ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ,
τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Γενικά
Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία
2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ (Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178 της 28.6.2013).
Σύµφωνα µε την Οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994
και το σχετικό ν. 2289/1995 όπως ισχύει, για τους όρους
χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων επιτρέπονται
υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων (πετρελαίου και
φυσικού αερίου) στη χώρα, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής άδειας. Το παρόν σχέδιο νόµου αναφέρεται σε ειδικό τµήµα του τοµέα της ασφάλειας και συγκεκριµένα στην πρόληψη των σοβαρών ατυχηµάτων
στις εν λόγω υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.
Τα λοιπά θέµατα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας
εγκαταστάσεων και προσωπικού καλύπτονται από το ισχύον εθνικό και κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο και τυχόν
σχετικές συµπληρώσεις θα αποτελέσουν αντικείµενο
περαιτέρω νοµοθετικής πρωτοβουλίας.
Στόχος του σχεδίου νόµου είναι η (κατά το δυνατόν)
µείωση των σοβαρών ατυχηµάτων που σχετίζονται µε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων και ο περιορισµός των συνεπειών τους, καθώς και η βελτίωση της
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων οικονοµιών από τη ρύπανση, ο καθορισµός ελάχιστων προϋποθέσεων για την υπεράκτια εξερεύνηση
και εκµετάλλευση κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού
αερίου, ο περιορισµός των πιθανών προβληµάτων στην
εγχώρια παραγωγή ενέργειας και η βελτίωση των µηχανισµών αντίδρασης σε περίπτωση ατυχήµατος.
Το σχέδιο νόµου εφαρµόζεται στις µελλοντικές υπεράκτιες εγκαταστάσεις και εργασίες υδρογονανθράκων
αλλά, µέσω µεταβατικών διατάξεων, και στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
Μικρός αριθµός εγκαταστάσεων υπεράκτιων κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι ήδη εγκαταστηµένες στην Ελλάδα (περιοχές Πρίνος και Νότια
Καβάλα), ενώ υπάρχουν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων στα υπεράκτια ύδατα της χώρας. Σηµειώνεται ότι, η (υπεράκτια) παραγωγή υδρογονανθράκων αποτελεί παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης
και συµβάλλει στον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασµό της
χώρας.
Το σχέδιο νόµου για την ενσωµάτωση της Οδηγίας
2013/30/ΕΕ στην εθνική έννοµη τάξη αναφορικά µε την
ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος κατά
την πραγµατοποίηση υπεράκτιων δραστηριοτήτων έρευ-

νας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, διαµορφώθηκε από Διυπουργική Οµάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
για το σκοπό αυτόv, επικαιροποιήθηκε από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ και δόθηκε σε Δηµόσια Διαβούλευση από 1 έως 22 Φεβρουαρίου 2016, από την οποία έλαβε σηµαντικό αριθµό σχολίων (ήτοι 62 σχόλια) από φορείς και ιδιώτες. Τα σχόλια αυτά ελήφθησαν υπόψη κατά
τη διαµόρφωση του παρόντος σχεδίου νόµου.
Σηµειώνεται ότι, αυτό το σχέδιο νόµου σηµατοδοτεί
σηµαντικές αλλαγές, τόσο για τη διαδικασία αδειοδότησης κατά την παραχώρησης του δικαιώµατος έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, όσο και για τον
τρόπο µε τον οποίο σχεδιάζεται και εκτελείται η έρευνα
και η εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων.
Σηµαντικά στοιχεία του παρόντος σχεδίου νόµου:
1. Αναφέρεται µόνο στις «υπεράκτιες εργασίες» έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων και όχι στις
χερσαίες.
2. Καλύπτει παλαιές και νέες εγκαταστάσεις, όλων
των τύπων, παραγωγικές και µη παραγωγικές.
3. Ισχύει στα θαλάσσια ύδατα της χώρας, όρος που περιλαµβάνει και τα διεθνή ύδατα, στα οποία η χώρα διαθέτει δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, και όχι µόνο στα χωρικά ύδατα.
4. Περιλαµβάνει την αρχή ότι ο κάτοχος άδειας είναι
οικονοµικά υπόλογος (liable) για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµίας.
5. Προβλέπει Αρµόδια Αρχή (competent authority –
regulator) για το θέµα της ασφάλειας των υπεράκτιων
εργασιών υδρογονανθράκων, µε έµφαση στην πρόληψη
και αντιµετώπιση µεγάλου ατυχήµατος. Επισηµαίνεται η
απαίτηση ανεξαρτησίας της Αρµόδιας Αρχής από λειτουργίες σχετιζόµενες µε την αδειοδότηση για την παραχώρηση του δικαιώµατος Έρευνας και Παραγωγής (Έρευνας και Παραγωγής) υδρογονανθράκων, καθώς και
την οικονοµική ανάπτυξη και συλλογή και διαχείριση εσόδων από δραστηριότητες Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων. Παράλληλα διασφαλίζεται η οικονοµική αυτοτέλεια και η επάρκεια πόρων για τη λειτουργία
της Αρµόδιας Αρχής
6. Μεταβατικά, µέχρι τη συγκρότηση της Αρµόδιας Αρχής η/και την ύπαρξη τουλάχιστον έξι (6) θαλάσσιων εγκαταστάσεων Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων στη χώρα (όπως άλλωστε προβλέπει και η οδηγία
2013/30/ΕΕ), τις σχετικές αρµοδιότητες θα ασκεί η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ. Η επιλογή αυτή προκρίθηκε από το γεγονός ότι η ΕΔΕΥ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, έχει γνώση του
αντικειµένου και σε σύντοµο χρόνο θα έχει επαρκή στελέχωση και οικονοµικούς πόρους για την άσκηση των
καθηκόντων της.
7. Με σειρά εξουσιοδοτήσεων δίνεται η δυνατότητα
έκδοσης κανονιστικών πράξεων που θα ρυθµίζουν ειδικότερα θέµατα εφαρµογής του παρόντος σχεδίου νόµου, όπου και όταν χρειάζεται. Στο πλαίσιο αυτής της εξειδίκευσης και µετά από διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους, θα καθοριστούν, µετά τη θέση σε ισχύ του εν λόγω νόµου, και οι διάφορες προθεσµίες για την εφαρµογή
του.
8. Θεσµοθετείται η «εκτίµηση κινδύνου» (risk
assessment) για τις εργασίες Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων µε τη µορφή της απαίτησης για σύνταξη και έγκριση της «Μελέτης Μεγάλων Κινδύνων».
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9. Εισάγεται στη διαδικασία αδειοδότησης για την παραχώρησης του δικαιώµατος Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, ως αποφασιστικής σηµασίας στοιχείο,
η εκτίµηση της ικανότητας του αιτούντος να προλαµβάνει και να αντιµετωπίζει µεγάλα ατυχήµατα, καθώς και
να καλύπτει την απορρέουσα από αυτά ευθύνη του.
10. Προβλέπεται η υποχρέωση των διαχειριστών
(operators) να λαµβάνουν µέτρα αποτροπής και περιορισµού συνεπειών µεγάλων ατυχηµάτων και να εκτελούν
τις εργασίες τους στη βάση συστηµατικής διαχείρισης
κινδύνου.
11. Απαιτείται η Έγκριση Μελέτης Ασφαλείας
(acceptance of Major Hazards report) για τις εγκαταστάσεις.
12. Απαιτείται Γνωστοποίηση (µε δυνατότητα σιωπηρής αποδοχής) για γεωτρητικές και συνδυασµένες εργασίες.
13. Απαιτείται «Εταιρική Πολιτική Πρόληψης Σοβαρών
Ατυχηµάτων» και «Σύστηµα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» από πλευράς εταιρειών.
14. Προβλέπονται Σχέδια Αντιµετώπισης Έκτακτης Ανάγκης.
15. Θεσµοθετείται η ανεξάρτητη επιβεβαίωση συµµόρφωσης (independent verification) για την ασφάλεια και τα
περιβαλλοντικά κρίσιµα στοιχεία (environmentally critical
elements).
16. Αναγνωρίζεται ο σηµαντικός ρόλος των εργαζοµένων και θεσµοθετείται η ενεργή συµµετοχή τους σε εταιρικές διαδικασίες καθώς και σε επίσηµη τριµερή διαβούλευση µε τις εταιρείες και τις αρχές. Παράλληλα, τίθενται προβλέψεις για ανώνυµη αναφορά εργαζοµένων επί ζητηµάτων ασφάλειας σε εγκαταστάσεις Έρευνας και
Παραγωγής υδρογονανθράκων.
17. Ρυθµίζονται ζητήµατα διαφάνειας και διάχυσης
πληροφοριών µεταξύ των ρυθµιστών – αρµοδίων αρχών,
στις επιδόσεις, στη δηµοσιότητα και τη διερεύνηση µεγάλων συµβάντων.
18. Τίθενται ρυθµίσεις για εξέταση διασυνοριακών επιπτώσεων και προβλέπεται συντονισµός µεταξύ κρατών µελών της Ε.Ε. και κοινές δράσεις µε τρίτες χώρες.
Επιπροσθέτως, σηµειώνεται ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο κείµενο του σχεδίου νόµου έναντι του ελληνικού κειµένου της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, προκειµένου
να αποδοθούν ακριβέστερα και ορθότερα όροι και έννοιες, βάσει της επικρατούσας επιστηµονικής και τεχνικής
ορολογίας, αλλά και της ισχύουσας νοµοθεσίας για θέµατα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Στο πλαίσιο αυτό, ειδικότερα:
α) Στον τίτλο και στο περιεχόµενο του σχεδίου νόµου
επελέγη η χρήση του όρου «έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων», αντί του όρου «έρευνα και εκµετάλλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου» που χρησιµοποιείται στο ελληνικό κείµενο της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, καθώς οι όροι αυτοί είναι απολύτως ταυτόσηµοι στην ελληνική και διεθνή ορολογία, ενώ ο όρος «έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων» επικρατεί στην ελληνική
γλώσσα και ήδη χρησιµοποιείται στον βασικό νόµο των
εν λόγω δραστηριοτήτων (ν. 2289/1995), καθώς και σε
άλλα συναφή νοµοθετήµατα (όπως οι νόµοι κύρωσης
των σχετικών συµβάσεων παραχώρησης).
β) Οµοίως, επελέγη ο όρος «διαχειριστής» αντί για
τον όρο «φορέας εκµετάλλευσης» που χρησιµοποιείται

στο ελληνικό κείµενο της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, καθώς
πρόκειται για όρο που αποδίδει καλύτερα τον χρησιµοποιούµενο αγγλικό όρο «operator» και συγχρόνως είναι
καθιερωµένος στον κλάδο έρευνας και εκµετάλλευσης
υδρογονανθράκων.
Τέλος, σηµειώνεται ότι όλες οι παραποµπές σε νόµους
στο παρόν σχέδιο νόµου θεωρούνται γνήσιες, δηλαδή
παραπέµπουν σε διατάξεις νοµοθετηµάτων όπως ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση µη γνήσιων παραποµπών,
αυτό επισηµαίνεται στο σχέδιο νόµου.

Παρουσίαση κατ’ άρθρο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Στο άρθρο αυτό καθορίζεται το αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου νόµου, καθώς και οι διατάξεις που δεν επηρεάζονται από την εφαρµογή του.
Άρθρο 2
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Ορισµοί
Στο άρθρο αυτό δίνονται οι ορισµοί για την εφαρµογή
του σχεδίου νόµου, βάσει της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ και
καθορίζονται σηµαντικές έννοιες όπως:
«Σοβαρό ατύχηµα», «Υπεράκτιος» («offshore»), «Διακινδύνευση - Επικινδυνότητα» («risk»), «Κατάλληλος»,
«Αρµόδια Αρχή», «Εγκατάσταση», «Αποδοχή», όσον αφορά την έκθεση µεγάλων κινδύνων, «Μεγάλος κίνδυνος» («major hazard»), «Ανεξάρτητη επαλήθευση» κ.ά..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Άρθρο 3
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου
(«risk management») σε υπεράκτιες εργασίες
υδρογονανθράκων
Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, οι διαχειριστές διασφαλίζουν ότι οι υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εκτελούνται βάσει συστηµατικής διαχείρισης κινδύνου, ώστε να είναι ανεκτό το επίπεδο της παραµένουσας διακινδύνευσης σοβαρών ατυχηµάτων σε ανθρώπους, στο
περιβάλλον και στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις.
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Θέµατα ασφάλειας και περιβάλλοντος στο
πλαίσιο χορήγησης αδειών κατά τον ν. 2289/1995
Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, συνδέεται η αδειοδότηση
µε την αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονοµικής ικα-
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νότητας του αιτούντος την άδεια, να καλύπτει τις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων τις οποίες εκτελεί (ήτοι, πρόληψη και αντιµετώπιση ατυχήµατος, αστική περιβαλλοντική ευθύνη, αστική οικονοµική ευθύνη).
Άρθρο 5
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Συµµετοχή του κοινού σχετική µε τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον από προγραµµατιζόµενες υπεράκτιες εργασίες έρευνας υδρογονανθράκων
Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, διασφαλίζεται η συµµετοχή του κοινού στην εξέταση των συνεπειών στο περιβάλλον από προγραµµατιζόµενες υπεράκτιες εργασίες
έρευνας υδρογονανθράκων.
Άρθρο 6
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εντός
περιοχών αδειοδότησης
Με το άρθρο αυτό, καθορίζεται η υποχρέωση των κατόχων άδειας και των διαχειριστών για την λήψη όλων
των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας, καθώς και η έναρξη εργασιών µετά την έγκριση της έκθεσης µεγάλων κινδύνων. Επίσης, θεσµοθετείται τριµερής διαβούλευση µεταξύ της Αρµόδιας Αρχής, των διαχειριστών και των ιδιοκτητών, και των εκπροσώπων των εργαζοµένων, µε αντικείµενο τον καθορισµό προτύπων και πολιτικών για
την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων.
Άρθρο 7
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Ευθύνη για περιβαλλοντικές ζηµίες
Με το άρθρο αυτό, καθορίζεται η ευθύνη του κατόχου
άδειας για την πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζηµιών κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 148/2009
(Α΄ 190), που προκαλούνται από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, οι οποίες πραγµατοποιούνται από τον
κάτοχο άδειας ή το διαχειριστή ή για λογαριασµό τους.
Άρθρο 8
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Ορισµός της Αρµόδιας Αρχής - εξουσιοδοτήσεις
Με το άρθρο αυτό θεσµοθετείται Αρµόδια Αρχή στην
οποία ανατίθενται ρυθµιστικές λειτουργίες:
α) η αξιολόγηση και η αποδοχή εκθέσεων µεγάλων
κινδύνων, η αξιολόγηση κοινοποιήσεων µελετών σχεδιασµού, καθώς και κοινοποιήσεων εργασιών γεώτρησης ή
συνδυασµένων εργασιών,
β) η επίβλεψη της συµµόρφωσης των διαχειριστών και
των ιδιοκτητών µε τον παρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένων της διενέργειας επιθεωρήσεων, της διερεύνησης
συµβάντων και των µέτρων επιβολής,
γ) η παροχή συµβουλών σε άλλες Αρχές ή φορείς, συµπεριλαµβανοµένης της Αδειοδοτούσας Αρχής,
δ) η κατάρτιση ετήσιων σχεδίων σύµφωνα µε το άρθρο
21 του παρόντος σχεδίου νόµου,
ε) η σύνταξη εκθέσεων και αναφορών,

