήριξη της Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική
Αλλαγή παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων.
Άρθρο 3
Διεθνής συνερνασία σε Θέματα κλιμαιικής αλλαγής
Στο πλαίσιο της οικονομικής και τεχνικής συνεισψοράς της
Ελλάδας προς τρίτες, αναπτυσσόμενες χώρες και της
διεθνούς συνεργασίας οε θέματα μετριασμού εκπομπών
ανθρωπογενών αερίων θερμοκηπίου, καθώς και της
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής:
α) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποψασίζει,
κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και
Ποιότητας της Ατμόοψαιρας, για τα έργα, τις δράσεις καιτις
υπηρεσίες του παρόντος που αψορούν αποκλειστικά οε
θέματα μετριαομού της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για
την αξιοποίηση οικονομικών πόρων, ούμψωνα με την παρ.
2 του άρθρου
β) Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
αποψασίζει, κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
για αντίστοιχα έργα, δράσεις και υπηρεσίες που αψορούν
σε θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ
ΔΙΑΤΑΞ8Σ
Άρθρο3
Αντικατάσταση και ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών
Αντικατάσταση άρθρου 24 ν. 3769/2009

ΙΔ
-

Το άρθρο 24 του ν. 3769/2009 (Α’ 105) αντικαθίοταται ως
εξής:
«Αρθρο 24
1. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να προκηρύοσσνται δράσεις προς τους τελικούς
ωψελσύμενους, χρηματσδστούμενες από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ή από άλλες πηγές, που αψσρούν στην απόσυρση
οικιακών ηλεκτρικών συσκευών μέσω συστήματος
διαχείρισης
εναλλακτικής
και
ανακύκλωοης
από
πιστσποιημένους ψορείς, σύμψωνα μετον ν. 4819/2021 (Α
129) και την αντικατάσταοή τους με άλλες όμοιες συσκευές
υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
2. Με την απόψαση της παρ. Ι καθορίζονται ο
προϋπολογισμός της σχετικής δράσης, το είδος των
συσκευών στις
οποίες
αναψέρεται,
το ποσοστό
χρηματοδότησης αυτών, σι ωψελούμενοι από τη δράση, η
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διάρκεια και οι δ.α&κασίες εώαρμογής της, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά
και
ψορέας
ο
καταβσλής
της
χρηματοδότησης για την αντικατάσταση αυτών, σι
υποχρεώσεις των ωψελούμενων

και

οι συνέπειες

μη

τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων της δράσης και
κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια γατην εψαρμογή της.
3. Φορέας υλοποίησης και ελέγχου των δράσεων της
παρούσας ορίζεται η «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τομέα Ενέργειας». Με την
απόφαση της παρ. Ι προβλέπονται οι αρμοδιότητες του
φορέα υλοποίησης, τα καθήκοντα και οι όροι υλοποίησης
των δράσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικό με
την ανάληψη, εκπλήρωση και εποπτεία της άσκησης των
καθηκόντων που απορρέουν από αυτήν.
4. Με απόψαοη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και των κατά περίπτωση αρμάδιων Υπουργών δύνανται να
ορίζονται ως αρμόδιοι φορείς για την πιοτοιτοίηοη της
αντικατάοτασης ή της απόσυρσης των συσκευών και για την
καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους, οι
ψορείς που έχουν πιστοποιηθεί ως Συλλογικό Σύστημα
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ), με βάση τον ν. 4819/2021
(Α 129), και διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική
εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων
διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού :ιαι ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Στην περίπτωση αυτή, στην απόψαση της παρ.
1, καταγράφονται οι αρμοδιότητες του αρμόδιου ψορέα,
καθώς και ο φορέας ελέγχου για την πιστοποίηση της
τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της δράσης από τον
εν λόγω φορέα.
5. Στην περίπτωση ορισμού αρμόδιων ψορέων σύμφωνα με
την παρ. 4, καθορίζονται μετην ίδια απόψαση η διαδικασία,
οι όροι μεταφοράς των πιστώσεων που εγγράψονται στο
ΕίΔΕ ή των πόρων από άλλη πηγή προς τους ψορείς αυτούς,

τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά
δημοοιονομικής
τακτοποίησης των πληρωμών, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια γιατην υλοποίηση των δράσεων. Με
την ίδια ή όμοια απόψαση, προσδιορίζεται το ποσοστό επί
του προϋπολογισμού των δράσεων που καταβάλλεται
στους αρμόδιους ψορείς για την κάλυψη των λειτουργικών
τους δαπανών, η πηγή χρηματοδότησής τους και
ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες εψαρμογής της
απόψασης. Οι λειτουργικές δαπάνες πού καταβάλλονται
στους αρμόδιους φορείς και συνδέονται αποκλειστικά με
την εκτέλεση ιων αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν,
δυνάμει της απόφασης ορισμού τους, δεν υπερβαίνουν·ως
μέγιστο ποσοστό το ενάμισι τοις εκατό (1,5%) του
προϋπολογισμού των δράσεων που διαχειρίζονται κάθε
φορά. Η προμήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση
υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και μελετών από τους
αρμόδιους ψορείς, για την κάλυψη των αναγκών τους, με
χρήση των λειτουργικών δαπανών που τους καταβάλλονται
σύμψωνα με την παρούσα, διενεργούνται σύμψωνα μετον
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Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Εργων και Μελετών
του εκάστοτε ψσρέα.)>

ΙΙ

Άρθρο3
Ισχύς άδειας κατεδάψισης ατην Περιοχή Ανάτιλασης Ι
Οι ττρσθεσμίες της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3933/2011
(Α 144) τροποποιούνται ως εξής:
α) Η χρονική ισχύς της άδειας κατεδάισις της περ. Β
επεκτείνεται σε είκοσι (20) έτη.
β) Η δυνατότητα εξαίρεσης από την κατεδάφιση
αυθαίρετων εγκαταστάσεων της Περ. ΣΤ επεκτείνεται σε
είκοσι (20) έτη.
γ) Η δυνατότητα νόμιμης λειτουργίας του υψιστάμενσυ
γηπέδου
πσδσσψαίρσυ
στην
Περιοχή
Ανάπλασης
επεκτείνεται σε είκοσι (20) έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Άρθρο
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Ι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Οικονομικών δύνανται να ενισχύσνται σι
ενδιάμεσσι κλιματικοί στόχοι της παρ. 2 του άρθρου Ι ή να
θεσπίζσνται νέοι ενδιάμεσσι στόχοι της παρ. Ι του άρθρου
8. Η απόψαση εκδίδεται μετά από σύμψωνη γνώμη της
Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα,
με βάση τις ετήσιες εκθέσεις προόδου του άρθρου τά
από λεπτομερή εκτίμηση επιπτώσεων για κάθε τομέα της
οικονομίας, βάσει των σχετικών διαδικασιών του Εθνικού
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), του άρθρου 3
του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1099 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ΙΙης Δεκεμβρίου
2018, γιατη διακυβέρνηση της Ενεργειακής’Ενωσης καιτης
Δράσης για το Κλίμα (1 328), και σχετική γνώμη της
Επιστημονικής Επιτροπής γιατην Κλιματική Αλλαγή.
2. Σε εψαρμογή του άρθρου 5, με απόφαση του Υπουργού
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ντ.4’α
εξειδικεύονται σι προδιαγραφές εκπόνησης και το
ειδικότερο περιεχόμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
3. Σε εφαρμογή του άρθρου 6, με απόφαση του Υπουργού
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δύνανται να
εξειδικεύσνται σι προδιαγραφές εκπόνησης και το
ειδικότερο περιεχόμενο των Περιφερειακών Σχεδίων για την
Προσαρμογή στην Κλιματι<ή Αλλαγή.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Υποδομών και Μεταψορών δύνανται να
τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία της παρ. 1 του
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άρθρου 12 και να επεκτείνεται η εψαρμογή των μέτρων της
παρ. Ι του άρθρου 12 και σε άλλες περιοχές της ελληνικής
Επικράτειας με κριτήριο την επαρκή διαθεσιμότητα
ηλεκτρικών οχημάτων και σηιιείων ετιαναφόοτισής τους. Η
απόψαση εκδίδεται μετά από σύμψωνη γνώμη της
Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα,
βάσει των σχετικών διαδικασιών για την εκτίμηση
επιπτώσεων του ΕΣΕΚ και οχετική γνώμη της Επιστημονικής
Επιτροπής για την Χλιματική Αλλαγή. Σε περίπτωση έκδοσης
της απόψασης αυτής, η οπαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου
12 εψαρμόζεται τουλάχιστον τρία (3) τουλάχιστον έτη μετά
τη δημοσίευση της σχετικής απέασης των Υπουργών
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
και Υποδομών
και
Μεταψορών. Με όμοια απόψαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη
λεπτομέρεια για την εψαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 12,
για την έκδοση της οποίας δεν απαιτείται η τήρηση της
διαδικασίας του δευτέρου εδαψίου της παρούσας.
5. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να εξειδικεύσνται περαιτέρω οι προδιαγραψές και
το ειδικότερο περιεχόμενο του Δημοτικού μ-χ-έ&Μείωσης
Εκπομπών του άρθρου 16.
6. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύναται να τροποποιούνται οι ημερομηνίες εψαρμογής των
μέτρων των παρ. Ι και 2 του άρθρου 17 με κριτήριο τη
διαθεσιμότητα οικονομικά ώριμων εναλλακτικών λύσεων. Η
απόψαση εκδίδεται μετά από σύμψωνη ννώμη της
Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Ουδετερότητα
μετά από εκτίμηση επιπτώσεων, βάσει των σχετικών
διαδικασιών για την εκτίμηση επιπτώσεων του ΕΣΕΚ και
γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική
Αλλαγή.
7. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύνανται να προβλέπονται εξαιρέσεις για ορισμένες
κατηγορίες ειδικών κτιρίων ή συγκεκριμένες γεωγραψικές
περιοχές από την εψαρμογή των μέτρων των παρ. 1 και 2
του άρθρου 17, Η απόψαση εκδίδεται μετά από σύμφωνη
γνώμη της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική
Ουδετερότητα μετά από εκτίμηση επιπτώσεων, βάσει ιων
σχετικών διαδικασιών για την εκτίμηση επιπτώσεων του
ΕΣΕΚ και σχετική γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής για
την Κλιματική Αλλαγή. Σε περίπτωση έκδοσηςτης απόψασης
αυτής η απαγόρευση τη παρ. 2 του άρθρου 17 εψαρμόζεται
τρία (3) τουλάχιστον έτη μετά τη δημοσίευση της σχετικής
απόψασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι αρμόδιες
αρχές, τα όργανα, σι διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των
παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων,
η διαδικασία είσπραξης των προστίμων που αποτελούν
δημόσιο έσοδο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εψαρμογή των παρ. Ι και 2 του άρθρου
17.
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9. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύνανται να εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες ειδικών
κτιρίων ή ειδικά κτίρια σε περιοχές με θεσμεθετημένο
καθεοτώς προστασίας, όπως παραδοοιακοί οικισμοί και
διατηρητέα κτίρια, από την εψαρμογή της παρ. 3 του
άρθρου 17.
10. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 19) με
απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α. Καθορίζεται η κατάλληλη μονάδα προϊόντος ή έργου για
την ορθή αποτίμηση Των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου ανά είδος έργου ή δραστηριότητας,
β. δύναται ο στόχος μείωσης να διαψοροποιείται από τον
στόχο της παρ. 1 του άρθρου 19, ανάλογα με το είδος του
έργου ή της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες κάθε είδους έργου ή δραστηριότητας, τις
τεχνολογικές εξελίξεις καιτις προβλέψεις του ΕΣΕΚ,
γ. δύνανται να θεσπίζονται στόχοι μείωσης σε έργα ή
δραστηριότητες πέραν όσων προβλέπονται στην παρ. Ι του
άρθρου
19,
συμπεριλαμβανομένων
βιομηχανικών
εγκαταστάσεων της 9ης Ομάδας της υπό στοιχεία
92108/1045/Φ.15/4.9.2020
κοινής
απόψασης
των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β’ 3833) που κατατάσσονται στη κατηγορία
Β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α 209).
εγκαταστάεις που εμπίπτουν στο πεδίο εψαρμογής3ογ
κατ’ εξουσιδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/331, λαμβ·&νετ ·ι
υπόψη ι έδΠτι των δέ;ια τοις ·έκατό (10%
ποδοτικότερων εγκΖηστάσεων κατά ώ έτη 2016 και 201
ισοδυνάμου £Ο?/), ό κα$οΙζεταιστο Παράρτηματο
κτελεστικσύ Κανονισμού (Ε 2021/447 της Επιτροπής τη
2ης Μαρτίου 202Ϋ·σχετικΝμε τον καθορισμό τω
ναθεωρημένωντιμών των δει?ώναναώοράς για τ
ωρεαν ατάνσμη δικαιωματων εκπομττης για την περιοδο
4πό το-·’2021 έως τσ 2025 κατ’ εφαρμογή του άρθρου ΙΟα
αραψος 2 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ νΕυρωτιςόκου
ρβσυΜουκαιτουΣμμρρυλίουί87).
11. Για την εψαρμογή της παρ. 3 τσυάρθρσυ 19, με
απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζονται:
α) Οι ακριβείς κανόνες υπσλσγισμσύ σε ισοδύναμους
τόνους διοξειδίου του άνθρακα της αντιστάθμισης Που
επιτυγχάνεται
μέσω
ψυτεύσεων,
δασώοεων
και
αναδασώσεων,
σύμψωνα
με
την
υπό
στοιχεία
ΥΠ Ε Ν/ΔΔΕΥ/81777/2996/6.9.2 021
απόψαση
του
Υψυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4080),
λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/841 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3Οής
Μάίσυ 2018 «σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου και των απορροψήσεων από
δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και
δασσπονίας στο Πλαίσιο των ρυθμίσεων γιατο κλίμα καιτην
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ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 και της απόψασης (ΕΕ)
αριθ. 529/2013/ΕΕ» (1 155), κΕιθώς--κα-τηΓεκτίμηση της
αξίας της δασικής γης με βάση την υιτ. αρ.
115963/6070/22 10.2014
απόψαση
του
Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β 2980),
β) οι εναλλακτικοί τρόποι αντιστάθμισης και η αποτίμησή
τους σε ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα)
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως οι πραγματικές
μειώσεις εκπομπών ιτου μπορούν να επιτύχουν, το κόστος
τους, το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών και τυχόν
πασάπλευρο όψελος,
γ) ο τρόπος ελέγχου και επαλήθευσης των εγκαταστάσεων
της παρ. 1 του άρθρου 19 που δεν υπάγονται στο Σύστημα
Εμπορίας
Δικαιωμάτων
Εκπομπών
Της
ντι.
αρ.
181478/965/269.2017 κοινής απόψασης των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης) Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και Υποδομών και Μεταφορών (Β 3763),
12. Για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 20, με
απόφαση Του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
δύνανται να θεσπίζονται στόχοι μείωσης εκπομπών ανά
κλάδο δραστηριότητας.
13. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 20, με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύνανται να τροποποιείται ή να εξειδικεύεται περαιτέρω η
μέθοδος υτιαλονισι.ιού των εκποι.ιπών αερίιιν του
μρμοκηπ1οιΊ,έτοι ώστε να εξασψαλίζεται η καλύτερη
συγκρισιμότητα ανά κλάδο.
14. Με κοινή απόψαοη των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, υπό την επιψύλαξη της παρ. 15 του
παρόντος, δύνανται να καθορίζονται και να εξειδικεύονται
τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παρ. 2 του άρθρου 21, η
διαδικασία ένταξης των νησιών, ο ψορέας και η πηγή
χρηματοδότησης, σι κατευθύνσεις και σι μεσοπρόθεσμοι
και μακροπρόθεσμοι στόχοι για την υλοποίηση έργων «Εκ
&ο Μ3πε15», καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
εψαρμογή τους.
15. Με απόψαση του αρμοδίου για το θ&ή.ιρ.ατηγικό
1Πλ4ο_ΑναψαΡάι01ΕΣΠΑ) Υπουργού, καθορίζονται οι
προϋποθέσεις για τη συγχρηματοδότηση έργων «6Γ-θεο
1513Πά5» του άρθρου 21 από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2021-2027. Ειδικότερα, καθορίζονται η επιλεξιμότητα για
συγχρηματοδότηση νησιών και τομέων παρέμβασης, το
σύστημα διακυβέρνησης και διαχείρισης) η εταιρικότητα, ο
ψσρέας και η πηγή χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι και σι
όροι ένταξης και υλοποίησης, ως προς τα εντασσόμενα στο
ΕΣΠΑ έργα και ρυθμίζεται κάθε σχετικό με τη
συγχρηματοδότηση των εν λόγω έργων ζήτημα.
ογη του αρ ρου 23, ιόψασηπο
ιέρέίξ καθορίζονται ο
αισίου της αλΰικής.κάψηςκα
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5
με κοινή απόψαση των
11. Σε εψιΈτου άρθρου
Υπουργών Κλιμαιικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
Ψηφιακής Αιακυβέρνηοης, καθορίζονται σι ουνεργαζόμενοι
ψορείς, το περιεχόμενο της συνεργασίας, καθώς Και σι
λεπτομέρειες για Τη’) ανάπτυξη, Τη λειτουργία και Το
περιεχόμενο της βάσης δεδομένων της παρ. 3 Του άρθρου