στ) η συνεργασία µε αντίστοιχες Αρµόδιες Αρχές και
φορείς άλλων χωρών.
ζ) η εισήγηση για την έκδοση Κανονισµών Ασφαλείας,
η υιοθέτηση προτύπων και οδηγιών.
Η Αρµόδια Αρχή ασκεί τις ως άνω αρµοδιότητες µε ανεξαρτησία από οιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συναρτώµενη µε την οικονοµική ανάπτυξη των υπεράκτιων φυσικών πόρων, την αδειοδότηση υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων και τη συλλογή και διαχείριση των εσόδων από τις εν λόγω εργασίες.
Επίσης καθορίζεται ότι η Αρµόδια Αρχή διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και χρηµατοοικονοµικούς πόρους,
προκειµένου να εκτελεί τα καθήκοντά της.
Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η Αρµόδια
Αρχή και ρυθµίζονται τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη
διοίκηση, τη στελέχωση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της.
Εως ότου εκδοθεί το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα και
εφόσον οι εγκαταστάσεις υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων που δραστηριοποιούνται στη χώρα είναι
λιγότερες από έξι, τα κατά τον παρόντα νόµο καθήκοντα
της Αρµόδιας Αρχής ασκούνται από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ. Συνεπώς, µε την έναρξη ισχύος του νόµου η ΕΔΕΥ ΑΕ θεωρείται ως Αρµόδια Αρχή, έως την έκδοση του προαναφερόµενου προεδρικού διατάγµατος ή έως την υπέρβαση του ορίου των έξι υπεράκτιων εγκαταστάσεων.
Άρθρο 9
(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Λειτουργία της Αρµόδιας Αρχής
Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας της
Αρµόδιας Αρχής, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ.
Άρθρο 10
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Συνεργασία µε Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την
Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ)
Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, η Αρµόδια Αρχή συνεργάζεται µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια
στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ, εφεξής «Οργανισµός») για θέµατα της αρµοδιότητάς της, στο πλαίσιο της εντολής που
έχει δοθεί στον Οργανισµό δυνάµει του Κανονισµού
(ΕΚ) 1406/2002. Με την εν λόγω εντολή, ο Οργανισµός
προσφέρει στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεχνική και επιστηµονική
υποστήριξη και ιδίως:
α) συνδράµει, κατόπιν αιτήµατος, στη διερεύνηση και
παρακολούθηση του µεγέθους πετρελαιοκηλίδας ή διαρροής φυσικού αερίου,
β) συνδράµει τα κράτη - µέλη, κατόπιν αιτήµατος, στην
προετοιµασία και εκτέλεση εξωτερικών σχεδίων αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδίως όταν υπάρχουν διασυνοριακές επιπτώσεις εντός και πέραν των
υπεράκτιων υδάτων τους,
γ) καταρτίζει, µε βάση τα εξωτερικά και εσωτερικά
σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
των κρατών - µελών, µαζί µε αυτά και τους διαχειριστές,
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κατάλογο του εξοπλισµού και των υπηρεσιών αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης που είναι διαθέσιµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Άρθρο 11
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για την
εκτέλεση υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων
Με το άρθρο αυτό, καθορίζονται τα έγγραφα που ο
διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. (µη παραγωγικής
εγκατάστασης) υποβάλλει στην Αρµόδια Αρχή, στα οποία περιλαµβάνεται η έκθεση µεγάλων κινδύνων
(«major hazard report»).
Άρθρο 12
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Έκθεση µεγάλων κινδύνων σε
παραγωγική εγκατάσταση
Στο άρθρο αυτό, περιγράφονται οι απαιτήσεις που
πρέπει να καλύπτει η έκθεση µεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση.
Άρθρο 13
(Άρθρο 13 της Οδηγίαςδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Έκθεση µεγάλων κινδύνων που αφορά
µη παραγωγική εγκατάσταση
Στο άρθρο αυτό, περιγράφονται οι απαιτήσεις που
πρέπει να καλύπτει η έκθεση µεγάλων κινδύνων σε µη
παραγωγική εγκατάσταση.
Άρθρο 14
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Εσωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης
Στο άρθρο αυτό, περιγράφονται οι απαιτήσεις που
πρέπει να καλύπτουν τα εσωτερικά σχέδια αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης.
Άρθρο 15
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Κοινοποίηση και πληροφορίες σχετικά
µε εργασίες γεώτρησης
Στο άρθρο αυτό, περιγράφονται οι απαιτήσεις που
πρέπει να καλύπτουν η κοινοποίηση και οι πληροφορίες
σχετικά µε εργασίες γεώτρησης.
Άρθρο 16
(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Κοινοποίηση συνδυασµένων εργασιών
Στο άρθρο αυτό, περιγράφονται οι απαιτήσεις που
πρέπει να καλύπτει η κοινοποίηση συνδυασµένων εργασιών.

Άρθρο 17
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Ανεξάρτητη επαλήθευση
Με το άρθρο αυτό θεσµοθετείται η συµµετοχή σχηµάτων ανεξάρτητης επαλήθευσης µε στόχο:
α) Ως προς τις εγκαταστάσεις, προκειµένου να παρέχουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι τα κρίσιµα στοιχεία ασφάλειας και περιβάλλοντος που προσδιορίζονται
στην εκτίµηση κινδύνου της εγκατάστασης όπως αυτή
περιλαµβάνεται στην έκθεση µεγάλων κινδύνων είναι
κατάλληλα.
β) Ως προς τις κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης,
προκειµένου να παρέχουν ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι
ο σχεδιασµός της γεώτρησης και τα µέτρα ελέγχου αυτής είναι ανά πάσα στιγµή κατάλληλα για τις αναµενόµενες συνθήκες της γεώτρησης.
Άρθρο 18
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Ενέργειες Αρµόδιας Αρχής σε σχέση µε εργασίες
επί των εγκαταστάσεων
Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι εξουσίες της Αρµόδιας Αρχής σε σχέση µε τις εργασίες επί των εγκαταστάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Άρθρο 19
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων από διαχειριστές
και ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ.
Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. υποχρεούνται να συντάσσουν και να εφαρµόζουν πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων.
Άρθρο 20
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που
διεξάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, εταιρείες εγγεγραµµένες
στα ελληνικά µητρώα εταιρειών που διεξάγουν, οι ίδιες ή
µέσω θυγατρικών, υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως κάτοχοι άδειας
ή ως διαχειριστές, υποβάλλουν αναφορά, εφόσον τους
ζητηθεί από την Αρµόδια Αρχή, σχετικά µε τις συνθήκες
οποιουδήποτε σοβαρού ατυχήµατος, στο οποίο έχουν εµπλακεί.
Άρθρο 21
(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Διασφάλιση συµµόρφωσης προς το ρυθµιστικό
πλαίσιο για την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων
Με το άρθρο αυτό διασφαλίζεται η συµµόρφωση προς
το ρυθµιστικό πλαίσιο για την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων.
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Άρθρο 22
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Εµπιστευτική αναφορά θεµάτων ασφάλειας
Με το άρθρο αυτό θεσµοθετείται µηχανισµός για την
εµπιστευτική αναφορά θεµάτων ασφάλειας και περιβάλλοντος, σχετιζόµενων µε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων από όπου και αν προέρχονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 23
(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Διάχυση πληροφοριών
Με το άρθρο αυτό προβλέπονται οι αναφορές σε σχέση µε ατυχήµατα και η διαδικασίες δηµοσιοποίησής
τους.
Άρθρο 24
(Άρθρο 24 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Διαφάνεια
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι προβλέψεις διαφάνειας για θέµατα που σχετίζονται µε το σχέδιο νόµου.
Άρθρο 25
(Άρθρο 25 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Έκθεση για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια και
το περιβάλλον
Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση για θέµατα
αρµοδιότητας της.
Άρθρο 26
(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Διερεύνηση σοβαρού ατυχήµατος
Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό καθορίζονται οι προβλέψεις για την διερεύνηση σοβαρών ατυχηµάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 27
(Άρθρο 27 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Συνεργασία µεταξύ κρατών µελών
Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό καθορίζονται οι προβλέψεις για συνεργασία µεταξύ κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
Άρθρο 28
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Απαιτήσεις σχετικά µε τα εσωτερικά σχέδια
αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι απαιτήσεις σχετικά

µε τα εσωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Άρθρο 29
(Άρθρο 29 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Εξωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης και ετοιµότητα για την
αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται τα εξωτερικά σχέδια
αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και η ετοιµότητα για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης.
Άρθρο 30
(Άρθρο 30 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι προβλέψεις για αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος, οι κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές υποχρεούνται, κατά τις προβλέψεις
του Δικαίου της Θάλασσας, να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για την αποτροπή της κλιµάκωσής του και τον
µετριασµό των επιπτώσεών του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Άρθρο 31
(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Διασυνοριακή ετοιµότητα και αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται θέµατα ενηµέρωσης
άλλων κρατών µελών για µεγάλους κινδύνους, σχετιζόµενους µε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που
πρόκειται να διεξαχθούν σε περιοχή δικαιοδοσίας της
χώρας, καθώς και θέµατα συνεργασίας µεταξύ των κρατών - µελών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Κυρώσεις
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται το ύψος, οι λόγοι και η
διαδικασία επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων
για την πληµµελή εφαρµογή των διατάξεων του σχεδίου
νόµου.
Άρθρο 33
(Άρθρο 38 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Τροποποίηση του π.δ. 148/2009 (Α΄ 190)
Με το άρθρο αυτό διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής
της «περιβαλλοντικής ευθύνης» (άρθρο 3 παρ. 1 του π.δ.
148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και
την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004,
όπως ισχύει», ώστε να περιλάβει το περιβάλλον στο ο-
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ποίο διεξάγονται οι υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.
Άρθρο 34
(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Μεταβατικές διατάξεις
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι µεταβατικές διατάξεις εφαρµογής του διατάξεων του σχεδίου νόµου σε
λειτουργούσες ή/και προγραµµατιζόµενες εγκαταστάσεις και εργασίες γεωτρήσεων κατά την έναρξη εφαρµογής του σχεδίου νόµου.
Άρθρο 35
Παραρτήµατα
Παρατίθενται τα εννέα παραρτήµατα 1 – 9, (σύµφωνα
µε τα παραρτήµατα I – IX της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ) που
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του σχεδίου νόµου.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 36
Ρυθµίσεις για την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ
Με το άρθρο 36 επιχειρείται η ενδυνάµωση και η διασφάλιση της οµαλής και µακρόπνοης λειτουργίας της
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων
(ΕΔΕΥ) ΑΕ, η οποία θεσπίστηκε µε το ν. 4001/2011, λειτουργεί µε βάση το καταστατικό της π.δ. 14/2012 (A΄ 21)
και διαχειρίζεται για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου τα αποκλειστικά δικαιώµατά του στην αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων.
Ο ρόλος της είναι εξαιρετικά σηµαντικός στη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των σχετικών συµβάσεων που έχουν συναφθεί και βρίσκονται σε
εξέλιξη, στην προετοιµασία των διαγωνιστικών διαδικασιών για την παραχώρηση δικαιωµάτων έρευνας και εκµετάλλευσης, στην αξιολόγηση των προσφορών, στη
διαπραγµάτευση των όρων των συµβάσεων, για τη διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος.
Με τις διατάξεις του σχεδίου νόµου (άρθρα 1-35), η ΕΔΕΥ αναλαµβάνει πρόσθετες αρµοδιότητες ασκώντας
τα καθήκοντα της προβλεπόµενης από την οδηγία
2013/30/ΕΕ Αρµόδιας Αρχής. Ως τέτοια, πρέπει να διαθέτει επαρκείς χρηµατοοικονοµικούς πόρους προκειµένου να εκτελεί τα καθήκοντά της, αλλά και ικανή στελέχωση µε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό ώστε
να µπορεί να ασκεί τις ελεγκτικές αρµοδιότητές της
προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος.
Η ΕΔΕΥ ΑΕ, σύµφωνα µε τον ιδρυτικό της νόµο (ν.
4001/2011), δεν χρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό και η κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών της, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της µισθοδοσίας του προσωπικού της (και του αποσπώµενου), βαρύνουν την ίδια την Εταιρεία από τον προϋπολογισµό εσόδων της, ο οποίος αφορά σε πάσης φύσεως δικαιώµατα από Αναζήτηση, Έρευνα και Εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων, σύµφωνα µε το άρθρο 147 του ν. 4001/2011.
Τα έσοδα αυτά δεν µπορούν να προσδιορισθούν εκ
των προτέρων, καθώς εξαρτώνται από τη συνέχιση των