4,

1. Με απόψαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας δύνανται να τροποποιούνται οι δείκτες της περ.
ιβ Της παρ. 1 του άρθρου ?‘

/

Άρθρο3
Μεταβατικές διατάξεις
Η παρ. 2 του άρθρου ό για την έγκριση των Περιψερειακών
Σχεδίων για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
(ΠεΣΠΚΑ) δεν εψαρμόζεται για τα ΠεΣΠΚΛ για τα οποία έχει
ήδη εκκινήσει η διαδικασία εκπόνησής τους, κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο3
Καταργούμενες διατάξεις

13

Από την έναρξη ιοχύος του παρόντος καταργούνται;
1. τα άρθρα 42, 43,44 και 44α του ν. 4414/2016 (Α’ 149), για
την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή, τα Περιψερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή καιτην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για
την Αντιμετώπιοη της Κλιμαιικής Αλλαγής αντίοτοιχα.
2. Το τρίτο εδάψιο και οι υποπερ. α έως στ της περ. Α.2.1
της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α 129), για
την κατανομή εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τη διάθεση ποσοστού εξ
αυτών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) σε
ψορείς που εποπτεύονται από αυτό και οε ειδικούς
λογαριασμούς.
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Άρθρο
‘Εκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού
ρεύματος οικιακών καταναλωτών
1. Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό
προϋπολογισμό νια την κάλυψη μέρους της αύξησης του
κόστους
κατανάλωσης
ηλεκτρικού
ρεύματος
σε
λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών
του εσωτερικού, ιτου έχουν εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο
από Ιης Δεκεμβρίου 2021 έως 31η Μάίου 2022, εψεξής
οριζόμενης ως ((Περίοδος αναψοράς».
2. Η οικονομική ενίσχυση Παρέχεται σε ψυσικά Πρόσωπα,
φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με ετήσιο καθαρό
οικογενειακό ειοόδημα μετά την αψαίρεση των ψόρων,
ψορολογικού έτους 2020, έως τις σαράντα Πέντε χιλιάδες
(45000) ευρώ. Αν ο υπόχρεος υποβάλλει για πρώτη ψορά
ψορολογική δήλωση για το ψορολογικό έτος 2021,
λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οιιιογενειακό εισόδημα μετά
την αψαίρεση των ψόρων, ψορολογικού έτους 2021, Τα
στοιχεία εισοδήματος του ψορολογικού έτους 2020,
λαμβάνονται υπόψη όπως έχουν δηλωθεί έως την Ιη Μαίου
2022. Τα στοιχεία ψορολογικής κατοικίας, καθώς και του
εισοδήματος ψορολογικού έτους 2021, λαμβάνονται όπως
έχουν δηλωθεί, μέχρι τη στιγμή της αίτησης νια τη λήψη της
οικονομικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχου. Απαραίτητη
προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής ενίοχυοης Είναι ο
δικαιούχος να έχει υποβάλει ψορολογική
δήλωση
εισοδήματος ψορολογικού έτους 2020 έως την Ιη Μάίου
2022, εψόοον υποχρεούται από τον νόμο και εάν
υποχρεούται να υποβάλει για πρώτη ψορά δήλωση ψόρου
εισοδήματος για το ψορολογικό έτος 2021, να έχει υποβάλει
ψορολογική δήλωση ψορολογικού έτους 2021, πριν την
υποβολή της αίτησης νια τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.
3. Δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρ. Ι είναι οι οικιακοί
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι
συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη
χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η
ενίσχυση αψορά στον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας
κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μιοθωμένης
κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών του νοικοκυριού που
οπουδάζουν στο εσωτερικό.
Το ποσό της ενίσχυσης αντιοτοιχεί σε ποσοστό εξήντα τοις
εκατό (60%), επί της αύξησης των λογαριασμών ρεύματος των
ως άνω παροχών, που έχουν εκδοθεί την περίοδο αναψοράς,
υπολογιζόμενης ως του υπολοίπου που προκύπτει μετά την
αψαίρεση, από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής κάθε
λογαριαομού ρεύματος των ποοών έκπτωσης: α) που έχει
χορηγηθεί από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία
((Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» του άρθρου εξηκοοτσύ
πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), και β) που έχει ήδη
χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, επί
της κατανάλωσης ενέργειας του λογαριασμού.
4. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι
επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών
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ρεύματος που έχουν εκδοθεί, εντός της χρονικής πΕριόδου
αναψοράς της παρ. 1, σύμψωνα μετον υπολογισμό της παρ.
3, για ποσό άνω Των τριάντα (30) ευρώ και δεν απορεί να
υπερβαίνειτα εξακόσια (600) ευρώ ανά δικαιούχο.
5. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι
αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο οτα χέρια του

Δημοσίου

ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής
δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή

διάταξης,
εισψορά συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφσράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Ν 167), δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηψίζεται με βεβαιωμένα χρέη Προς
τη ψορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους
δήμους, Τις περιφέρειες, τα ασψαλιοτικά ταμεία, καθώς και
τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται οτα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
6. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης πιστώνεται σε
τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής του δικαιούχου από την
ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της
Πληροψορίας Μονοπρόοωπη ΑΕ» (ΚτΠ ΓνΙ.Α.Ε.), κατόπιν
αίτησης του δικαιούχου σε ειδική εψαρμσγή της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ον.Γ ΕΨΠ) που
δημιουργείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε., σε συνεργασία με την
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ο δικαιούχος,
αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς
τσυ-διαπιστευτήρια
της
Γενικής
Γραμματείας
Πληροψοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηιακής Διακυβέρνησης (3κ5πεΪ), σύμφωνα
με το άρθρο 24 του ν, 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχεται στην
εφαρμογή και αιτείταιτην πίστωση του ανωτέρω χρηματικού
ποσού στον τραπεζικό του λογαριασμό.
7. Ολοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και οι
διαχειριστές
ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να
διαβιβάσσυν στην ΚτΠ Μ.Α.Ε. τα δεδομένα που απαιτούνται
για την εψαρμογή του παρόντος. Η ΚτΠ Μ.Α,Ε. δικαιούται να
χρησιμοποιήοειτα δεδομένα αυτά αποκλειστικά και μόνο για
Τις ανάγκες του παρόντος.
8. Η ΚτΠ Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την
υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, την οργάνωση των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των
δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που
διασφαλίζουν την ακεραιότητα, εμπιοτευτικότητα και
διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που
αψορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, υπό την
επιφύλαξη του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων (ΕΕ) 2016/879 του ΕυρωπαΪκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ηςλπριλίου 2016 ((ΓΚΠΔ, 1119) καιτου
ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που καταχωρούνται στην ανωτέρω εψαρμογή, συλλέγονται,
τηρούνται
και
τυγχάνουν
Περαιτέρω
επεξεργασίας
αποκλειστικά για τον αναψερόμενο στην παρ. 1 σκοπό. Τα
ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για
περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράψονται.
Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η
ΚτΠ Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασψαλίζει
την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της
-

ςι

ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
σύμψωνα ιδίως μετον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019.
9. Για την εψαρμογή του παρόντος, η ΚτΠ ΜΑ.Ε.
επιχορηγείται από ταν τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσης
των σχετικών πιστώσεων του Υπουργείου Ψηψιακής
Διακυβέρνησης από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα
1023711-0000000
(Γενικές
Κρατικές
Δαπάνες)
του
Υπουργείου Οικονομικών.
10, Με κοινή απόΦαση των Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
καθορίζονται ειδικότερα η χρονική περίοδος της δράσης, ο
χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτσυργίας της ειδικής
εψαρμογής της παρ. 6, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για
τη λειτουργία αυτής, σι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, οι
κατηγορίες των δικαιούχων, η διαδικασία και σ χρόνσς
υποβολής της αίτησης, το περιεχόμενο αυτής, η διαδικασία, ο
τρόπος υπσλσγισμσύ και η διαδικασία χορήγησης της
σικσνσμικής ενίσχυσης, σι περιπτώσεις και η διαδικασία
ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια και
διαδικασία που απαιτείται για την εψαρμσγή του παρόντος.
Με όμσια απόψαση δύναται να προβλέπεται η σχετική
διαδικασία ενστάσεων.

Έιιτακτη

Άρθρο ψ
εισψαρά στους παραγωγσύς ηλεκτρικής ενέριας

1. Επιβάλλεται άτταξ έκτακτη εισψσρά με βάση την αύξηση
τσυ μικτσύ περιθωρίου κέρδους από τη συμμετσχή εκάστης
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016 (Α’ 185) (εψεξής
ιιαγσρές ηλεκτρικής ενέργειας»), για την περίσδσ από την 1η
Οκτωβρίου 2021 έως και την 30η Ισυνίσυ 2022, σύμψωνα με
τσ παρόν. Υπόχρεοι για την καταβσλή της εισψοράς είναι σι
παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας γιατο σύνσλσ των μσνάδων
παραγωγης τους, καθως και εκεινες που εκπρσσωπσυνται
από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟ.Σ.Ε.).
Από την επιβολή της εισψσράς εξαιρσύνται:
α) σι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές Ενέργειας (ΑΠ.Ε4πσυ έχουν συνάψει σύμβαση
λειτουργικής ενίσχυσης, σύμψωνα μετον. 4414/2016 (Α 149)
ή σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τσ άρθρο 12
του ν. 3468/2006 (Α’ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση
αγσραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την έναρξη
ισχύος του ν. 3468/2006.
β) σι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων
πσυ είναι εγκατεστημένοι στσ Μικρό Συνδεδεμένο Σύστημα
(ΜΣΣ) της Κρήτης.
Ειδικά για τους παραγωγσύς ηλεκτρικής ενέργειας από

ί’2

ή
.

)Σ.ΗΟ.Υ.Α4”ΐίεισψορά επιβάλλεται μόνσ επί της ποσότητας
της παραχείσας ηλεκτρικής ενέργειας που απσζημιώνεται
από τη συμμετσχή του παραγωγσύ αυτσύ στις αγορές
ηλεκτρικής ενέργειας.
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2. Η εισ4ορά υπολογίζεται ανά μήνα της παρ. Ι (εψεξής μήνας
εξέτασης), με την εψαρμογή ουντελεσ’:ή ενενήντα Ϊοις εκατό
(90%) επί Της θετικής διαψοράς του Μικτού Περιθωρίου
Κέρδους του υπόχρεου, μεταξύ του μήνα εξέτασης και του
ίδιου μήνα του προηγουμένου έτους, οταθμιομένης με Το
Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής και
αψαιρουμένων εκπτώσεων σε τελικούς καταναλωτές και
επιστροψών, δυνάμει Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας
Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως εξής:
‘Εκτακτη Εισψορά = 90%* [θετική διαφορά του Μικτού
Περιθωρίου Κέρδους * (1- Ποσοστό Των Συμβάσεων
Προμήθειας Σταθερής Τιμής)
Εκπτώσεις
επιστροψές
—

-

Διμερών Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας].

Για την εφαρμογή των ως άνω εδαψίων:
α) η διαφορά του μικτού περιθωρίου κέρδους καθορίζεται

σύμψωνα με τη μεθοδολογία, τις παραδοχές, τις
παραμέτρους και τον τρόπο υπολογιομού που ορίζονται με
την απόφαση της παρ. 7,
β) ως Ποσοστό των Συμβάσεων Προμήθειας Σταθερής Τιμής

λαμβάνονται, εψόοονπιστοποιηθούν από ορκωτό λογιοτή, οι
ποσότητες Που διατέθηκαν ανά μήνα εξέτασης από
προμηθευτή, ο οποίος είναιτο ίδιο πρόσωπο μετον υπόχρεο
ή συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, ούμψωνα με το άρθρο 2
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε, ν. 4172/2013, Α
167),

σε

τελικούς

καταναλωτές

δυνάμει

συμβάσεων

προμήθειας
ηλεκτρικής
ενέργειας
που
δεν
αναπροσαρμόζονται με βάοη τη διακύμανοη των τιμών στις
ως άνω αγορές και που έχουν συναψθεί πριν την Γ
Οκτωβρίου 2021, χωρίς μεταγενέοτερη

μεταβολή στους

όρους αυτών, προς το σύνολο των ποσοτήτων που
διατέθηκαν στους τελικούς καταναλωτές, εντός του ίδιου
μήνα από τον ως άνω προμηθευτή,
γ) ως Εκπτώσεις λαμβάνονται, εψόοον πιστοποιηθούν από
ορκωτό λογιοτή, τα ποσά που αποδίδονται ανά μήνα
εξέτασης προς Τους τελικούς καταναλωτές μέσω των
λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της
κατανάλωσής τους, από προμηθευτή ο οποίος είναι είτε το
ίδιο πρόσωπο με τον υπόχρεο, είτε συνδεδεμένο με αυτόν
πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε.. Για την
εψαρμογή Του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη ·.τόν’ οι
εκπτώσεις που ορηγούνται)ί της κατανάλωσης ενέργειας
τιμολογίων προμήθειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη
διακύμανση των τιμών οτις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας,
ως
δ)
Επιοτροψές δυνάμει Διμερών Συμβάσεων
Αγοραπωλησιας Ηλεκτρικης Ενεργειας ανα μηνα εξεταοης,
λαμβάνονται, εφόσον πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιοτή, τα
ποσά που ο υπόχρεος επέοτρεψε σε αντιουμβαλλόμενο
προμηθευτή, δυνάμει διμερών συμβάσεων αγοραπωλησίας
ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν ουναψθεί πριν την 8’
Μαρτίου2022.
Επιμέρους παραδοχές για την εψαρμογή των περ. β’, Υ και δ’
καθορίζονται στην απόψαση που εκδίδεται σύμφωνα με την
παρ.7.
3. Το ποσό της εισψοράς υπολογίζεται από τη Ρυθμιστική
Αρχη Ενέργειας (ΜΕ), ανά παραγωγό, σύμψωνα με τις παρ. 2