σχετικών δραστηριοτήτων και την επιτυχή έκβαση των ερευνών (παραγωγή υδρογονανθράκων) ώστε να διασφαλίζεται και η καταβολή µισθωµάτων (royalties) προς το
Ελληνικό Δηµόσιο.
Με την πρώτη παράγραφο διευκρινίζεται ότι η ΕΔΕΥ
ΑΕ, έχει ως έσοδα, πόρους που προκύπτουν από παραχώρηση δικαιωµάτων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο ν. 4001/2001 (άρθρα 145 - 153). Η διάταξη αυτή είναι
αναγκαία για να διευκρινιστεί ότι τουλάχιστον το αντάλλαγµα υπογραφής της σύµβασης (signature bonus), το αντάλλαγµα παραγωγής (production bonus) και η ετήσια
ανά στρέµµα αποζηµίωση (surface fees), όπως αυτά προβλέπονται στις σχετικές συµβάσεις, περιέρχονται ως έσοδα στην ΕΔΕΥ ΑΕ, είτε οι συµβάσεις υπογράφονται από την ίδια την εταιρεία είτε από το Ελληνικό Δηµόσιο
µέσω του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή για
λογαριασµό αυτού. Σηµειώνεται ότι, η διάταξη αυτή αφορά στα έσοδα από παραχώρηση δικαιωµάτων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων
που προκύπτουν από την έναρξη ισχύος του νόµου και
δεν αφορά στα προγενέστερα σχετικά έσοδα.
Με τη δεύτερη παράγραφο επιχειρείται η άµεση στελέχωση της ΕΔΕΥ µέσω της αύξησης του αριθµού των
δυνατών αποσπάσεων από φορείς του ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα, από πέντε σε δέκα άτοµα, προκειµένου ικανός αριθµός επιστηµόνων µε εξειδικευµένη επιστηµονική γνώση και εµπειρία, που υπηρετεί σήµερα στο Δηµόσιο τοµέα και αποτελεί µια σοβαρή δυνατότητα για την
άµεση και αποτελεσµατική λειτουργία της ΕΔΕΥ, ώστε
να µπορέσει να είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει το έργο της, δεδοµένων και των πρόσθετων αρµοδιοτήτων
και καθηκόντων της σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, έως
την πλήρη στελέχωσή της και µε νέο προσωπικό. Οι εν
λόγω αποσπάσεις µπορούν να παραταθούν για µία ακόµη φορά για άλλα τρία χρόνια για να αξιοποιηθεί η γνώση και η εµπειρία στα τεχνικά θέµατα, που οι αποσπώµενοι θα έχουν αποκτήσει. Επιπλέον, η διατήρηση της µισθοδοσίας του αποσπώµενου προσωπικού στον φορέα
προέλευσης, αφενός δεν δηµιουργεί πρόσθετη δηµόσια
επιβάρυνση και αφετέρου επιλύει σε ένα πρώτο στάδιο
το άµεσο πρόβληµα της οµαλής λειτουργίας της ΕΔΕΥ
ΑΕ, λόγω της φύσης των εσόδων της όπως ήδη αναφέρθηκε.
Επίσης, διασφαλίζεται η συνέχιση και οµαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσπασης πέντε ατόµων από φορείς του Δηµοσίου στην ΕΔΕΥ ΑΕ, σύµφωνα µε την υπ’
αριθ. 27/21.05.2015 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στην ΕΔΕΥ ΑΕ» (ΑΔΑ 7ΡΘ6465ΘΦΖ-3ΓΜ) που βρίσκεται σε εξέλιξη, µε εφαρµογή των κανόνων µισθοδοσίας ανωτέρω.
Κατά τα λοιπά αναδιατυπώνεται το άρθρο, χωρίς όµως
να τροποποιείται η διαδικασία της απόσπασης, η οποία
ορίζεται ήδη στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 152
του ν. 4001/2011. Η απόσπαση πραγµατοποιείται κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης και επιλογής από τριµελή επιτροπή της ΕΔΕΥ ΑΕ, ανάµεσα σε εκείνους, οι οποίοι θα
εκδηλώσουν µε αίτησή τους ενδιαφέρον για να αποσπαστούν στην ΕΔΕΥ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την
έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
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Άρθρο 37
Τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 15
του ν. 3054/2002 (Α΄ 230)
Με την παρούσα διατηρείται η ουσία της προηγούµενης διάταξης, αλλά τροποποιείται η παρεχόµενη εξουσιοδότηση, λαµβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες τίτλους
των Υπουργείων και συµπεριλαµβάνοντας τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως καθ’ ύλην αρµόδιο για
θέµατα υγρών καυσίµων, αφού στις αρµοδιότητές του
περιλαµβάνεται η οργάνωση και ο έλεγχος της αγοράς
των πετρελαιοειδών προϊόντων, ο έλεγχος ποιότητάς
τους κ.ά..
Άρθρο 38
Κύρωση της από 20.11.2015 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL
AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για την
εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή
του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999 (Α΄296)
Με την από 23 Νοεµβρίου 1999 Σύµβαση µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της εταιρείας ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999
(Α΄ 296), (εφεξής: Σύµβαση) ανατέθηκε στην τελευταία,
η εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους (Πρίνος και Ν. Καβάλα).
Με την από 31.10.2012 Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Αναδόχου,
η οποία κυρώθηκε µε το ν. 4135/2013 (Α΄ 69), τροποποιήθηκε µέρος των διατάξεων της Σύµβασης, προκειµένου να εναρµονισθεί µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο
(ν. 2289/1995), όπως διαµορφώθηκε µετά την εφαρµογή
του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθµίσεις» (Α΄ 179).
Με την από 30.12.2013 Δεύτερη Τροποποιητική Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 4296/2014 (Α΄ 214), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 14
παρ. 4, που εκ παραδροµής δεν είχαν τροποποιηθεί µε
την Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 16 και 19 της Σύµβασης, οι οποίες θέσπιζαν καθεστώς αποκλειστικής προµήθειας αργού πετρελαίου, περιορίζοντας την ελεύθερη άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τις εµπλεκόµενες εταιρείες.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Σύµβασης, όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε την από 11.9.2014 Τρίτη Τροποποιητική Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 4296/2014 (Α΄ 214):
«Προκειµένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας
Εκµετάλλευσης Νότιας Καβάλας ορίζεται έως την 23η
Νοεµβρίου 2015, µη δυνάµενη να ανανεωθεί περαιτέρω.»

Με την Απόφαση 195/27.10.2011 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, µεταβιβάζονται, στο Ταµείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), όλα τα περιουσιακής
φύσεως δικαιώµατα του Δηµοσίου και το δικαίωµα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκµετάλλευσης του
υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν
εξαντληθέντος κοιτάσµατος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» για τη µετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, σύµφωνα µε το άρθρο 93 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179) για χρονικό διάστηµα έως και 50 έτη µετά την
αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης.
Είναι προφανές, ότι η αξιοποίηση του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος
κοιτάσµατος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα», ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, θα συµβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και της
ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, στη διασφάλιση των
απαραίτητων στρατηγικών αποθεµάτων φυσικού αερίου
και στην αύξηση των επιπέδων ασφάλειας εφοδιασµού
της χώρας.
Η προετοιµασία και διεξαγωγή της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ταµείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, για την παραχώρηση της
χρήσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης φυσικού αερίου «Ν. Καβάλα» σε νέο Ανάδοχο, λαµβάνοντας υπόψη
τις τρέχουσες οικονοµικές και ενεργειακές παραµέτρους που δεν την ευνοούν, απαιτεί εύλογο χρόνο. Παράλληλα, µετά την λήξη της άδειας εκµετάλλευσης, ήτοι
µετά την 23η Νοεµβρίου 2015 και έως την ολοκλήρωση
της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης της υπόγειας
αποθήκης φυσικού αερίου, θα απαιτηθεί από το Ελληνικό
Δηµόσιο να αναλάβει σηµαντικό κόστος για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων της Νότιας Καβάλας, γεγονός που θα επιβαρύνει σηµαντικά τον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, τροποποιείται η διάταξη
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της
Σύµβασης, ως προς τη διάρκεια της Άδειας Εκµετάλλευσης Νότιας Καβάλας, µε παράταση αυτής για δύο (2) έτη
έως την 23η Νοεµβρίου 2017, µε δυνατότητα παράτασης
για ένα (1) έτος µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από έγγραφη σύµφωνη γνώµη
του Αναδόχου.
Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται εύλογο χρονικό περιθώριο, ώστε και το Ταµείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, το οποίο συναινεί στην ανωτέρω
διαδικασία, στο πλαίσιο αναγνώρισης της σπουδαιότητας και αξιοποίησης µε το βέλτιστο δυνατό τρόπο της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) Νότιας Καβάλας, να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες
προκειµένου να διεξαχθεί η διαγωνιστική διαδικασία για
την παραχώρηση της χρήσης της ΥΑΦΑ Νότιας Καβάλας
στον νέο Ανάδοχο που θα προκύψει.
Άρθρο 39
Τροποποίηση των περιπτώσεων 3 και 4 της
υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι, του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
Με το άρθρο 34 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) ως έναρξη
της προθεσµίας υποβολής εγγυητικών επιστολών για τη
σύνδεση των σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ προβλέφθηκε η
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1η Φεβρουαρίου 2016. Δεδοµένου ότι για τους ηλιοθερµικούς σταθµούς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα NER300, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
διαδικασίες και το θεσµικό πλαίσιο για την υλοποίηση
των έργων αυτών, για λόγους προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης των επενδυτών και προώθησης
των έργων αυτών, προτείνεται η παράταση της προθεσµίας υποβολής εγγυητικής επιστολής για τους εν λόγω
σταθµούς, προκειµένου η υποχρέωση αυτή να καταλαµβάνει τα έργα των σταθµών αυτών, τα οποία χαρακτηρίζονται ως καινοτόµα και επιδεικτικά, µετά τη συµπλήρωση του απαραίτητου θεσµικού πλαισίου. Συγκεκριµένα,
δεν έχει µέχρι αυτή τη στιγµή οριστικοποιηθεί το περιεχόµενο της απαραίτητης συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου και του φορέα υλοποίησης, για τα ενταγµένα στο
πρόγραµµα έργα, και η οποία εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί την 31.12.2016.
Άρθρο 40
Ηλεκτρονική Υποβολή Τοπογραφικών Διαγραµµάτων
στη Βάση Δεδοµένων της εταιρείας
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ανώνυµη Εταιρεία» («ΕΚΧΑ Α.Ε.»)
Μετά τη τροποποίηση της νοµοθεσίας για το Εθνικό
Κτηµατολόγιο µε το ν. 4164/2013 διαµορφώθηκε πλαίσιο
διατάξεων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές µε τα Κτηµατολογικά Γραφεία που αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή αιτηµάτων: α) για την καταχώριση εγγραπτέων
πράξεων στα κτηµατολογικά βιβλία (άρθρο 14 παρ. 1 του
ν. 2664/1998) και β) για την έκδοση πιστοποιητικών από
αυτά (άρθρο 22). Όσον αφορά στις εγγραπτέες πράξεις,
η ηλεκτρονική υποβολή καταλαµβάνει τα έγγραφα στα
οποία αυτές περιλαµβάνονται (συµβολαιογραφικά έγγραφα, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.), καθώς και τα συνυποβαλλόµενα µε αυτές, κατά την κείµενη νοµοθεσία, έγγραφα, όπως, µεταξύ άλλων, αποσπάσµατα κτηµατολογικών διαγραµµάτων και αντίγραφο του τοπογραφικού
διαγράµµατος που προσαρτάται στην προς καταχώριση
πράξη, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες, καθώς εισάγονται διαδικασίες εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής υποβολής αιτηµάτων εγγραφής πράξεων και έκδοσης πιστοποιητικών από
τα Κτηµατολογικά Γραφεία, αφού τούτο τελεί σε πλήρη
εναρµόνιση µε τις προβλέψεις του νοµοθέτη για την ηλεκτρονική τήρηση των κτηµατολογικών εγγραφών και ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για τον εκσυγχρονισµό, την
επιτάχυνση, τη διαφάνεια και την απλοποίηση των συναλλαγών.
Επίσης, µε το ν. 4164/2013 και ειδικότερα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3, προστέθηκε παράγραφος 4 στο
άρθρο 1 του ν. 2308/1995, σύµφωνα µε την οποία µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγραπτέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων στην κεντρική βάση που τηρείται από
την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
όπως αυτή µετονοµάζεται, µέσω ειδικής εφαρµογής. Με
την ίδια απόφαση ρυθµίζονται θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα σχετικά µε την ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων και των τυχόν συνυποβαλλόµενων µε αυτές εγγράφων και τυχόν τοπογρα-

φικών διαγραµµάτων. Σύµφωνα την υπ΄ αρ.
55776/30.12.2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής (Β΄ 3584) που εξεδόθη
κατά την ίδια εξουσιοδοτική διάταξη, ορίστηκε κατά προτεραιότητα ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή
στην κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία ΕΚΧΑ
Α.Ε. όλων των εγγραπτέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων που περιέχονται σε συµβολαιογραφικά έγγραφα,
µε έναρξη ισχύος της ρύθµισης για την κατηγορία αυτή
των εγγράφων την 21. 12.2015.
Η προτεινόµενη ρύθµιση για την υποχρεωτική υποβολή των τοπογραφικών διαγραµµάτων στην ηλεκτρονική
βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. λειτουργεί συµπληρωµατικά στο
προαναφερόµενο ισχύον σήµερα πλαίσιο ηλεκτρονικών
εν γένει συναλλαγών µε το Κτηµατολόγιο, τόσο κατά τη
φάση της λειτουργίας των υπηρεσιών των Κτηµατολογικών Γραφείων, όσο και κατά τη φάση της σύνταξής του.
Ειδικότερα στην παράγραφο (1) προβλέπεται η υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή στη βάση της ΕΚΧΑ
Α.Ε. από το συντάκτη µηχανικό των τοπογραφικών διαγραµµάτων που συντάσσονται και προσαρτώνται υποχρεωτικά κατά την κείµενη νοµοθεσία σε πράξεις που
εγγράφονται στα Υποθηκοφυλακεία και στα Κτηµατολογικά Γραφεία. Προβλέπεται ακόµα µε ποινή ακυρότητας,
η υποχρέωση για µνεία στην πράξη των στοιχείων της ηλεκτρονικής υποβολής και προσάρτηση σε αυτήν του αποδεικτικού υποβολής ηλεκτρονικού διαγράµµατος (όπως το ορίσαµε). Απλό αντίγραφο του αποδεικτικού συνυποβάλλεται µε την αίτηση µεταγραφής/ καταχώρισης.
Στην παράγραφο (2) προβλέπεται η δυνατότητα για την
υποβολή στη βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. των τοπογραφικών
διαγραµµάτων που συντάσσονται και προσαρτώνται σε
εγγραπτέες πράξεις, µε βούληση των συµβαλλοµένων,
χωρίς να υπάρχει εκ του νόµου σχετική υποχρέωση.
Στην παράγραφο (3) προβλέπεται η υποχρέωση για την
ηλεκτρονική υποβολή στη βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. των διαγραµµάτων γεωµετρικών µεταβολών που συνυποβάλλονται µε τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων
και διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων στα Κτηµατολογικά Γραφεία. Το αποδεικτικό υποβολής συνυποβάλλεται
µε την αίτηση, µε ποινή απαράδεκτου και απόρριψής της.
Στην παράγραφο (4) ορίζεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο
τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την
ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραµµάτων
και των διαγραµµάτων γεωµετρικών µεταβολών στη βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. Με την ίδια απόφαση θα οριστεί και η
έναρξη ισχύος της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής
και των συνεπειών της παραγράφου (1) για τα τοπογραφικά διαγράµµατα και της παραγράφου (3) για τα διαγράµµατα γεωµετρικών µεταβολών αντίστοιχα. Στην παράγραφο (5) προβλέπεται η υποχρέωση για την ηλεκτρονική υποβολή στη βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. των διαγραµµάτων των διοικητικών πράξεων, είτε υποβάλλονται σε Υποθηκοφυλακεία, είτε υποβάλλονται σε Κτηµατολογικά
Γραφεία, καθώς και των διαγραµµάτων γεωµετρικών µεταβολών για τις ίδιες πράξεις που υποβάλλονται στα
Κτηµατολογικά Γραφεία. Το αποδεικτικό υποβολής συνυποβάλλεται µε την αίτηση, µε ποινή απαράδεκτου και
απόρριψής της. Επίσης ορίζεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα καθοριστούν
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραµµάτων των διοικητικών πράξεων και
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των διαγραµµάτων γεωµετρικών µεταβολών για την καταχώρισή τους στο Κτηµατολόγιο. Με την ίδια απόφαση
θα οριστεί και η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής και των συνεπειών για τα διαγράµµατα και τα διαγράµµατα γεωµετρικών µεταβολών αντίστοιχα για τις διοικητικές πράξεις. Τέλος στην παράγραφο (6) ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης και των συνεπειών για την ηλεκτρονική υποβολή
των τοπογραφικών διαγραµµάτων, που θα ορίσει η Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4, καταργείται η υποχρέωση για την υποβολή αντιγράφου του τοπογραφικού διαγράµµατος στο Κτηµατολογικό Γραφείο, όπως
µέχρι σήµερα προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 14
του ν. 2664/1998.
Άρθρο 41
Ρυθµίσεις λατοµικής νοµοθεσίας
1. Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής παρατείνεται
για µία ακόµη πενταετία η δυνατότητα καθορισµού λατοµικών περιοχών (ή των χώρων συγκέντρωσης λατοµικών
επιχειρήσεων του άρθρου 15 του ν. 1515/1985), η οποία
λήγει στις 22.8.2016, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν
µε αντίστοιχες διατάξεις των νόµων 2115/1993 (Α΄15),
2702/1999 (Α΄ 70), 3335/2005 (Α΄ 95) και 4001/2011
(Α΄179), προκειµένου να είναι δυνατή και η συγκρότηση
και σύγκληση, όταν απαιτείται, των κατά τόπους επιτροπών καθορισµού λατοµικών περιοχών.
Αυτό είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση των εργασιών των επιτροπών καθορισµού λατοµικών περιοχών,
που έχουν ήδη συγκροτηθεί στο πλαίσιο του ν.4001/2011
και προκειµένου να διασφαλίζεται η τροφοδοσία της αγοράς µε αδρανή υλικά. Επιπλέον, οι επιτροπές καθορισµού λατοµικών περιοχών πέραν των εισηγήσεων, όπου
απαιτείται, για καθορισµό νέων περιοχών, ασχολούνται
και µε άλλα θέµατα που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης,
όπως τροποποίησης ορίων λατοµικών περιοχών κ.λπ..
Με την προτεινόµενη διάταξη αποτρέπεται η χορήγηση κατ’ εξαίρεση ή µεµονωµένων αδειών, κατ’ εφαρµογή
της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 1428/1984, αφού, µε την παράταση της προθεσµίας, καθίσταται εκ νέου δυνατός ο καθορισµός λατοµικών περιοχών και η ένταξη των λατοµικών εκµεταλλεύσεων σε έναν γενικότερο σχεδιασµό, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες και
δυνατότητες της κάθε περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τον
καθορισµό λατοµικών περιοχών είναι διαχρονικά, καθώς
δύναται να ανακύπτουν οποτεδήποτε και στην κατεύθυνση αυτή επανασχεδιάζεται το όλο σύστηµα και θα κατατεθεί συνολική πρόταση στο πλαίσιο του υπό κατάρτιση
λατοµικού νοµοσχεδίου.
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν.1428/1984 (Α΄43), προβλέπεται ότι σε απόσταση τουλάχιστον 1000 µέτρων από τα όρια λατοµικών περιοχών
απαγορεύεται η επέκταση του σχεδίου πόλης, ή η δηµιουργία ανεξάρτητου ρυµοτοµικού σχεδίου ή η ανέγερση
οποιουδήποτε κτίσµατος, µε εξαίρεση εκείνα που εξυπηρετούν τη λατοµική δραστηριότητα. Με το άρθρο 17 του
ν. 3335/2005 (Α΄95) προστέθηκε και δεύτερο εδάφιο, ούτως ώστε η προηγούµενη απαγόρευση να µην ισχύει για
κτιριακές και µηχανολογικές εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων του ν. 2516/1997 (Α΄159) και εγκαταστάσεων έργων Α.Π.Ε, σε αποστάσεις µεγαλύτερες των 500 µέτρων, ενώ δινόταν η δυνατότητα και σε αποστάσεις µι-