και

7, επιβάλλεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και βεβαιώνεται και εισπράττεται αμελλητί από την
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Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ως δημόσιο έσοδα,
σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (νδ.
356/1974, Λ’ 90). Τα έσοδα από την εισψορά αποδίδονται
στον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης» για την επιδότηση λογαριασμών
ηλεκτριιιής ενέργειας σε καταναλωτές,
4. Η εισψορά καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την
κοινοποίηση, σύμψωνα με το άρθρο 5 του Κώδικα
Φορολογικής 8ιαδικαοίας (ν. 4174/2013, Λ’ 170), της σχετικής
πράξης προσδιορισμού. Η προθεσμία και η άσκηση
πρσσψυγής
κατά
της
πράξης
προσδισρισμού
δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση της προοβαλλόμενης πράξης.
5. Οι υπόχρεοι δύνανται, κατά τον προσδιορισμό των
ψορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής ψόρου
εισοδήματος, να εκπίπτουν το ποσό της εισψοράς της παρ. 1,
ως δαπάνη, σύμψωνα μετον Κ.Φ.Ε.
6. Οι Διαχειριστές «ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ», «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», «ΑΔΜΗΕ ΑΕ»
και η «ΕΧΕ ΑΕ» παρέχουν στη ΡΑΕ και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία
για τις ανάγκες εψαρμογής και εποπτείας των προβλέψεων
του παρόντος.
7. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται:
α) παραδοχές, ζητήματα εψαρμογής της μεθοδολογίας,
παράμετροι και κάθε ειδικότερο Θέμα για τον υπολογισμό της
εισψοράς, κατόπιν πρότασης της ΡΑΕ,
β) η διαδικασία επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης και
απόδοσης της εισψοράς στον ειδικό λογαριασμό με την
ονομασία ((Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», ο τύπος και το
περιεχόμενο της πράξης επιβολής, τα αρμόδια όργανα για την
έκδοσή της, καθώς και
γ) εν γένει κάθε λεπτομέρεια και διαδικασία που απαιτείται
για την εψαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 3
Χρηματοδότηση <(Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» από
τον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωψέλειας Και
χρηματοδότηση δράσεων απόσυρσης οικιακών ηλεκτρικών
συσκευών από το «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης»
Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν.
4839/2021
-

Στο εξηκοοτό πρώτο άρθρο του ν. 4839/2021 (Α’ 181) περί
σύοτασης Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο
Ενεργειακής Μετάβασης», προστίθενται παρ. 10 και 11
σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις δράσεις του Ειδικού
Λογαριασμού ως εξής:
«10. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να χρηματοδοτείται ο
ειδικός λογαριασμός της παρ. 1 από τον ειδικό λογαριασμό
Υπηρεσιών Κοινής Ωψέλειας του άρθρου 55 του ν. 4001/2011
(Α’ 179).
11, Με Κοινή απόψαοη των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Οικονομικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων
Υπουργών δύναται να χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό
Λογαριασμό της παρ. 1, δράσεις που αψορούν στην
απόσυρση
και αντικατάσταση
οικιακών
ηλεκτρικών

συσκευών μέσω συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και
ανακύκλωσης από πιστοποιημένους ψορείς. Με την ως άνω
απόψαση δύναται να καθορίζεται η διαδικασία μεταψοράς
των πιστώσεων για τον ως άνω σκοπό)).
Άρθρο ιή
Ορισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ως ψορέα
υλοποίησης προγραμμάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. 0 Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι κατά
περίπτωση αρμόδιοι Υπουργοί, με την επιψύλαξη της
εψαρμογής των ειδικότερων διατάξεων που διέπουν τη
χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων από πόρους της
ΕυρωπαϊκήςΕνωοης ή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
ή από άλλες πηγές, δύνανται να ορίσουν το νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου με την Επωνυμία «Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.), ως ψορέα υλοποίησης δράσεων και
προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και υδάτων ή για
ψηψιαιιές
αρμοδιότητας
δράσεις
του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και να προσδιορίσουν: α) τις
σχετικές αρμοδιότητές του, β) το ποσοστό επί του
προϋπολογισμού των προσιιλήοεων που του καταβάλλεται
για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, το οποίο δεν
μπορεί να υπερβεί το δύο τοις εκατό (2%) του
)τροϋπολογισμού
των
προοκλήσεων
δράσεων,
που
διαχειρίζεται κάθε ψορά, γ) την πηγή χρηματοδότησής του,
και δ) κάθε άλλο ειδικό Θέμα σχετικό με την ανάληψη και
εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του. Κάθε δράοη ή
πρόγραμμα περιλαμβάνει τους όρους που προβλέπονται στο
πρώτο εδάψιο. Για τον προσδιορισμό του ποσοοτού των
λειτουργικών δαπανών λαμβάνεται υπόψη και ο τύπος των
δράσεων, καθώς και τα καθήκοντα που αναλαμβάνει το Τ.Ε.Ε.
ως Φορέας Υλοποίησης.
2. Το Τ.Ε.Ε., κατά την εψαρμογή του παρόντος, οψείλει να: α)
ενεργεί με ψερεγγυότητα και παρέχει εγγυήσεις, όσον αψορά
στην ικανότητά του για διοικητική και δημοσιονομική
διαχείριση του έργου που του ανατίθεται, β) διαθέτει
εμπειρία οτον τομέα που αψορά στο αντικείμενο του
προγράμματος ή τμήματός του, γ) τηρεί τους όρους και
προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην κοινή ατιόψαση της
παρ. 1. Στο πλαίοιο λειτουργίας του ως Φορέα Υλοποίησης
των εκάστοτε δράοεων ή προγραμμάτων, το Τ.Ε.Ε.
εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ως προς την υλοποίηοη των συγκεκριμένων δράσεων ή
προγραμμάτων, βάσει της κοινής απόψασης της παρ. 1.
(τέλος τροπολογίας 1318/100)

Υ(Ι.ΤΡΟΓΙ. 1317/99 (ιιεριλαμβάνει ό άρθρα)
—
--

.

παρ. 5 και ό άρθρου 44]ν.
998/1979
7’

το άρθρο 44 του ν. 998/1979 (Ν 182), περί/’άρσης
άναδασώσεων, προστίθενται παρ. 5 και ό ως εξής:χ
5. Εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέεςχ’ενώ στους
ασικούς χάρτες που έχουν κυρωθεί ολικψ ή μερικώς
εμψανίζονται να μην αποτελούν κατά χαρακήρα και μορψήΙ
άση ή δασικές εκτάσεις, εξαιρούνται’ υποχρεωτικά της
ινσδάσωσης και εκδίδονται αποψ,άσεις με τις οποίε
Ιανακαλούνται ή τροποποιούνται όι οχετικές αποψάσει
κήρυξής τους ως αναδασωτέων.
Οι κυρωμένοι δασκοί χάρτες του πρώτου εδαψίοζ
αναμσρψώνονται σύμψωνα μετην παρ. 1 του άρθρου 20 τοίι
:ν. 3889/2010 (Ν 182), με’την υποχρεωτική διαγραψή των υς
άνω εκτάσεων που δενυπάγονται στη δαοική νομοθεσία,
:Τ1 ανωτέρω ιοχύρύ’ν από τη μερική ή ολική κύρωση των
δασικών χαρτών.’
/

6. Το Δημόσιό δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας οτίς

!:περιπτώσει των εκτάσεων της παρ. 5. Πρωτόκολλ’α
διοικητι’ίής αποβολής που έχουν εκδοθεί νια τις ανωτέρώ
εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν νια αυτά εκδόθηκαι
μελεοίδικες δικαστιιιές αποψάΌεις»π·
Άρθρο

,ξ

Ειδικότερες ρυθμίσεις κτηματογράψησης και Εθνικού
Κτηματολογίου στις εκτάσεις του άρθρου 67 του ν.
998/1.979
1. Δηλώσεις εγγραπτέου δικαιώματος του άρθρου 2, αιτήσεις

διόρθωσης της παρ. 4α του άρθρου ό και του άρθρου όλ και
ενοτάοεις του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α’ 114), που έχουν
υποβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο με αντικείμενο το
δικαίωμα κυριότητάς του σε ακίνητα που εμψανίζονται ως
δάση στους αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες,
όπως είχαν διαμορψωθεί σύμψωνα με το άρθρο 67 του ν,
998/1979 (Ν 289), πριν την αντικατάσταοή του με το άρθρο
93 του ν. 4915/2022 (Ν 63), το οποίο δικαίωμα θεμελιώνεται
μόνο στο τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί
των δασικών εκτάσεων και όχι σε άλλο λόγο κτήσης,
ανακαλούνται από το Ελληνικό Δημόσια ή απορρίπτονται
οίκοθεν από το αρμόδιο Γραψείο Κτηματογράψησης, την
αρμόδια Επιτροπή Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράψησης
καιτην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, αντίστοιχα. Το Γραψείο
Κτηματογράψησης, μετά την απόρριψη ή ανάκληση των
δηλώσεων, αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων, προβαίνει
οίκοθεν στις απαραίτητες διορθώσεις των σικείων
κτηματολογικών πινάκων καταχωρίζσντας ως κυρίους επί των
παραπάνω ακινήτων τους ιδιώτες που έχουν υποβάλει
σχετική δήλωση εγγραπτέσυ δικαιώματος κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 2 του ν. 2308/1995. λν δεν έχει υποβληθεί δήλωση
εγγραπτέσυ δικαιώματος ή με βάση την υπσβληθείσα
δήλωση δεν θεμελιώνεται επαρκώς το δικαίωμα για κάποιο
από τα ακίνητα της παρούσας, αυτό εμψανίζεται στους
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προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες με την ένδειξη
«άγνωστου ιδιοκτήτη».
2. Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από τις ασκηθείσες
αγωγές της παρ. 2 και τις ασκηθείσες αιτήσεις των παρ. 3 και
8 του άρθρου ό του ν. 2664/1998 (Α’ 2754ε αντικείμενο το
δικαιωμα κυριοτητας του, σε ακινητα που εμψανιζονται ως
δάση οτους αναρτημένους ή κυρωμένους δασικούς χάρτες,
όπως είχαν διαμορψωθεί με βάση το άρθρο 67 του ν.
998/1979, πριν την αντικατάστασή του μετα άρθρο 93 του ν.
4915/2022, όταν το δικαίωμα κυριότητας θεμελιώνεται μόνο
στο τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, επί των
δασικών εκτάσεων και όχι σε άλλο λόγο κτήσης.
Άρθρο
Δευτερεύοντες διατάκτες και αναθέτουσες αρχές
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4915/2022

1ΐι;ι
-

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4915/2022 (Α’ 63),
περί ανάθεσης πρόοθετων αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, προστίθενται δυο
εδάψια και η παρ. 1 διαμορψώνεται ως εξής:
ιιι. Στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
ανατίθενται, επιπλέον των ήδη ασκούμενων αρμοδιοτήτων
τους, και αρμοδιότητες για τη διαχείριση θεμάτων
προϋπολογισμού, ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης
και πληρωμής δαπανών, η άσκηση των αρμοδιοτήτων των
παρ. 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς καιτων άρθρων 26,66 και
όθΓτου ν. 4270/2014 (Α’ 143), νια δαπάνες που διενεργούνται
από τις Περιψερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν έκδοσης επιτροπικού
εντάλματος, καθώς και η διαχείριση θεμάτων προμηθειών.
Για το ως άνω επιτροπικό ένταλμα οι Προϊστάμενοι των
Επιθεωρήσεων Εψαρμογής Δασικής Πολιτικής ορίζονται
δευτερεύοντες διατάκτες για κάθε είδους δαπάνη, κατά
παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’
133). Οι Επιθεωρήσεις Εψαρμογής Δασικής Πολιτικής
λογίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες ανεξαρτήτως
υπεύθυνεςγιατις διαδικασίες σύναψηςτων συμβάσεών Τους,
Κατά το άρθρο ό του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και οι
ΠρσΙστάμενοι αυτών ορίζονται ως αποψαινόμενα όργανα στο
πλαίσιο διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης.>).
Άρθρο
Εκδοση επιτροπικων ενταλματων και αναληψη εκκρεμων
δεσμεύσεων -Τροποποίηση άρθρου 55 ν. 4915/2022
Στο τέλος του άρθρου 55 του ν. 4915/2022 (Α’ 63)
προστίθενται τρία νέα εδάψια και το άρθρο 55
διαμσρψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 55
Μεταβατική διάταξη για τις δαπάνες λειτουργίας
Οι δαπάνες λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών που
μεταψέρθηκαν
από
τις
δασικές
υπηρεσίες
των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με το τρίτο άρθρο της από 13.8.2021 πράξης
νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε μετα
άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156), στις οποίες
-
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πΕριλαμβάνεται και η μισθοδοσία του προσωπικού,
βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων
Δισικήσεων από τις οποίες μεταψέρονται, μέχρι την 31η
Μάϊου 2022. Από Ιης ουνίου 2022 οι δαπάνες του πρώτου
εδαψίου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την ως άνω ημερομηνία
και για τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου
καθίσταται δυνατή η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για την
εξυπηρέτηση,
Κατά
προτεραιότητα)
των
άμεσων
λειτουργικών αναγκών των μεταψερόμενων Δαοικών
Υπηρεσιών. Με μέριμνα των δευτερευόντων διατακτών και
έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, δύναται να αναλαμβάνονται
αμελλητί οι ως άνω υποχρεώσεις εντός των διαθέσιμων
πιοτώσεων, καθώς Και οι εκκρεμείς δεσμεύσεις και
απλήρωτες υποχρεώσεις για τις οποίες έχει τηρηθεί το π.δ.
80/2016 (Α’ 5). Οι δαπάνες του τετάρτου ει5αψίου, αρχής
γενομένης από Ι Αυγούοτου 2021, λογίζονται ως νόμιμες
και κανονικές.».
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Άρθρο
Διοικητικές κυρώσεις Περί αποβλήτων Αντικατάσταση
άρθρου 69 ν. 4819/2021

ίίι3

-

Στο άρθρο 69 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), περί διοικητικών
κυρώσεων διαχείρισης αποβλήτων: α) οτην παρ. 3
προστίθεται νέο πρώτο εδάψιο ως περ. α) και το υψιστάμενο
εδάψιο αριθμείται ως περ. β), β) από την αναψορά
παραβάσεων της παρ. 5 αψαιρούνται η παραβίαση της παρ.
8 του άρθρου 12, περίδιανομής κερδών, και η παραβίαση των
τυχόν πρόσθετων όρων των αποψάσεων έγκρισης ή
ανανέωσης, γ) προοτίθενται παρ. 5α και 5β, δ) στην παρ. ό η
αναψορά στην έκθεση προγραμματισμού της παρ. 10 του
άρθρου 12 του ν. 4819/2021 αψαιρείται, ε) αντικαθίσταται η
παρ. 10, στ) η παρ. 11 διασπάται και αντικαθίσταται από δύο
εδάψια, τα οποία αριθμούνται ως περ. α) και β) αντίστοιχα, ζ)
στην παρ. 12 διορθώνεται η παραπομπή στις αναψερόμενες
διατάξεις καιτο άρθρο 69 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 69
Διοικητικές κυρώσεις
(Αρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί
μετην παρ. 26 του άρθρου Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)
1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 11
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες
χρηματικές εισψορές της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13,
που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες
θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ γιατο χρονικό διάστημα των τελευταίων
πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός
συμμορψώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της παρ. Ι
του άρθρου 11 εντός έξι (ό) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που
αντιστοιχεί στις χρηματικές εισψορές του τελευταίου
ημερολογιακού έτους.
2. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 5 του άρθρου 11
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) ευρώ έως
πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
3. α) Στον υπόχρεο που δεν καταβάλλει στο συμβεβλημένο
ΣΣΕΔ τις χρηματικές εισψορές που έχουν εγκριθεί από τον