κρότερες των 500 µέτρων να επιτραπεί η ανέγερση αυτών, µε την προϋπόθεση όµως αιτιολογηµένης απόφασης του αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της
αρµόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων. Με τη διάταξη της
παρούσας παραγράφου προστίθεται και τρίτο εδάφιο,
προκειµένου οι ρυθµίσεις του ν.3335/2005 να επεκταθούν και για τα αγροτοκτηνοτροφικά κτίσµατα και τα κτίρια εν γένει του άρθρου 163 του κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Δ΄ 580), εξαιρουµένων πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών µονάδων για τις οποίες απαιτείται προηγούµενη θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής
Σταυλισµού του άρθρου 4 του ν. 4056/2012 (A΄ 52).
Με τον τρόπο αυτό εντάσσονται περαιτέρω επιτρεπόµενες δράσεις στο πλαίσιο των οποίων δύνανται να ανεγερθούν κτιριακές εγκαταστάσεις, στην περιµετρική ζώνη άνω των πεντακοσίων (500) από τη λατοµική περιοχή,
µε σκοπό την ώθηση της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, σύµφωνα µε πάγιο αίτηµα τοπικών αγροτοκτηνοτροφικών φορέων, χωρίς να παραλείπεται η µέριµνα για
την ασφάλεια, κατόπιν της σχετικής εισήγησης της κατά
τόπο αρµόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων, για µικρότερες αποστάσεις.
3. Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής αναδιατυπώνεται η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1428/84 (Α΄43), όπως
ισχύει, προκειµένου:
α) να καθορίζεται αυστηρά αυτό που εφαρµόζεται ως
διοικητική πρακτική, ότι δηλαδή η αρµόδια Υπηρεσία
στην οποία κατατίθεται η προβλεπόµενη από τις Α.Ε.Π.Ο
εγγυητική επιστολή είναι είτε η οικεία Αποκεντρωµένη
Διοίκηση, σε περίπτωση δηµοσίων εκτάσεων, πριν από
την υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης µίσθωσης, είτε
η αδειοδοτούσα υπηρεσία στις λοιπές περιπτώσεις.
β) Να ορίζεται ότι οι εγγυητικές επιστολές είναι αορίστου χρονικής ισχύος, ούτως ώστε µετά τη λήξη της ισχύος της Α.Ε.Π.Ο και µέχρι τον έλεγχο της τήρησης
της εφαρµογής των όρων αυτής από την αρµόδια υπηρεσία, να παραµένει σε ισχύ η σχετική εγγυητική επιστολή.
γ) Να καταργηθεί η πρόβλεψη για προσαύξηση κατά
40% ανά πενταετία του ποσού της εγγυητικής επιστολής, δεδοµένου ότι η εν λόγω προσαύξηση ήταν προφανώς αναγκαία την εποχή που θεσπίστηκε µε το
ν. 2115/1993 λόγω της ύπαρξης υψηλού πληθωρισµού,
γεγονός που δεν ισχύει σήµερα, και σε συνδυασµό µε
την παρούσα οικονοµική συγκυρία που η προσαύξηση
αυτή δηµιουργεί πολύ µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση
στη λειτουργία των λατοµικών επιχειρήσεων.
4. Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν. 669/1977 (Α΄ 241) το αίτηµα παράτασης άδειας εκµετάλλευσης λατοµείων µαρµάρων, σχιστολιθικών πλακών, βιοµηχανικών ορυκτών και αργίλων πλινθοποιίας
και κεραµοποιίας, πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον
δύο (2) έτη πριν την λήξη της άδειας, ενώ σύµφωνα µε
το άρθρο 6 του ν. 2115/1993 (Α΄ 15), το αίτηµα παράτασης της άδειας εκµετάλλευσης ή της µίσθωσης λατοµείων αδρανών πρέπει να υποβάλλεται κατά τη διάρκεια
του προτελευταίου έτους ισχύος της άδειας εκµετάλλευσης ή της µίσθωσης. Επειδή, σε πολλές περιπτώσεις,
η υποχρέωση τήρησης της προθεσµίας αυτής δεν αναγράφεται στους όρους της σύµβασης µίσθωσης ή της άδειας εκµετάλλευσης παρατηρείται συχνά το φαινόµενο
οι αιτήσεις παράτασης που υποβάλλονται να είναι εκπρόθεσµες και να µη µπορούν να προωθηθούν περαιτέρω. Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής δίνεται ένα
εύλογο επιπλέον χρονικό περιθώριο για την κατάθεση
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του αιτήµατος παράτασης, από όσους εκµεταλλευτές
δεν τήρησαν την ισχύουσα προθεσµία, οι οποίοι όµως επιβαρύνονται µε την καταβολή ενός επιπλέον σχετικού
παράβολου, ούτως ώστε στην παρούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία που διέρχεται η χώρα να µη σταµατάει η
λατοµική δραστηριότητα και να χάνονται τόσο θέσεις
εργασίας, όσο και µισθώµατα και αναλογούντες φόροι
προς το δηµόσιο. Θεωρείται όµως αναγκαίο αφενός να
τεθεί ως όρος η προσήκουσα υποβολή επικαιροποιηµένων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και αφετέρου να τεθεί ένα εύλογο χρονικό όριο, ενός εξαµήνου το
πολύ, από τη λήξη της άδειας ή της σύµβασης µίσθωσης
για την υποβολή του αιτήµατος παράτασης, προκειµένου
να µην επιχειρηθεί να αναβιώσουν νοµικές και πραγµατικές καταστάσεις που έχουν λήξει προ πολλού.
Το επείγον της ρύθµισης επιβάλλεται από τα διαχρονικώς επαναλαµβανόµενα σχετικά αιτήµατα και την επίκληση του κινδύνου να διακοπεί η λειτουργία υγιών εκµεταλλεύσεων που παρέχουν δεκάδες θέσεις εργασίας
και λειτουργούν µε όρους που διασφαλίζουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Άλλωστε, µε σχετικές ρυθµίσεις των νόµων 2702/1999 (Α΄ 70), 3335/2005
(Α΄95) και 4296/2014 (Α΄ 214) είχε δοθεί η προσωρινή
δυνατότητα υποβολής αιτήµατος παράτασης για όσους
είχαν χάσει την προβλεπόµενη προθεσµία.
5. Η υπόψη διάταξη αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήµατος αδειοδότησης των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατοµικών και µεταλλευτικών χώρων, τµήµα των οποίων βρίσκεται και εκτός αυτών, που
έχει προκύψει µε το π.δ. 100/2014 (Α΄ 167), καθώς δεν
µπορεί να αδειοδοτηθεί πλέον αυτό το τµήµα από την Υπηρεσία που αδειοδοτεί τις εγκαταστάσεις εντός των
λατοµικών χώρων και δηµιουργείται περαιτέρω γραφειοκρατία. Δηλαδή απαιτείται µια (1) επιπλέον άδεια, που
πολλές φορές αφορά ένα πολύ µικρό τµήµα της συνολικής εγκατάστασης. Με τη ρύθµιση αυτή απλοποιείται η
διαδικασία αδειοδότησης και απαλλάσσεται ο διοικούµενος από αδικαιολόγητα βάρη, ενώ ταυτόχρονα προάγεται το δηµόσιο συµφέρον.
6. Οι εκµεταλλευτές λατοµικών επιχειρήσεων υποβάλλουν ετησίως δελτία δραστηριότητας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43) και τις
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 669/1977 (Α΄ 241). Στα
δελτία δραστηριότητας περιλαµβάνονται ιδίως νοµιµοποιητικά στοιχεία του λατοµείου, καθώς και στοιχεία για
το απασχολούµενο προσωπικό, στοιχεία ασφάλειας κι ατυχηµάτων, στοιχεία για τις καταναλώσεις φυσικών πόρων, πετρελαιοειδών, εκρηκτικών και ενέργειας, τη διαχείριση αποβλήτων, τις επενδύσεις και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την υπηρεσία.
Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται από τη Γενική
Δ/νση Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ για την παραγωγή συγκεντρωτικών πινάκων των στοιχείων του τοµέα
των Ορυκτών Πρώτων και είναι απολύτως απαραίτητα
για το στρατηγικό σχεδιασµό αξιοποίησης των Ορυκτών
Πρώτων Υλών της Χώρας. Επίσης, οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ δηµοσιοποιούν τα στοιχεία του τοµέα των Ορυκτών
Πρώτων Υλών για επενδυτικούς σκοπούς, αλλά και την
γενικότερη ενηµέρωση σε κάθε ενδιαφερόµενο φορέα,
ακολουθώντας αυστηρά τους κανόνες εµπιστευτικότητας.
Τέλος, η συλλογή των στοιχείων παραγωγής και διακίνησης στη συµπλήρωση των δελτίων δραστηριότητας
των λατοµικών επιχειρήσεων γίνεται για τη διασφάλιση

του δηµοσίου συµφέροντος, είναι σύµφωνη µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη αγορά
και τον ανταγωνισµό και εφαρµόζεται οµοιότροπα για όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Οι εκµεταλλευτές λατοµείων που εµπίπτουν στις
περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 2115/1993 υποχρεούνται, µετά το πέρας της εκµετάλλευσής τους στην πλήρη αποκατάστασης της έκτασης επέµβασής τους. Για τη διασφάλιση της σχετικής υποχρέωσης, οι εκµεταλλευτές αυτοί υποχρεούνται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου,
στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου προς
τη δαπάνη των έργων πλήρους αποκατάστασης της έκτασης της εκµετάλλευσής τους, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική µελέτη αποκατάστασης που εγκρίνεται
στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης.
Μετά το πέρας της εκµετάλλευσης, εάν τα προβλεπόµενα έργα αποκατάστασης του χώρου δεν έχουν εκτελεστεί, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει (ολικώς ή µερικώς) υπέρ του Δηµοσίου.
Με τις διατάξεις του ν. 4280/2014 (Α΄159) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 998/7199 (Α΄289) και προβλέφθηκε (άρθρο 45 παρ.8), για όλες τις επεµβάσεις σε δασικές εκτάσεις, η υποχρέωση αναδάσωσης «έκτασης ίδιου εµβαδού µε εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η επέµβαση». Επιπλέον, για να ελαφρυνθεί η επιβάρυνση των επιχειρήσεων, προβλέπεται και έκπτωση στο καταβλητέο αντάλλαγµα χρήσης γης από 50-70 %.
Η υποχρέωση αυτή, η οποία αναφέρεται προφανώς σε
επεµβάσεις µε µόνιµο χαρακτήρα και συνεπώς αδυναµία
αποκατάστασης του χώρου (όπως λ.χ. ανεµογεννήτριες,
εργοστάσια κ.λ.π.), κατέλαβε και τα λατοµεία, τα οποία
δεσµεύουν προσωρινά µόνο τις εκτάσεις επέµβασης, οι
οποίες ούτως ή άλλως µελλοντικά αποκαθίστανται, αποδίδονται και επαναχρησιµοποιούνται, δηµιουργώντας έτσι µία µη δικαιολογηµένη, ενόψει των ανωτέρω, πρόσθετη επιβάρυνση.
Σε πολλές γεωγραφικές περιοχές, µάλιστα, παρατηρείται αδυναµία εξεύρεσης αντίστοιχων, πρόσθετων εκτάσεων προς δάσωση ή αναδάσωση, µε αποτέλεσµα οι
αρµόδιες υπηρεσίες να καθίστανται δέκτες παραπόνων
για τις µεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην
έναρξη λειτουργίας λατοµικών εκµεταλλεύσεων, λόγω
του προβλήµατος αυτού.
Με την προτεινόµενη διάταξη καταργείται η υποχρέωση δάσωσης ή αναδάσωσης εκτάσεων ίσου εµβαδού µε
εκείνο των εκτάσεων του λατοµείου, ο χώρος επέµβασης του οποίου πρόκειται ούτως ή άλλως να αποκατασταθεί πλήρως, όπως διασφαλίζεται από τις κατατεθειµένες προς τούτο εγγυητικές επιστολές. Αντίστοιχα, ορίζεται η υποχρέωση καταβολής ως ανταλλάγµατος
χρήσης, όχι του 50%, όπως ισχύει σήµερα, αλλά του
100% της αξίας της δασικής έκτασης επέµβασης.
8. Με τη διάταξη αυτή επιλύεται το πρόβληµα της αντικειµενικής αδυναµίας υποβολής εµπρόθεσµης αίτησης
παράτασης περιβαλλοντικών όρων (δύο µήνες πριν τη
λήξη τους), άρα και της εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 22 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164), δεδοµένου ότι ο νόµος δηµοσιεύτηκε στις 4.12.2015 και οι ως άνω αντίστοιχες Α.Ε.Π.Ο είχαν ισχύ το αργότερο µέχρι 31.12.2015
και ως εκ τούτου δεν υπήρχε η προβλεπόµενη από το νόµο δίµηνη προθεσµία. Παράλληλα, δίδεται εύλογο χρονικό περιθώριο 6 µηνών για την ένταξη στη ρύθµιση αυτή,
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καθώς ο χρόνος προσµετράται από 4.12.2015, ήτοι την
ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Ως
εκ τούτου η ρύθµιση είναι απολύτως αναγκαία για την εφαρµογή του άρθρου 22 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) ιδίως
για τους εκµεταλλευτές λατοµείων βιοµηχανικών ορυκτών, καθώς εντάσσονται για πρώτη φορά σε τέτοια ρύθµιση, δεδοµένου ότι δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο
άρθρο 183 του ν. 4001/2011 (Α΄179), ούτε στο άρθρο 17
του ν. 4203/2013 (Α΄235) που το αντικατέστησε.
9. Με την παράγραφο αυτή ρυθµίζονται θέµατα που
σχετίζονται µε την έκδοση άδειας εκµετάλλευσης λατοµείων αδρανών υλικών, µαρµάρων, σχιστολιθικών πλακών, βιοµηχανικών ορυκτών και αργίλων, στις περιοχές
του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α΄289) όπως ισχύει (περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης,
των νοµών Λέσβου, Σάµου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της
Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των καλλικρατικών Δήµων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης), κατά
τη χρονική περίοδο που εκκρεµεί η επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Η προτεινόµενη διάταξη είναι σε συµφωνία µε το άρθρο 62 του ν. 998/1979 (Α΄289), ως προς την καθιέρωση
διαδικαστικού προνοµίου του Δηµοσίου επί των πάσης
φύσεως αµφισβητήσεων ή διενέξεων µεταξύ αυτού και
φυσικού ή νοµικού προσώπου το οποίο επικαλείται δικαίωµα, εκτός των εξαιρουµένων περιοχών, στις οποίες η
απόδειξη του δικαιώµατος βαρύνει εξίσου το Δηµόσιο
και το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
Η διάταξη προβλέπει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής που θα αντιστοιχεί στα οφειλόµενα στο δηµόσιο µισθώµατα µέχρι την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού
καθεστώτος, αντί της σύναψης συµβολαίου µίσθωσης
της υπό αδειοδότησης έκτασης µε το Ελληνικό Δηµόσιο.
Κατά τα λοιπά δεν αλλάζει η προβλεπόµενη από τη λατοµική νοµοθεσία αδειοδοτική διαδικασία.
Στην περίπτωση που η τελική κρίση επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αποβεί υπέρ του φερόµενου ως ιδιοκτήτη τότε η ως άνω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε
αυτόν άτοκα. Σε αντίθετη περίπτωση, αν η κρίση αποβεί
υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, ο εκµεταλλευτής υποχρεούται στη σύναψη συµβολαίου µίσθωσης της έκτασης κι επιπλέον πληρωµής των οφειλόµενων µισθωµάτων για όλα τα έτη λειτουργίας του λατοµείου, διαφορετικά καταπίπτει η εγγυητική επιστολή και ανακαλείται η
χορηγηθείσα άδεια εκµεταλλεύσεως.
Η διάταξη αυτή ειδικότερα:
α) Περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται µέχρι
σήµερα ως διοικητική πρακτική, η οποία στην πράξη αποδείχτηκε αποτελεσµατική, στις υπόψη εκτάσεις όπου η
απόδειξη του δικαιώµατος βαρύνει και το Δηµόσιο και
εκκρεµεί η αναγνώριση του δικαιώµατος κυριότητας, µέχρι να ολοκληρωθεί νοµικά η διαδικασία αυτή από τα αρµόδια όργανα. Η κατοχύρωση µιας ήδη εφαρµοσµένης
διοικητικής πρακτικής εξασφαλίζει την οµαλή και επ’ ωφελεία του δηµοσίου διαχείριση του ζητήµατος, δεν απαιτεί πρόσθετες γραφειοκρατικές διοικητικές διαδικασίες, ούτε διακυβεύει την αποδοτικότητα των πόρων της
διοίκησης.
β) Διευκολύνει την βέλτιστη αξιοποίηση των ελληνικών ορυκτών πρώτων υλών, µη ακυρώνοντας αναπτυξιακές δραστηριότητες και µη παρεµποδίζοντας αυτές µε
δικαστικές διαµάχες, καθώς αποτρέπονται δευτερογε-