Ε.ΟΑΝ., αλλά μικρότερες χρηματικές ειήορές, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο ίσο με το σύνολο της διαψοράς των
καταβληθέντων χρηματικών ειοψορών του υπόχρεου στο
ΣΣΕΔ, σε σχέση με τις χρηματικές εισψορές που έχουν εγκριθεί
από τον ΕΟΑΝ για το ΣΣΕΛ και έχουν αναρτηθεί στον
«Διαύγεια»,
διαδικτυακό
ιοτότοπο
έναρξη
με
Του
υπολογιομού από την ημερομηνία έναρξης της παράβασης με
ευθύνη του υπόχρεου ή του ψορέα ΣΣΕΔ.
β) Στον διακινητή συσκευασμένων Προϊόντων και τον
διακινητή Προϊόντων για τα οποία έχει εγκριθεί ΠΔΕΠ, που
παραβαίνει το άρθρο 14, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο
από τιεντακόσια (500) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50000)
ε υ ρώ
4. Στον υπόχρεο, που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 7
του άρθρου 11, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) ευρώ
έως Πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ.
5. Στους ψορείς ΣΕΔ που παραβαίνουντις παρ. 1, 2,9, και 12
του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόοια (500)
ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
5α. Στους ψορείς ΣΣΕΔ που παραβαίν·ουν την παρ. 8 του
άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιμο [σο με το ποσό των κερδών
Που διανεμήθηκαν από τον ψορέα ΣΣΕΛ στους μετόχους ή
τους Εταίρους του και τίθενται ειδικοί όροι με προθεσμία
συμμόρψωσης. Αν ο ψορέας ΣΕΛ δεν συμμορψώνεται για δυο
(2) συνεχόμενες ψορές, ο Ε.Ο.ΑΝ. αψαιρεί την έγκριση
οργάνωσης και λειτουργίας του.
5β. Αν διαπιστωθεί από την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης
της παρ. 11 του άρθρου 12 ή ύστερα από διενέργεια λένου
του άρθρου 67 ότι ο ψορέας ΣΕΛ παρουσιάζει ουσιαστική
απόκλιοη από το επιχειρησιακό σχέδιο ή δεν εψαρμόζει όρο
έγκρισής του, ο ΓΟΑΝ: α) επιβάλλει την άμεση κατάπτωση
υπέρ του, της εγγύησης που προβλέπεται ατην παρ. 18 του
άρθρου 12 για ψορείς ΣΣΕΔ ή αν οι ψορείς ΣΣΕΛ ήδη
παραβιάζουν την παρ. 18 του άρθρου 12, επιβάλλεται
πρόστιμο ίσο με το προβλεπόμενο ποσό της εγγύησης, και β)
θέτει ειδικούς όρους με προθεσμία συμμόρφωσης. Αν επί
δύο (2) ψορές ο ψορέας ΣΕΛ δεν συμμορψώνεται, ο ΕΟΑΝ
αψαιρεί την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ψορέα
ΣΕΛ.
6. Σε περίπτωση υποβολής της έκθεσης της παρ. 11 του
άρθρου 12 μετά την παρέλευση της προθεσμίας επιβάλλεται
στους ψορείς ΣΕΛ πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για
κάθε μήνα καθυστέρησης για τους πρώτους τρεις (3) μήνες
και δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε επόμενο μήνα
καθυστέρησης. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί
τους έξι (6) μήνες, η μη υποβολή θεωρείται οριστική και
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ.
7. Στους ψορείς ΣΣΕΔ που παραβαίνουν την παρ. 18 του
άρθρου 12 επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το προβλεπόμενο
ποσό της εγγύησης.
8. Στους ψορείς ΣΕΛ, που δεν εξοψλούν το τιμολόγιο προς τον
Ε.Ο.ΑΝ., μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής
του, επιβάλλεται πρασαύξηση 10% επί του οψειλόμενου
ποσού.
9. Για τους ψορείς ΣΕΔ, που δεν συμμορψώνονται μετην παρ.
7 του άρθρου 9 επιβάλλεται πρόστιμο [σο με το 10% του

-

ύψους

των

χρηματικών

εισψορών,

όπως

αυτές

τιμολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ετήσιας
διαχειριστικής περιόδου.
10. Στον παραγωγό συσκευασιών, στον παραγωγό Προϊόντων
ή οτον διαχειριστή ΑΕΚΚ που δεν δηλώνει Προς το ΣΣΕΔ και
τον Ε.Ο.ΑΝ. τις πραγματικές Ποσότητες συσκευασιών ή άλλων
προϊόντων επιβάλλεται διοικητικό πρόοτιμο που ισούται με
τις αναλογούσες χρηματικές εισψορές για τις πραγματικές
ποσότητες που δεν δηλώθηκαν, για όσο διάστημα δεν
δηλώθηκαν. Στον ψορέα ΣΕΔ που παραβαίνει την υποχρέωση
της παρ. ό του άρθρου 12 επιβάλλεται διοικητικό πρόοτιμο
από πεντακόσια (500) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ.
11. α) Στον παραγωγό ουσκευασιών και στον παραγωγό ή
διαχειριστή άλλων προϊόντων, στον διακινητή συσκευασιών ή
οτον διακινητή άλλων προϊόντων, που παρεμποδίζει ή με
οποιονδήποτε τρόπο αποψεύγει τη διενέργεια ελέγχων που
αποψασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμψωνα με το άρθρο 67,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5000)
ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
β) Στον ψορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ που παρεμποδίζει ή με
οποιονδήποτε τρόπο αποψεύγει τη διενέργεια ελέγχων που
αποψαοίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμψωνα με το άρθρο 67, ο
Ε.Ο.ΑΝ.: βα) επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο από πέντε
χιλιάδες (5.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000)
ευρώ, και ββ) αψαιρεί την έγκριση οργάνωσης και
λειτουργίας του ψορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, εψόσον ο ψορέας ΑΣΕΔ
ή ΣΣΕΔ παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποψεύγει τη
διενέργεια ελέγχου σύμψωνα με το άρθρο 67 για δεύτερη
ψορά.
12. Στους ψορείς διαχείρισης αποβλήτων, σύμψωνα με την
παρ. 9 του άρθρου 3, που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το Μέρος 8’ και τα ΠΔΕΠ, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ.
13. Στους ψορείς ΣΕΔ, που ενεργούν κατά παράβαση της παρ.
2 του άρθρου 5, της παρ. 2 του άρθρου ό και της παρ. 1 του
άρθρου 10 της υπ’ αρ. 181504/2016 (Β’ 2454) απόψαση
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ
έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
14. Στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για
τηνπαραβίαση της παρ. 3 του άρθρου 31 επιβάλλεται από τον
Ε.Ο.ΑΝ. πρόστιμο ύψους πέντε (5) ευρώ ανά τόνο
εισερχόμενων αποβλήτων που αντιστοιχούν σε δήμους για
τους
οποίους
δεν
πραγματοποιήθηκε
εργασία
δειγματοληψίας.
15. Στον υπόχρεο της παρ. Ι του άρθρου 38, σε περίπτωση
καταβολής μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται
στην παρ. 4 του άρθρου 38, επιβάλλεται από τον Ε.Ο.ΑΝ.
πρόστιμο ίσο με το 2% του τέλους ταψής που αντιστοιχεί στο
οψειλόμενο σύμψωνα με την παρ. 4 του άρθρου 38 ποσό, το
οποίο ανατοκίζεται με επιτόκιο 2% για κάθε μήνα
καθυστέρησης.
Ιό. Οι κυρώσεις επιβάλλονται με απόψαση του Ε.Ο.ΑΝ.,
ύστερα από κλήση του καθ1 ου να εκθέσει τις απόψεις του
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η παράβαση

βεβαιώθηκε κατόπιν ελέγχου, σύμψωνα με το άρθρο 67, η
σχετική έκθεση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο μαζί με
κλήση του σε παροχή εξηγήσεων Για την επιμέτρηση
κύρωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η σοβαρότητα
παράβασης, η συμμόρψωση ή μη στις υποδείξεις

την
της
της
των

αρμόδιων οργάνων μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι
παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθμός
υπαιτιότητας, το όψελος που έχει αποκομίσει ο παραβάτης
από την παράβαση και τα οικονομικά του μεγέθη. Με
προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του
Ε.Ο.ΑΝ. και με την επιψύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 91,
καθορίζονται αναλυτικές μεθοδολογίες προσδιορισμού των
διοικητικών
κυρώσεων
ανά
διαψορετική
κατηγορία
παραβάτη του παρόντος και ανά είδος παράβασης, με βάση
κατ ελάχιστο τα προαναψερόμενα κριτήρια.
17. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμψωνα μετον παρόντα,
βεβαιώνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ., εισπράττονται σύμψωνα με
τον ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ.».
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Συμμετοχη των Φορεων Διαχειρισης Στερεων Αποβλητων
στην εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών ατιοβλήτων
συσκευασιών Τροποποίηση άρθρου 89 ν. 4819/2021
-

Στο άρθρο 89 του ν. 4819/2021 (Α’ 129): α) στην παρ. Ι
προστίθενται οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΦΟΔΣΑ) και τροποποιούνται σι προϋποθέσεις συνεργασίας
των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΣΣΕΔ) με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.)
α’ βαθμού για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης
των δημοτικών αποβλήτων συοκευασιών, β) η παρ. 2
αντικαθίσταται, γ) στους ψορείς που παρουσιάζουν την
αδυναμία συμψωνίας του πρώτου εδαψίου της παρ. 3
προστίθενται οι ΦΟΔΣΑ και τα ΣΣΕΔ, δ) στα δύο πρώτα εδάψια
της παρ. 5 ορίζεται ότι οι υποχρεώσεις που ισχύουν για τους
ΟΤΑ. ισχύουν και για τους ΦΟΔΣΑ, και το άρθρο 89
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 89
και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των
δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών
(Αρθρο 7 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με
την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)
1. Η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών
αποβλήτων συσκευασιών πραγματοποιείται α) από τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) α’ βαθμού ή και
β) από τους ΟΤΑ. α’ βαθμού σε συνεργασία με τον Οικείο
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και με
δυνατότητα συνεργασίας με τους Φορείς Συλλογικών
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων
συσκευασιών ή και γ) από τους ΟΤΑ. α’ βαθμού σε
συνεργασία με τους Φορείς Συλλογικών Συστημάτων
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών ή
και τους ψορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του
άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της περιψερειακής
Όροι
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ενότητας ή των όμορων Ο.Τ.Α., εψόσον υπάρχει έγγραψη
συμψωνία αυτών με Τους ΟΤΑ. α’ βαθμού.
2. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των
δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών σε συνεργασία με τα
ΣΣΕΔ καταρτίζονται πενταετείς συμβάσεις συνεργασίας
μεταξύ: α) των ψορέων ΣΣΕΔ και των οικείων ΦΟΔΣΑ, μετην
προϋπόθεση ότι σι οικείοι ΦΟΔΣΑ έχουν συνάψει
προγραμματική σύβαση με τους ΟΤΑ. α’ βαθμού ή β) των
ψορέων ΣΣΕΔ, των οικείων ΦΟΔΣΑ και Των ΟΤΑ. α’ βαθμού,
γ) των ψορέων ΣΣΕΔ και των ΟΤΑ. α’ βαθμού ή δ) των
ψορέων ΣΣΕΔ, των ΟΤΑ. α’ βαθμού και των φορέων
κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν.
4430/2Ο16, εφόσον υπάρχει σχετική απόψαση του ΟΤΑ. α’
βαθμού.
Με τη σύμβαση καθορίζονται ιδίως: αα) τα επιχειρησιακά
σχέδια της εναλλακτικής διαχείρσης Που περιλαμβάνουν
ιδίως, τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων ουοκευασιών,
τις οποίες αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη, ββ) το
σύνολο των λοιπών υποχρεώσεων των φορέων ΣΣΕΔ,
σύμψωνα με τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ
επιχειρησιακό σχέδιο των ψορέων ΣΣΕΔ, γγ) τα μέτρα που
λαμβάνονται και οι συνέπειες που επέρχονται στην
περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των
μερών.
3. Αν διαπιστώνεται αδυναμία συμψωνίας μεταξύ ΦΟΔΣΑ και
των φορέων ΣΣΕΔ ή ΟΤΑ. α’ βαθμού και των φορέων ΣΣΕΔ
γιατους όρους σύναψηςτης σύμβασης συνεργασίας, το Θέμα
παραπέμπεται λε μέριμνα ενός των ενδιαψερόμενων μερών
στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) για συμβιβαοτική επίλυση της
διαφοράς. Τα μέρη δύνανται να αποδεχθούν τη συμβιβαστική
λύση που προτείνεται για την επίλυση της διαφοράς. Η
τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί υποχρεωτική
προδικασία πριν την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.
4. Οι ψορείς Ατομικών Συστημάτων Συλλογικής Διαχείρισης
(ΑΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών μπορούν επίσης να
οργανώνουν την εναλλακτική
διαχείριση
δημοτικών
απσβλήτων συσκευασιών που αψορά τη δραστηριότητά τους.
5. Το τελευταίο εδάψισ της παρ. 5 του άρθρου 84
εφαρμόζεται και για τις υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή
και των οικείων ΦΟΔΣΑ που προκύπτουν από την εκτέλεση
της σύμβασης συνεργασίας με φορέα ΣΣΕΔ. Οι ΟΤΑ. α’
βαθμού ή και οι ΦΟΔΣΑ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής
διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην
εψαρμογή συστημάτων επιστροφής και συλλογής των
αποβλήτων συσκευασιών με υποχρεωτική τη συμμετοχή του
καταναλωτή ή του τελικού χρήστη.».
(τέλος τροπσλογίας 1317/99)
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1. ο-πφ* τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην
Εψημερίδα της Κυβερνήσεως) έκτος αν ορίζεται άλλως στις
επιμέρους διατάξεις του.
2. Το άρθρο 18 σχετικά με την ενδυνάμωση της διάοταοης
της κλιματικής αλλαγής στην περιβαλλοντική αδειοδύτηση
και την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4014/2011
(Α’ 209), ισχύει από την Ιη Ιανουαρίου 2024.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρ. Σ:αΪσύρας

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Χμ.

3. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μ. Γωργάδης

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

3. ΔΙΚΑ!ΟΣΥΝΗΣ

4. ΥΓΕΙΑΣ

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΟ. Πλεύρης

Κων. Σκρέκας

9. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

10. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Π. Θεοδωρικάκος

Κων. Καραμανλής

11. ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

4-λαιαωτάκη

Τ--Γ-εωργντές

13. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

14 .ΚΑΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γ. Γερατιετρίτι
Χρτ±α444ηή
16. ΕΠΙΚΡΛΤΕΙΑΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕ! ΥΠΟΥΟ1
17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

18.0 ΛΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Θ. Σκυλακάκης

Ν. Παπαθανάσης

20. Ο ΥΦΥΠΟΥΡ ΓΘΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
λ-Αγενάκης

19. Ο ΑΝΛΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