νείς δίκες µεταξύ φερόµενων ιδιοκτητών και εκµεταλλευτών στις εν λόγω εκτάσεις, που στην καλύτερη περίπτωση θα δυσχέραιναν τη λατοµική δραστηριότητα, ενώ
στις συνήθεις περιπτώσεις θα την απέκλειαν οριστικά.
γ) Διασφαλίζει πλήρως τα συµφέροντα του Ελληνικού
Δηµοσίου ως προς την καταβολή µισθωµάτων µέσω εγγυητικής επιστολής, στην περίπτωση που η έκταση αναγνωρισθεί αµετάκλητα ως δηµόσια, µε καµία αλλοίωση ή
απεµπόληση οποιουδήποτε δικαιώµατος αυτού.
δ) Διασφαλίζει και δεν επιβαρύνει το δηµόσιο στην περίπτωση που στη δικαστική διαµάχη µεταξύ φερόµενου
ιδιοκτήτη και Δηµοσίου η έκταση κριθεί τελεσίδικα ως ιδιωτική, επειδή ο ιδιοκτήτης της έκτασης έχει και το δικαίωµα της εκµετάλλευσης, το οποίο είναι δικαίωµα εξαντλήσιµο µε την πρόοδο της εκµετάλλευσης, και στην
περίπτωση τυχόν προηγουµένης µίσθωσης µε το δηµόσιο θα εγείρονταν θέµατα αντισυνταγµατικότητας.
Άρθρο 42
Εξουσιοδοτική διάταξη για τα πράσινα σηµεία
και τα Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.
Η προσθήκη της παρούσας παραγράφου κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση για την αποσαφήνιση των ορισµών, των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σηµείων και
Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.. Οι υποδοµές αυτές είναι θεµελιώδους σηµασίας για την επίτευξη των στόχων του εγκεκριµένου
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.), η
οργάνωσή τους προβλέπεται σε αυτό καθώς και στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δηµιουργίας Αποβλήτων, και στοχεύουν στην προώθηση της πρόληψης,
ενθαρρύνοντας και υλοποιώντας δράσεις επαναχρησιµοποίησης και προετοιµασίας προς επαναχρησιµοποίηση, καθώς και στην προώθηση της ανακύκλωσης, µε παράλληλη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Άρθρο 43
Τροποποιήσεις στο π.δ. 325/2000 «Συγκρότηση,
οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (Α΄ 266)
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ.
25200 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (Β΄2612) συγχωνεύθηκαν τα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε την
επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης» και «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», που είχαν ιδρυθεί µε το άρθρο 24 παρ.
1 του ν. 2742/1999 και τον ν. 272/1976 αντίστοιχα, µε απορρόφηση του δεύτερου από το πρώτο, το οποίο και
µετονοµάστηκε σε «Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΚΒΑΑ).
Εν συνεχεία, µε την υπ’ αριθµ. 12935 (Β΄1247) Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος και των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών αποσπάστηκε το
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και
Μελετών (ΙΓΜΕΓΜ) από το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης»
(Ε.Κ.Β.Α.Α.) και επανασυστάθηκε ως αυτοτελές νοµικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» διεπόµενο α-
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πό το ν. 272/1976, ενώ το «Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και
Αειφόρου Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Β.Α.Α.) µετονοµάστηκε εκ
νέου σε «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Π.Α.Α), διεπόµενο από το άρθρο 24 παρ.
1 του ν. 2742/1999 και τις κατ΄εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις, κυριότερη εκ των οποίων είναι το π.δ 325/2000 «Συγκρότηση, οργάνωση και
λειτουργία Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Α΄ 266).
Με την κατά τα ανωτέρω διάσπαση του ΕΚΒΑΑ και την
επανασύσταση δύο διακριτών νοµικών προσώπων
(Ι.Γ.Μ.Ε και Ε.Κ.Π.Α.Α) επιδιώχθηκε η αποτελεσµατικότερη οργάνωση και συµβολή των ως άνω οργανισµών
που διαθέτουν διακριτό ρόλο στις πολιτικές του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
Επιπρόσθετα, µε την ανωτέρω υπ’ αριθµ. 12935 (Β΄
1247/) κοινή υπουργική απόφαση καταργήθηκε η υπ’ αριθµ. 25200/8.11.2011 κοινή υπουργική απόφαση «Συγχώνευση φορέων εποπτευόµενων από τον Υπουργό
Π.Ε.Κ.Α.» (Β΄2612) και προβλέφθηκε µεταξύ άλλων ότι
το ΙΓΜΕ υποκαθίσταται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος της σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις πάσης φύσεως του Ε.Κ.Β.Α.Α., ενώ το σύνολο της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) του
Ε.Κ.Β.Α.Α. περιέρχεται στο Ι.Γ.Μ.Ε., το οποίο καθίσταται
αποκλειστικός κύριος, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος
κάθε περιουσιακού στοιχείου αυτού, ήτοι κάθε κινητού
και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου, κάθε άλλου δικαιώµατος, άυλου αγαθού, αξίωσης ή απαίτησης αυτού από
οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν.
Επίσης στην ως άνω υπ’ αριθµ. 12935 (Β΄ 1247) κοινής
υπουργικής απόφασης προβλέφθηκε στο άρθρο 2 περίπτωση β΄ ότι το προσωπικό, το υπηρετούν µε απόσπαση
στο Ε.Κ.Β.Α.Α. συνεχίζει να υπηρετεί στο «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης»
(Ε.Κ.Π.Α.Α.) µε την ίδια σχέση εργασίας, εξαιρούµενου
του αποσπασµένου και υπηρετούντος στη Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης του Ε.Κ.Β.Α.Α., η οποία καταργήθηκε µε την εν λόγω διάταξη και το προσωπικό αυτοδικαίως επέστρεψε στην οργανική θέση της Υπηρεσίας από την οποία αποσπάσθηκε.
Περαιτέρω, η υπ’ αριθµ. 12935 (Β΄ 1247/24.6.2015)
κοινή υπουργική απόφαση προέβλεψε στην παράγραφο
7 του άρθρου 3 ότι µεταξύ των πόρων του Ε.Κ.Π.Α.Α περιλαµβάνεται και η επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µάλιστα ορίστηκε
ότι για το χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση της υπ’
αριθµ. 12935 (Β΄ 1247) κοινή υπουργική απόφαση και µέχρι το τέλος του 2015, οι πόροι αυτοί δεν µπορούν να υπερβούν το ποσό των 270.000 ευρώ και θα προέρχονται
από τον ΚΑΕ 2599 του Ε.Φ.31-110 και µε την προϋπόθεση υποβολής των νόµιµων δικαιολογητικών και της τήρησης του σχετικού δηµοσιονοµικού κανονιστικού πλαισίου.
Ωστόσο, από την έναρξη ισχύος της ως άνω κοινής
υπουργικής απόφασης (24.6.2015) υφίστανται σοβαρά
προβλήµατα δυσλειτουργίας του Ε.Κ.Π.Α.Α., καθόσον
στερείται πόρων, προκειµένου να καλύπτει τις άµεσες
λειτουργικές του ανάγκες, µε δεδοµένο ότι δεν θεωρείται επαρκής η ως άνω πρόβλεψη στην κοινή υπουργική
απόφαση περί επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισµό και απαιτείται η επιβεβαίωση της δυνατότητας αυ-

τής µε νοµοθετική πρόβλεψη.
Ως εκ τούτου προκρίνεται η υφιστάµενη τροπολογία,
προκειµένου να προστεθεί εδάφιο στο άρθρο 6 του ιδρυτικού προεδρικού διατάγµατος του Ε.Κ.Π.Α.Α. (π.δ.
375/2000) ώστε να καθίσταται νοµικά δυνατή η πρόβλεψη περί επιχορήγησης του Ε.Κ.Π.Α.Α. από τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να επιλυθούν το ταχύτερο δυνατό τα λειτουργικά προβλήµατα, που δηµιουργούν προσκόµµατα
στην ορθή λειτουργία του νεοσυσταθέντος Ν.Π.Ι.Δ..
Επίσης προτείνεται η αναδροµική εφαρµογή της προκείµενης τροπολογίας στο χρόνο έναρξης ισχύος της ανωτέρω υπ’ αριθµ. 12935 (Β΄ 1247) κοινή υπουργική απόφαση, προκειµένου να συµβαδίζουν χρονικά τα πραγµατικά δεδοµένα των υφιστάµενων ρυθµίσεων.
Τέλος η επιλογή της καταβολής των µηνιαίων αποδοχών στο αποσπασµένο στο Ε.Κ.Π.Α.Α. προσωπικό υποχρεωτικά από το φορέα προέλευσης κατά παρέκκλιση από τα οριζόµενα στο άρθρο 23 παρ. 2 του ν. 4354/2015
είναι απαραίτητη λόγω των υφιστάµενων διαδικαστικών
δυσχερειών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση του νέου φορέα.
Άρθρο 44
Ένταξη ηλιοθερµικών σταθµών ισχύος µεγαλύτερης ή
ίσης των 10 MW στα έργα της υποπαραγράφου δ1 της
παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄129)
Η ένταξη των µεγάλων ηλιοθερµικών έργων ισχύος
µεγαλύτερης ή ίσης των 10 MW (P≥ 10 MW) στην κατηγορία των ειδικών έργων της υποπαραγράφου δ1) του
άρθρου 8, παρ. 10 του ν. 3468/2006 κρίνεται απαραίτητη
για την οµαλή υλοποίηση των εν λόγω έργων. Ειδικότερα, η Ε.Ε. έχει αποδεχτεί ότι οι τεχνολογίες ΑΠΕ των
βραβευµένων από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα NER-300
έργων είναι καινοτόµες και δεν είναι ακόµα εµπορικά
διαθέσιµες, γεγονός το οποίο καθορίζει χρόνους υλοποίησης µεγαλύτερους από αυτούς που προβλέπονται
για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ µε εµπορικά διαθέσιµες
τεχνολογίες.
Η αναδροµικότητα της εφαρµογής της προτεινόµενης
νοµοθετικής ρύθµισης από εφαρµογής του ν. 4203/2013
(1.11.2013) για τους ηλιοθερµικούς σταθµούς ισχύος P≥
10 MW οι οποίοι είχαν άδεια εγκατάστασης σε ισχύ κατά
την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του ν. 4203/2013,
κρίνεται απαραίτητη για τη συνέχιση της υλοποίησης
των επενδύσεων, ειδικότερα της χρηµατοδότησής τους,
λόγω του γεγονότος ότι έως σήµερα δεν έχει εκδοθεί η
υπουργική απόφαση που αφορά στη Σύµβαση Πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικούς σταθµούς που
συνδέονται στο διασυνδεµένο σύστηµα ή δίκτυο.
Άρθρο 45
Δαπάνες µετακίνησης του ΥΠΕΝ
Με την παρούσα διάταξη ρυθµίζονται ζητήµατα δαπανών µετακίνησης εντός και εκτός επικράτειας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ήδη Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Συγκεκριµένα, καθίσταται δυνατή η εκκαθάριση και ενταλµατοποίηση δαπανών για τις οποίες η ανάρτηση των αναλήψεων έγινε µετά την πραγµατοποίηση της δαπάνης, εφόσον έχουν τηρηθεί οι λοιπές προϋποθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας αυτής.
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Λόγω του ιδιαίτερα έκτακτου χαρακτήρα των εν λόγω
µετακινήσεων, δεν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόµενες από το νόµο προθεσµίες µε αποτέλεσµα να µην έχουν µέχρι σήµερα αποδοθεί τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία ποσά. Κατά συνέπεια, αν και σε όλες τις περιπτώσεις
ακολουθήθηκαν τα στάδια έκδοσης των πράξεων αναλήψεων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 66 του
ν. 4270/2014 και το άρθρο 2 του π.δ. 113/10 (δέσµευση
πίστωσης σε στάδιο προγενέστερο της δαπάνης, ύπαρξη
πίστωσης εντός των ορίων του προϋπολογισµού, ενηµέρωση Μητρώου Δεσµεύσεων), οι δικαιούχοι δεν δύνανται να εισπράξουν χρηµατικά ποσά, τα οποία δικαιούνται, αφού τα έχουν ήδη καταβάλλει. Για τους ανωτέρω
λόγους και προκειµένου να πληρωθούν οι σχετικές δαπάνες προτείνεται η νοµοθετική ρύθµιση.
Άρθρο 46
Παράταση υποβολής δήλωσης για
κατ’ επάγγελµα αγρότες
Στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄
85) θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων από
τους κατ’ επάγγελµα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη, οι
οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986 και οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
µέσω του πληροφοριακού συστήµατος της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.,
εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους και αφορούν το
προηγούµενο της υποβολής έτος. Με το άρθρο 29 του ν.
4342/2015 ( Α΄ 43), δόθηκε η δυνατότητα υποβολής της
δήλωσης που αφορά στο έτος 2014, πέραν της
31.3.2015 και ειδικότερα για το χρονικό διάστηµα δύο
µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου, καθώς µεγάλος αριθµός αγροτών δεν είχε υποβάλλει εµπρόθεσµα της ως άνω δήλωση.
Παρά το γεγονός ότι το 2015 είναι το δεύτερο έτος εφαρµογής της ρύθµισης, ένα µέρος των κατ’ επάγγελµα
αγροτών παραγωγών δεν υπέβαλαν εµπρόθεσµα δήλωση εντός του πρώτου τριµήνου του 2016 διότι θεώρησαν
ότι η υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης ήταν άπαξ µε καταληκτική ηµεροµηνία 31.3.2015 και όχι ετήσια
(εντός του πρώτου τριµήνου κάθε έτους για το προηγούµενο της υποβολής έτος). Για το λόγο αυτό κρίνεται εύλογη η προτεινόµενη ρύθµιση, και όσον αφορά στο έτος
2015, δίδεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης πέραν της 31.3.2016 και ειδικότερα για το χρονικό διάστηµα δύο µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου.
Άρθρο 47
Τροποποίηση της περίπτωσης γ΄ της τελευταίας παραγράφου της παραγράφου Α.2 του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006.
Η προτεινόµενη προσθήκη στο άρθρο 25 του
ν. 3468/2006 κρίνεται αναγκαία καθώς αποσκοπεί στην
διάθεση των πόρων που προέρχονται από τις δηµοπρασίες δικαιωµάτων εκποµπών CO2 µε µεγαλύτερη ευελιξία.. Συγκεκριµένα, προτείνεται η δυνατότητα διάθεσης
του ποσοστού που προορίζεται για δράσεις προστασίας
του περιβάλλοντος και ενεργειακής απόδοσης και σε
φορείς που προβλέπονται στο άρθρου 10A του ν.
3661/2008 για την διαχείριση και υλοποίηση δράσεων ε-

νεργειακής απόδοσης. Η δυνατότητα αυτή έρχεται να
προστεθεί στην υφιστάµενη πρόβλεψη χρηµατοδότησης
από τους πόρους των δηµοπρασιών των δικαιωµάτων εκποµπών CO2 εποπτευόµενου φορέα από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 48
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17
του ν. 4342/2015
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4342/2015 αντικαθίσταται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µε την έκδοση απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (i) επειδή δεν προκύπτει αρµοδιότητα του
Υπουργού Οικονοµικών για τα θέµατα που θεσπίζονται
στην παράγραφο αυτή και (ii) ώστε να υπάρχει συνέπεια
µε τα γραφόµενα στα εδάφια β΄ και γ΄ της παραγράφου
3 του άρθρου 10 του νόµου, στα οποία µνηµονεύεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
όχι κοινή υπουργική απόφαση.
Με την προτεινόµενη προσθήκη «ή/και ισοδύναµο καθεστώς επαγγελµατικών προσόντων» γίνεται διότι αφ’
ενός υπήρχε η διατύπωση αυτή και στην αντίστοιχη παρ.
1 του άρθρου 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, η οποία εναρµονίστηκε µε τον ως άνω
νόµο, και αφετέρου δηµιουργείται συνέπεια µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 10 του νόµου περί ενεργειακών
ελέγχων, τα οποία αναφέρονται σε καθεστώς επαγγελµατικών προσόντων και όχι σε καθεστώς πιστοποίησης
(όπως αποκλειστικώς αναφέρεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 17 του νόµου).
Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του ν. 4122/2013
1. Ο ορισµός της παρ. 12 του άρθρου 2 του
ν.
4122/2013 περί ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής
µονάδας τροποποιείται ώστε να διατηρηθεί ένα εκ των
δύο κριτηρίων (α) και (β) του ορισµού. Η δυνατότητα επιλογής µεταξύ των δύο κριτηρίων παρέχεται από την οδηγία 2010/31/ΕΕ (παρ. 10 του άρθρου 2) για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων, µε την οποία εναρµονίστηκε η
ελληνική νοµοθεσία µε τον ως άνω Νόµο. Επίσης, µε την
προτεινόµενη αντικατάσταση διευρύνεται το πλήθος
των δυνητικών δικαιούχων σε προγράµµατα που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
(όπως το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον». Επίσης, µε τη συγκεκριµένη τροποποίηση δύναται να µεταβληθεί ο τρόπος υπολογισµού της εξοικονοµούµενης ενέργειας που προκύπτει από τις κτιριακές παρεµβάσεις
µέσω προγραµµάτων ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων
και κατά συνέπεια να ευνοηθεί η επίτευξη του εθνικού
στόχου ενεργειακής απόδοσης.
2. Με την παράγραφο αυτή προστίθεται παράγραφος 6
στο άρθρο 11 του ν. 4122/2013 που καθορίζει ότι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι δεκαετούς ισχύος κατ΄ ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή µονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστηµα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά
το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης. Εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις
περιπτώσεις της πώλησης ή µίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής µονάδας. Η προσθήκη αυτή κρίνεται απαραίτητη, κα-
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θώς µε την κωδικοποίηση των διατάξεων περί Ενεργειακών Επιθεωρητών και την κατάργηση των υφιστάµενων
διατάξεων, καταργήθηκε και η συγκεκριµένη παράγραφος, η οποία είχε προγενέστερα θεσπιστεί στο πλαίσιο
της ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2002/91/EK, όπως αναδιατυπώθηκε µε την οδηγία 2010/31/ΕΕ.
3. Με την τροποποίηση του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 12 του ν. 4122/2013 απαλείφεται η επιφύλαξη
των διατάξεων της παρ. 4 του ίδιου άρθρου διότι εκ παραδροµής αφενός παραπέµπει λανθασµένα στην παράγραφο 4 (καθώς η εν λόγω παράγραφος δε συνιστά επιφύλαξη υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης) έναντι της ορθής παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου και αφετέρου οι όποιες επιφυλάξεις αφορούν
σε όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου1 και όχι µόνο
σε αυτήν του εδαφίου α΄αυτής.
4. Με την τροποποίηση του άρθρου 20 αναδιατυπώνονται οι διατάξεις περί των κυρώσεων σε βάρος των κατά
νόµο υπόχρεων, ώστε να µειωθεί το κατώτερο όριο του
χρηµατικού προστίµου από χίλια (1.000) ευρώ σε πεντακόσια (500) ευρώ και να είναι ανάλογο της δαπάνης που
απαιτείται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης ή για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης
συστήµατος θέρµανσης ή κλιµατισµού. Παράλληλα, προστίθεται παράγραφος σύµφωνα µε την οποία µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος και ο
τρόπος υπολογισµού του χρηµατικού προστίµου, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 50
Τροποποίηση του ν. 4178/2013 (Α΄174)
Σύµφωνα µε το ν. 4178/2013(Α΄174), και πιο συγκεκριµένα την παράγραφο 11.α του άρθρου 51, ορίζεται ότι:
«επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη
η χορήγηση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές επαρχιακές και δηµοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων(200) µέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα(150) µέτρων
από τον άξονα των δηµοτικών οδών…..».
Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 11.β του ίδιου νόµου ορίζεται ότι: «Διοικητικές πράξεις…… Στα παραπάνω ακίνητα, επιτρέπεται , κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η χορήγηση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισµό κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων».
Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, µε τον
παρόντα νόµο δίδεται σε γόνιµα εδάφη µε τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που διαθέτουν, ήτοι αυξηµένη ικανότητα
για την παραγωγή ανταγωνιστικών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, η δυνατότητα άδειας δόµησης και η συνακόλουθη αλλαγή χρήσης από αυτήν που προβλέπεται
για τη Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας. Δυνατότητα που βρίσκεται σε σαφή αντιδιαστολή µε την προωθούµενη χωροταξική πολιτική του Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε την οποία η ΓΓΥΠ
θα πρέπει να τυγχάνει διαφύλαξης, διατήρησης και προ-

στασίας όπου και αν βρίσκεται αυτή. Προς αυτή την κατεύθυνση, δηλ. για την προστασία της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας από αλλαγή χρήσης, έχει θεσπιστεί ένα σύνολο νοµικών διατάξεων και σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ (πχ. Ε΄ Τµήµα Απόφαση 3698/2000) οι
οποίες ωστόσο καταστρατηγούνται από την εφαρµογή
των ανωτέρω ρυθµίσεων.
Επιπλέον, η αποσπασµατική αυτή ρύθµιση που επιτρέπει – κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη – τον αυθαίρετο αποκλεισµό από τον χαρακτηρισµό εκείνης της
γεωργικής γης που κείται εκατέρωθεν του πρωτεύοντος
και δευτερεύοντος οδικού δικτύου δεν συνεπάγεται µόνο την προώθηση της παρόδιας, γραµµικής ανάπτυξης
και την αλλοίωση του αγροτικού τοπίου αλλά κυρίως, τη
συνακόλουθη απαξίωση της γεωργικής δραστηριότητας
που συνδέεται µε την αναµονή κάρπωσης υπεραξιών από τη δυνητική αλλαγή στη χρήση της γης.
Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν σχέδιο ρύθµισης µε το οποίο καταργούνται οι παράγραφοι 11( α και β) του άρθρου 51 του ν. 4178/2013(Α΄174) συντείνει στην προστασία, διατήρηση και διαφύλαξη του µη ανανεώσιµου
και συνταγµατικά κατοχυρωµένου φυσικού πόρου της
Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας ο οποίος αποτελεί κοινωνικό αγαθό µε σηµαντική συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη και παραγωγική ανασυγκρότηση της
Χώρας.
Τέλος, η προτεινόµενη ρύθµιση εντάσσεται στο πλαίσιο της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της παραγράφου 1 του Άρθρου 24 του Συντάγµατος.
Άρθρο 51
Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 26
του ν.4342/2015 (Α΄143)
Επειδή το ΚΑΠΕ έχει αναλάβει να παράσχει υπηρεσίες
τεχνικού εµπειρογνώµονα, τεχνικής υποστήριξης και ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης σε Δηµόσιους Φορείς κρίνεται σκόπιµο να µπορεί να προσφύγει
στη σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µε αυτούς,
προκειµένου να εξυπηρετήσει ταχύτερα και αποτελεσµατικά το δηµόσιο συµφέρον και τις υποχρεώσεις της
Χώρας που απορρέουν από την εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία και σχετίζεται µε ζητήµατα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εξοικονόµησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής.
Άρθρο 52
Ρυθµίσεις για την ενίσχυση και θεσµική θωράκιση του
Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης,
Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)
Με τις διατάξεις του άρθρου 52 εισάγονται ρυθµίσεις
αναγκαίες για τη λειτουργική ενίσχυση και τη θεσµική
θωράκιση του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Δόµησης και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι υπηρεσίες
του ΣΕΠΔΕΜ συγκροτούν το βασικό βραχίονα ελέγχου
τήρησης της νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή εξοικονόµηση, τη δόµηση, τους
όρους υγείας και ασφάλειας της εργασίας σε µεταλλευτικές και λατοµικές εκµεταλλεύσεις. Με τις προτεινόµε-
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νες ρυθµίσεις αντιµετωπίζονται ζητήµατα που σχετίζονται µε την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών,
µε τη διασφάλιση πόρων απολύτως αναγκαίων για τη λυσιτελή εκπλήρωση του ελεγκτικού τους έργου και µε τη
θωράκιση του θεσµικού ρόλου των επιθεωρητών του
ΣΕΠΔΕΜ, κατά τρόπο που να εγγυάται την αποτελεσµατική και ακώλυτη άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων. Ειδικότερα:
1. Με τη ρύθµιση που εισάγει η παράγραφος 1, προβλέπεται η δυνατότητα εγγραφής µέρους των εισπραττόµενων προστίµων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής και µεταλλευτικής – λατοµικής νοµοθεσίας, το οποίο
θα καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ειδικό κωδικό, µε σκοπό την κάλυψη των δαπανών των πάσης φύσεως ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργεί το ΣΕΠΔΕΜ. Οι δαπάνες αυτές, οι οποίες, από την ίδρυση της
πρώην ΕΥΕΠ το έτος 2003, µέχρι το τέλος του έτους
2015, καλύπτονταν από κοινοτικούς πόρους, δεν ήταν
νοµικά δυνατό να ενταχθούν στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 -2020, µε αποτέλεσµα, µετά
την 1.1.2016, να πρέπει να καλυφθούν από τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε περίπτωση που τα διαθέσιµα κονδύλια του
τακτικού προϋπολογισµού του ΥΠΕΝ δεν καταστούν επαρκή, υπάρχει κίνδυνος να αποβεί ιδιαίτερα δυσχερής ή
ακόµα και αλυσιτελής ο περιβαλλοντικός έλεγχος και το
ελεγκτικό έργο εν γένει του ΣΕΠΔΕΜ, το οποίο απαραιτήτως προϋποθέτει επιτόπιες αυτοψίες στα ελεγχόµενα
έργα ή δραστηριότητες, δεδοµένου ότι οι σχετικές παραβάσεις δεν µπορούν να βεβαιωθούν µε άλλο τρόπο.
Οι δαπάνες αυτές ελέγχου και επιθεωρήσεων των υπηρεσιών του ΣΕΠΔΕΜ περιλαµβάνουν κατ΄ελάχιστον
έξοδα µετακινήσεων για τη διενέργεια αυτοψιών και παράσταση στα δικαστήρια, συντήρηση και λειτουργία των
υπηρεσιακών αυτοκινήτων, υπηρεσίες ταχυµεταφορικής
για την επίδοση των κλήσεων, εξοπλισµό δειγµατοληψιών, προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας, κα. Με τη
δυνατότητα εγγραφής µέρους των εισπραττόµενων περιβαλλοντικών προστίµων σε κωδικό για την ενίσχυση
του ελεγκτικού έργου των υπηρεσιών του ΣΕΠΔΕΜ, καθίσταται διαθέσιµος ένας σηµαντικός πόρος, άµεσα σχετιζόµενος µε την προστασία του περιβάλλοντος και απολύτως αναγκαίος για τη διασφάλιση της δυνατότητας
λυσιτελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού σκοπού του
ΣΕΠΔΕΜ.
2. Οι µετακινήσεις των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας, Δόµησης και Μεταλλείων του ΣΕΠΔΕΜ, για
την εκπλήρωση του ελεγκτικού τους έργου, έχουν εξ ορισµού επείγοντα χαρακτήρα, µη δεκτικό προγραµµατισµού εκ των προτέρων. Η διενέργεια προληπτικών και
κατασταλτικών ελέγχων σε έργα και εκµεταλλεύσεις, ύστερα από καταγγελίες, εισαγγελικές παραγγελίες ή ακόµα και στο πλαίσιο δειγµατοληπτικών επιθεωρήσεων,
η ανάγκη άµεσης διερεύνησης των συνθηκών ατυχηµάτων σε µεταλλευτικούς – λατοµικούς χώρους, οι κλήσεις
για παραστάσεις σε δικαστήρια, καθιστούν απολύτως αναγκαία την άµεση µετακίνηση των Επιθεωρητών του
ΣΕΠΔΕΜ, κατά τρόπο που καθιστά δυσχερή και συχνά αντικειµενικά αδύνατη την τήρηση των κανονικών διαδικασιών προηγούµενης έγκρισης, βάσει ειδικής αιτιολόγησης της δαπάνης µετακίνησης. Για το λόγο αυτό, µε
σκοπό τη διευκόλυνση εκπλήρωσης των ελεγκτικών κα-

θηκόντων των Επιθεωρητών µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα, αλλά και τη µείωση του σχετικού διοικητικού φόρτου, εισάγεται, µε τη ρύθµιση της παραγράφου
2, η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου Χ.Ε.Π. µε έναν υπόλογο και µε χρονικό ορίζοντα δύο µηνών, για την κάλυψη
των δαπανών µετακίνησης των Επιθεωρητών, για σκοπούς που εντάσσονται κατά τρόπο πάγιο στον πυρήνα
των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
3. Η διασφάλιση της µυστικότητας, του αιφνιδιαστικού
χαρακτήρα και έτσι της στοιχειώδους αποτελεσµατικότητας των ελέγχων και επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών
του ΣΕΠΔΕΜ, προϋποθέτει κατ’ ελάχιστον τη µη δηµοσίευση εκ των προτέρων της ηµεροµηνίας, του προορισµού και των στοιχείων του Επιθεωρητή που πρόκειται
να διενεργήσει έναν προληπτικό ή κατασταλτικό έλεγχο
σε έργα ή εκµεταλλεύσεις της αρµοδιότητάς του. Η ανάρτηση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, πριν
από τις αντίστοιχες εντολές µετακίνησης, στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», δεν πρέπει συνεπώς να περιλαµβάνει τον προορισµό, την ηµεροµηνία και τα στοιχεία του Επιθεωρητή,
καθώς τούτο θα συνιστούσε έµµεση προειδοποίηση του
ελεγχόµενου και καθιστούσε αλυσιτελή τον έλεγχο. Με
την εισαγόµενη ρύθµιση της παραγράφου 3 αίρεται ο
κίνδυνος υπονόµευσης, κατά αυτόν τον τρόπο, της µυστικότητας και του απροειδοποίητου χαρακτήρα των ελέγχων.
4. Με τη ρύθµιση της παραγράφου 4 επικαιροποιείται
ως προς τον καθορισµό των αρµοδίων υπηρεσιών και
προσαρµόζεται στην υφιστάµενη οργανωτική δοµή του
ΣΕΠΔΕΜ η νοµοθεσία που διέπει την κατανοµή αρµοδιοτήτων των ελεγκτικών µηχανισµών στα πεδία του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της δόµησης και των µεταλλείων – λατοµείων. Με τον τρόπο αυτό αίρονται πιθανές
ερµηνευτικές αµφισβητήσεις που συχνά αναφύονταν
λόγω της αναφοράς κειµένων διατάξεων σε υπηρεσίες
που έχουν ήδη µετονοµαστεί ή έχουν παύσει να υφίστανται.
5. Με τη ρύθµιση που εισάγεται µε την παράγραφο 5,
τα στελέχη του Συντονιστικού Γραφείου Αντιµετώπισης
Περιβαλλοντικής Ζηµίας (ΣΥΓΑΠΕΖ) καλύπτονται από τη
θεσµική θωράκιση που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία
για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Η πρόβλεψη αυτή
είναι απολύτως αναγκαία για τη λυσιτελή εκπλήρωση
των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων του ΣΥΓΑΠΕΖ, βάσει
του ΠΔ 148/2009 (Α’ 190), σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη, την πρόληψη και αποκατάσταση ζηµιών στο
περιβάλλον.
6. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών, οι υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών που υπηρετούν στα Τµήµατα Επιθεώρησης µεταλλείων του ΣΕΠΔΕΜ διενεργούν τους προβλεπόµενους από την µεταλλευτική και λατοµική νοµοθεσία ελέγχους. Για το σκοπό αυτό είναι απολύτως αναγκαίο,
να τυγχάνουν και αυτοί της θεσµικής θωράκισης µε την
οποία περιβάλλει η κείµενη νοµοθεσία τους Επιθεωρητές Μεταλλείων, µε σκοπό την απρόσκοπτη και λυσιτελή
άσκηση των ελεγκτικών τους καθηκόντων.
7. Με σκοπό τη διαφύλαξη της µυστικότητας και του απροειδοποίητου χαρακτήρα των περιβαλλοντικών ελέγχων και των ελέγχων τήρησης της µεταλλευτικής και λατοµικής νοµοθεσίας, εισάγεται, µε τη ρύθµιση της παραγράφου 7, η εξαίρεση των υπηρεσιακών οχηµάτων µε τα
οποία διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι από την υπο-
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χρέωση να φέρουν διακριτικά οχήµατος.
8. Σε ακολουθία των όσων προβλέπονται στη ρύθµιση
της παραγράφου 6, ορίζεται, µε την παράγραφο 8, ότι τα
καθήκοντα και οι αρµοδιότητες που προβλέπει η µεταλλευτική και λατοµική νοµοθεσία για τους Μηχανικούς
της Επιθεώρησης Μεταλλείων, απονέµονται στους Επιθεωρητές Μεταλλείων κατά την έννοια της παραγράφου
6, ενώ όπου η σχετική νοµοθεσία κάνει αναφορά στον
«Επιθεωρητή Μεταλλείων» ορίζεται ότι νοείται ο Προϊστάµενος της οικείας διοικητικής µονάδας Επιθεώρησης
επιπέδου Διεύθυνσης του ΣΕΠΔΕΜ.
9. Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 9 συµπληρώνονται οι διατάξεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και
Λατοµικών Εργασιών, αναφορικά µε τους όρους διεξαγωγής, από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων, των ελέγχων σε έργα και εκµεταλλεύσεις που υπάγονται στο πεδίο αρµοδιότητάς τους. Με τις ρυθµίσεις αυτές κατοχυρώνεται ρητά η δυνατότητα των Επιθεωρητών να προβαίνουν σε ενέργειες που είναι αναγκαίες για την πλήρη
τεκµηρίωση των ευρηµάτων των διενεργούµενων ελέγχων, προκειµένου να διασφαλίζεται η τήρηση της νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των µεταλλευτικών και
λατοµικών έργων και να βεβαιώνεται, κατά τρόπο ασφαλή και επιστηµονικά τεκµηριωµένο, η διαπίστωση τυχόν
παραβάσεων. Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση των αρµοδίων αρχών για την παροχή κάθε αναγκαίας για τη
διεξαγωγή των ελέγχων συνδροµή.
10. Για λόγους διασφάλισης του απρόσκοπτου των ελέγχων της µεταλλευτικής και λατοµικής δραστηριότητας, µε τις διατάξεις της παραγράφου 10, προβλέπονται
ποινικές κυρώσεις και διοικητικά πρόστιµα για πράξεις
παρεµπόδισης µε οποιονδήποτε τρόπο ή µη διευκόλυνσης, µε την παροχή των απαιτούµενων κατά το νόµο
στοιχείων, του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Μεταλλείων.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ρυθµίσεις για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές
Κτιρίων και Συστηµάτων Θέρµανσης και Κλιµατισµού

Γενικά
Με τις διατάξεις αυτές ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στα προσόντα και στη δραστηριότητα των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Συγκεκριµένα µε το άρθρο 53 επανακαθορίζονται τα απαιτούµενα προσόντα για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή,
µε το άρθρο 54 τίθενται τα ασυµβίβαστα της εν λόγω
δραστηριότητας, το άρθρο 55 αναφέρεται στο Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών και στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων, στο άρθρο 56 καθορίζονται τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών, ενώ τέλος µε το άρθρο 57
περιγράφονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι τα ζητήµατα των Ενεργειακών Επιθεωρητών έχουν θεσπιστεί στην εθνική νοµοθεσία στο πλαίσιο ενσωµάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2002/91/EK για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, όπως αναδιατυπώθηκε µε την οδηγία 2010/31/EE, οι οποίες έχουν ενσωµατωθεί µε το ν. 3661/2008 (Α΄ 89), όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85)

και µε το ν. 4122/2013 αντίστοιχα.
Κατ΄ εξουσιοδότηση του παραπάνω νοµοθετικού πλαισίου εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγµα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρµανσης και Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού»
(Α΄177), το οποίο µέχρι σήµερα έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές, αφενός για να προσαρµοστεί µε τη µνηµονιακή απαίτηση για απελευθέρωση της δραστηριότητας του
Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφετέρου για να παρατείνει τη λειτουργία του προσωρινού Μητρώου.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επιχειρείται επί της
ουσίας η επίτευξη δύο στόχων:
α) Η κωδικοποίηση όλων των διατάξεων που αφορούν
στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, καθώς όπως αναφέρθηκε το σχετικό προεδρικό διάταγµα έχει τροποποιηθεί
αρκετές φορές µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυσχερής
για τους πολίτες και τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές η
εύρεση και η αναφορά των σχετικών διατάξεων. Παράλληλα επιλύονται αρκετά ζητήµατα που έχουν αναδειχτεί
µέσω της εφαρµογής του θεσµού των Ενεργειακών Επιθεωρητών τα τελευταία χρόνια.
β) Η οριστική διευθέτηση των απαιτούµενων προσόντων των Ενεργειακών Επιθεωρητών, ώστε να λήξει η
διατήρηση µέσω συνεχών παρατάσεων του προσωρινού
Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Παρουσίαση κατ’ άρθρο
Άρθρο 53
Απαιτούµενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται τα προσόντα για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, τα
οποία είχαν αρχικά θεσπιστεί µε το π.δ. 100/2010
(Α΄177). Σύµφωνα µε το εν λόγω διάταγµα, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να είναι διπλωµατούχος ή πτυχιούχος
τεχνολογικής εκπαίδευσης µηχανικός ή µηχανικός που
έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας, να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και να συµµετέχει επιτυχώς σε σχετική εξεταστική διαδικασία. Ωστόσο,
η πολιτεία συστηµατικά και µετά από αίτηµα σχεδόν του
συνόλου των συλλόγων µηχανικών και σταθµίζοντας το
γεγονός ότι ο αριθµός των Ενεργειακών Επιθεωρητών
που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις είναι µικρός και δεν επαρκεί για την οµαλή κάλυψη των απαιτήσεων για ενεργειακές επιθεωρήσεις σε όλη την επικράτεια της χώρας,
έδινε συνεχείς παρατάσεις στην υποχρεωτικότητα της
επιτυχούς εξέτασης.
Με το εν λόγω άρθρο επιχειρείται η οριστική επίλυση
που αφορά στα προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Συγκεκριµένα προτείνεται η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή να ασκείται από διπλωµατούχους µηχανικούς και πτυχιούχους µηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, ή µηχανικούς που έχουν αποκτήσει
αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας,
οι οποίοι έχουν δικαίωµα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και σύµφωνα µε τη σχετική κείµενη εθνική νοµοθεσία περί επαγγελµατικών δικαιωµάτων, όπως κάθε φορά ισχύει.
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Ουσιαστικά µε τη συγκεκριµένη ρύθµιση καταργείται η
υποχρέωση για παρακολούθηση εξειδικευµένου προγράµµατος κατάρτισης και για επιτυχή εξέταση. Η απαιτούµενη εξειδίκευση προκύπτει από τον περιορισµό των
ειδικοτήτων που έχουν δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων. Συγκεκριµένα, επιτρέπεται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις µόνο όσοι µηχανικοί
έχουν δικαίωµα να υπογράφουν Μελέτες Ενεργειακής
Απόδοσης και όχι όλοι οι µηχανικοί, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Η εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης βασίζεται στο ίδιο µεθοδολογικό και επιστηµονικό πλαίσιο
µε αυτό των ενεργειακών επιθεωρήσεων και επί της ουσίας εφόσον το επαγγελµατικό προφίλ ενός µηχανικού
τον θεωρεί ικανό για την εκπόνηση Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης, εύλογα προκύπτει ότι είναι ικανός και για
τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Με τη συγκεκριµένη διάταξη συνδέεται η άσκηση της
δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, τα οποία στηρίζονται στο επιστηµονικό υπόβαθρο κάθε µηχανικού όπως προκύπτουν
από τα αντίστοιχα προγράµµατα σπουδών τους.
Παράλληλα, καθορίζονται τρεις Τάξεις Ενεργειακών
Επιθεωρητών που αντικατοπτρίζουν το βαθµό δυσκολίας
των αντίστοιχων επιθεωρήσεων:
Η Α΄ Τάξη, στην οποία εντάσσονται οι διπλωµατούχοι
µηχανικοί από την κτήση του διπλώµατός τους και οι
πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ένα (1)
έτος µετά την κτήση του πτυχίου τους και οι οποίοι δύναται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια
ή κτιριακές µονάδες συνολικής επιφάνειας έως και διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα (250 τ.µ.). και σε συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού µε συνολική θερµική ή/και ψυκτική ισχύ έως πενήντα κιλοβάτ (50 kW).
Η Β΄ Τάξη, στην οποία εντάσσονται οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Α΄ Τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον τριάντα (30) ενεργειακές επιθεωρήσεις Α΄ Τάξης, εκ των οποίων οι πέντε (5) τουλάχιστον να αφορούν σε κτίρια ή κτιριακές µονάδες ή σε συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού µε χρήση µη κατοικίας και οι οποίοι δύναται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή κτιριακές µονάδες συνολικής επιφάνειας έως χιλίων τετραγωνικών µέτρων (1.000
τ.µ.).και σε συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού µε
συνολική θερµική ή/και ψυκτική ισχύ έως τα τετρακόσια
κιλοβάτ (400 kW).
Η Γ΄ Τάξη, στην οποία εντάσσονται οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β΄ Τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον δέκα (10) ενεργειακές επιθεωρήσεις Β΄ Τάξης και οι οποίοι δύναται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή κτιριακές µονάδες ανεξαρτήτως επιφάνειας και σε συστήµατα θέρµανσης και
κλιµατισµού ανεξαρτήτως θερµικής ή ψυκτικής ισχύος.
Επισηµαίνεται ότι για την οµαλή µετάβαση στο νέο
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών προβλέπεται µεταβατική περίοδος τριών µηνών.
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι προβλέπεται ειδική µέριµνα για του Ενεργειακούς Επιθεωρητές οι οποίοι έχουν ήδη επιτύχει στην εξεταστική διαδικασία και οι οποίοι εντάσσονται αυτόµατα στην Γ΄ Τάξη Κτιρίων.
Άρθρο 54
Ασυµβίβαστα ενεργειακών επιθεωρητών
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται τα ασυµβίβαστα της

δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, ώστε να
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Συγκεκριµένα απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε
κτίριο ή κτιριακή µονάδα εφόσον συµµετείχε στη µελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση, ο ίδιος ή νοµικό
πρόσωπο του οποίου είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος, καθώς επίσης και εφόσν έχει δικαίωµα κυριότητας,
νοµής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β` βαθµού ή νοµικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι
µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.
Επίσης, η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
Επισηµαίνεται ότι οι αλλαγές στο συγκεκριµένο άρθρο
σε σχέση µε το προγενέστερο καθεστώς αφορά σε δύο
σηµεία:
α) το ασυµβίβαστο δεν αφορά πλέον τη διαχείριση ή
τη λειτουργία του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, καθώς δεν προκύπτει επί της ουσίας εφαρµογή για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις και
β) στον ορισµό του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου
δικαίου για το ασυµβίβαστο των δηµοσίων υπαλλήλων.
Συγκεκριµένα εφαρµόζεται ο πιο πρόσφατος ορισµός
«αναθέτουσες αρχές», όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του
π.δ. 60/2007 (Α΄ 64).
Άρθρο 55
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών,
Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, όπου εγγράφονται οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία τους και οι οποίοι
κατατάσσονται σε τρεις (3) Κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών µε τις αντίστοιχες Τάξεις, ως εξής:
α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων (Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης),
β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστηµάτων Θέρµανσης
(Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης) και
γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστηµάτων Κλιµατισµού
(Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης).
Αντίστοιχα προβλέπεται η κατάρτιση ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων για
την υποβολή των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και των Εκθέσεων Συστηµάτων Θέρµανσης
και Κλιµατισµού.
H τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και του Αρχείου Επιθεωρήσεων Κτιρίων υπάγεται στην αρµοδιότητα των Τµηµάτων
Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος
του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Επισηµαίνεται ότι τόσο το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών όσο και το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων έχουν ήδη δηµιουργηθεί και ενηµερώνονται αντίστοιχα από το 2010, στο πλαίσιο της εφαρµογής της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2002/91/ΕΚ. Ήδη στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών υπάρχουν περίπου 12.500 εγγεγραµµένοι
Ενεργειακοί Επιθεωρητές, ενώ µέσω του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων έχουν εκδοθεί πάνω από 700.00 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Επιθεώρησης.
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Η βασική αλλαγή που προκύπτει µε τη συγκεκριµένη
παράγραφο αφορά στα παράβολα που οφείλουν να κατατίθενται για τη διαχείριση των σχετικών Μητρώων, καθώς επίσης και στην απόδοση των εσόδων που προκύπτουν.
Με το προγενέστερο καθεστώς για την εγγραφή στα
µητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβαλλόταν από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές
εφάπαξ παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό
(100) ευρώ. Τα ποσά αυτά εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.
και αποδίδονται στο Πράσινο Ταµείο.
Ωστόσο, µε τον τρόπο αυτό, δηλαδή µε την ισόποση
καταβολή ενός παραβόλου για τη διαχείριση του Μητρώου δεν καλύπτονται µε δίκαιο τρόπο τα έξοδα διαχείρισης ανάλογα µε τη χρήση. Για τη δικαιότερη κάλυψη των
εξόδων διαχείρισης των Μητρώων Ενεργειακών Επιθεωρητών προτείνεται να καταβάλλεται από τους ωφελούµενους παράβολο για κάθε επιθεώρηση που διενεργείται
και µάλιστα διαφορετικού ποσού ανάλογα µε την Τάξη
της ενεργειακής επιθεώρησης. Συγκεκριµένα προτείνεται παράβολο πέντε (5) ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Α΄ Τάξης, παράβολο δέκα (10) ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Β΄ Τάξης και παράβολο τριάντα
(30) ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Γ΄ Τάξης. Με
τον τρόπο αυτό καταβάλλεται όχι από τους Επιθεωρητές
αλλά από τους υπόχρεους και ωφελούµενους κατά νόµο
για την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης ποσό ανάλογο µε το είδος της ενεργειακής απόδοσης που διενεργείται. Ο συγκεκριµένος τρόπος κάλυψης
των εξόδων διαχείρισης ακολουθείται και σε άλλες περιπτώσεις αντίστοιχων εφαρµογών, ενώ αποτελεί συνήθη
πρακτική και σε πολλά ακόµα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, µια άλλη βασική τροποποίηση που προκύπτει
µε το συγκεκριµένο άρθρο αφορά στον τρόπο απόδοσης
των εσόδων που προκύπτουν. Κρίνεται απαραίτητο ένα
µέρος της τάξης του τριάντα τοις εκατό (30%) από τα έσοδα που προκύπτουν από τα παράβολα που καταβάλλουν οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές για την εγγραφή και
τη διαχείριση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών
να αποδίδεται στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), καθώς το ΚΑΠΕ υποστηρίζει τεχνικά τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας
του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως προς τη λειτουργία και συντήρηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών. Επισηµαίνεται ότι το ποσό αυτό δεν µπορεί να
υπερβαίνει ετησίως τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ.
Η διαδικασία είσπραξης των ποσών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια θα καθοριστεί µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Περβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 56
Απαιτούµενα δικαιολογητικά, Διαδικασία εγγραφής
στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
Στο άρθρο αυτό καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και η διαδικασία που πρέπει να
τηρηθεί για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για τα

νοµικά πρόσωπα – τεχνικές εταιρείες.
Η διαδικασία για την εγγραφή στα αντίστοιχα Μητρώα
δεν αλλάζει σε σχέση µε το προγενέστερο καθεστώς και
συνεχίζει να απαιτείται η υποβολή αναγγελίας έναρξης
άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
3919/2011.
Άρθρο 57
Κυρώσεις
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εφόσον
δεν ασκήσουν το έργο τους µε επιστηµονικά άρτιο τρόπο. Τόσο οι κυρώσεις όσο και η διαδικασία επιβολής αυτών από τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου
και Νοτίου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παραµένουν
σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου καθεστώτος. Συγκεκριµένα οι κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µπορεί να αφορούν καταβολή χρηµατικού προστίµου ύψους
από πεντακόσια (500) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ,
αποκλεισµό του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3) έτη και οριστική διαγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Με το συγκεκριµένο άρθρο και τη νέα διατύπωση περιγράφονται µε µεγαλύτερη σαφήνεια τα κριτήρια που
λαµβάνονται υπόψη για την επιβολή των προστίµων, όπως έχουν προκύψει από την αποκτηθείσα εµπειρία.
Επισηµαίνεται ότι τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, µετά από έλεγχο
των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια µε την έναρξη ισχύος της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης. Ωστόσο, πρέπει επίσης να σηµειωθεί
ότι µε το συγκεκριµένο άρθρο, το οποίο αντικαθιστά
πλέον το άρθρο 20 του ν. 4122/2013, δεν είναι πλέον υποχρεωτική η αντικατάσταση του ακυρωθέντος Πιστοποιητικού ή Έκθεσης Επιθεώρησης, ενώ επίσης οι ιδιοκτήτες δεν µπορούν να λάβουν αποζηµίωση από το Πράσινο Ταµείο για την αντικατάστασή τους.
Άρθρο 58
Καταργούµενες διατάξεις
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η κατάργηση του π.δ.
100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων
και Εγκαταστάσεων Θέρµανσης και Εγκαταστάσεων
Κλιµατισµού» (Α΄ 177), όπως έχει τροποποιηθεί, δεδοµένου ότι οι διατάξεις του αντικαθίστανται από τον παρόντα νόµο, ο οποίος και κωδικοποιεί όλα τα ζητήµατα
περί Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Άρθρο 59
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται µεταβατικό διάστηµα
τριών (3) µηνών µέχρι τη λειτουργία του Μητρώου και
καθορίζονται τα πρόσωπα εκείνα τα οποία, κατά το διάστηµα αυτό, θα ασκούν τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.
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Άρθρο 60
Τελικές διατάξεις
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η κατάργηση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης από την έναρξη ισχύος του σχεδίου νόµου.
Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η έναρξη ισχύος του
σχεδίου νόµου.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Π. Κουρουµπλής

Ν. Παρασκευόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Κατρούγκαλος

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π. Σκουρλέτης

Θ. Δρίτσας

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ε. Αποστόλου

Χρ. Βερναρδάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Τόσκας

Γ. Χουλιαράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ι. Τσιρώνης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.
148/2009 και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής
1. Σκοπός του παρόντος νόµου (άρθρα 1-35) είναι ο
καθορισµός του αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου για την
ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, η συµπλήρωση των ισχυουσών ρυθµίσεων των νόµων 2289/1995 (Α΄27) και
ν. 4001/2011 (Α΄179) για την αναζήτηση, την έρευνα και
την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, ο καθορισµός των
ελάχιστων απαιτήσεων για την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων
καθώς και ο περιορισµός των συνεπειών τους, σε εναρµόνιση και προς την Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013
για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/35/ΕΚ
(ΕΕ L 178 της 28.6.2013).
2. Οι ισχύουσες διατάξεις για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων κατά την εργασία και ιδίως του
«Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄84), καθώς και του π.δ.
177/1997 (Α΄150), δεν θίγονται από την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος νόµου.
3. Από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου δεν θίγεται η ισχύς:
α) των άρθρων 1 έως 12α και 21 του ν. 2289/1995 ( Οδηγία 94/22/ΕΚ), καθώς και των κανονιστικών πράξεων
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων
αυτών,
β) των άρθρων 1 έως 22, 30 έως 32 και 37 του
ν. 4014/2011 (Α΄209), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών,
γ) της κ.υ.α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων
και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β΄ 1225),
δ) της κ.υ.α. Η.Π. 11764/653/2006 «Πρόσβαση του κοινού στις δηµόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις
της Οδηγίας 2003/4 «για την πρόσβαση του κοινού σε
περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση
της Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του Συµβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ. 77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄95).» (Β΄ 327),
ε) της κ.υ.α. 9269/470/2007 «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοί-

κησης σχετικά µε θέµατα ενηµέρωσης και συµµετοχής
του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν µε τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002
(Β΄1391) και σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ
«σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που αφορούν το
περιβάλλον και µε την τροποποίηση όσον αφορά τη συµµετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη,
των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου
»» (Β΄ 286), και
στ) της κ.υ.α. 36060/1155/Ε.103/2013 «Καθορισµός
πλαισίου κανόνων, µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από βιοµηχανικές δραστηριότητες, σε
συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2010/75/ΕΕ «περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010» (Β΄1450)».
Άρθρο 2
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. «Σοβαρό ατύχηµα», σε ό,τι αφορά σε εγκατάσταση
ή συνδεδεµένη υποδοµή, σηµαίνει:
α) συµβάν που περιλαµβάνει έκρηξη, πυρκαγιά, απώλεια ελέγχου της γεώτρησης ή απελευθέρωση πετρελαίου, φυσικού αερίου ή επικίνδυνων ουσιών που συνοδεύεται από, ή είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει, βίαιο θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό ανθρώπων,
β) συµβάν που έχει ως αποτέλεσµα σοβαρή ζηµία στην
εγκατάσταση ή τη συνδεδεµένη υποδοµή και συνοδεύεται από ή είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει, βίαιο θάνατο ή σοβαρό τραυµατισµό ανθρώπων,
γ) οποιοδήποτε άλλο συµβάν επιφέρει βίαιο θάνατο ή
σοβαρό τραυµατισµό πέντε ή περισσότερων ατόµων, τα
οποία βρίσκονται επί της υπεράκτιας εγκατάστασης από
την οποία πηγάζει ο κίνδυνος ή τα οποία εµπλέκονται µε
υπεράκτια εργασία υδρογονανθράκων σχετιζόµενη µε
την εγκατάσταση ή τη συνδεδεµένη υποδοµή, ή
δ) οποιοδήποτε σοβαρό περιβαλλοντικό συµβάν προκύπτει από τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και
γ΄.
Για να διαπιστωθεί εάν ένα συµβάν συνιστά σοβαρό ατύχηµα κατά τις περπτώσεις α΄, β΄ ή δ΄, εγκατάσταση
που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν είναι επανδρωµένη, αντιµετωπίζεται ως επανδρωµένη.
2. «Υπεράκτιος» («offshore») σηµαίνει ευρισκόµενος
είτε στα ύδατα τα υπερκείµενα των υποθαλάσσιων περιοχών, είτε στις υποθαλάσσιες περιοχές, όπως αυτές
καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2289/1995.
3. «Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων» σηµαίνει
όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται µε εγκατάσταση ή συνδεδεµένη υποδοµή, συµπεριλαµβανοµένων του
σχεδιασµού, του προγραµµατισµού, της κατασκευής,
της λειτουργίας και της απεγκατάστασής της, οι οποίες
σχετίζονται µε την έρευνα και την εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, µη συµπεριλαµβανοµένης όµως της µεταφοράς υδρογονανθράκων από µία ακτή σε άλλη.
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4. «Διακινδύνευση» ή «Επικινδυνότητα» («risk»), εφεξής «Διακινδύνευση», σηµαίνει τον συνδυασµό της πιθανότητας επέλευσης ενός συµβάντος και των επιπτώσεων του εν λόγω συµβάντος.
5. «Κατάλληλος» σηµαίνει σωστός ή πλήρως ενδεδειγµένος – συνεκτιµώµενων του µεγέθους της προσπάθειας και του κόστους για δεδοµένη απαίτηση ή κατάσταση – εφόσον βασίζεται σε αντικειµενικά στοιχεία και
τεκµηριώνεται από σχετική ανάλυση, σύγκριση µε ενδεδειγµένα πρότυπα ή άλλες λύσεις, που εφαρµόζονται σε
συγκρίσιµες καταστάσεις από άλλες αρχές ή άλλο κλάδο.
6. «Οντότητα» σηµαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο ή οποιαδήποτε οµάδα τέτοιων προσώπων.
7. «Ανεκτός» («acceptable»), όσον αφορά στην διακινδύνευση, σηµαίνει επίπεδο διακινδύνευσης για το οποίο
ο χρόνος, το κόστος ή η προσπάθεια περαιτέρω µείωσής
του θα ήταν κατάφωρα δυσανάλογα προς τα οφέλη από
αυτή τη µείωση. Κατά την εκτίµηση του κατά πόσον ο
χρόνος, το κόστος ή η προσπάθεια θα ήταν κατάφωρα
δυσανάλογα του οφέλους από την περαιτέρω µείωση
της διακινδύνευσης, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα επίπεδα διακινδύνευσης της βέλτιστης πρακτικής που είναι συµβατά µε τη δραστηριότητα αυτή.
8. «Άδεια» σηµαίνει την παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων σύµφωνα
µε τον ν. 2289/1995.
9. «Περιοχή αδειοδότησης» σηµαίνει τη γεωγραφική
περιοχή που καλύπτεται από την άδεια.
10. «Αδειοδοτούσα Αρχή» σηµαίνει τη δηµόσια αρχή,
η οποία είναι αρµόδια για τη χορήγηση αδειών ή την παρακολούθηση της εκτέλεσης αδειών κατά τα προβλεπόµενα στους νόµους 2289/1995 και 4001/2011.
11. «Αρµόδια Αρχή» σηµαίνει τη δηµόσια αρχή που ορίζεται και ασκεί αρµοδιότητες κατά τον παρόντα νόµο.
12. «Έρευνα» ή «Εξερεύνηση», εφεξής «Έρευνα», σηµαίνει την ανόρυξη γεώτρησης σε τοποθεσία πιθανού
κοιτάσµατος και όλες τις συναφείς µε αυτήν υπεράκτιες
εργασίες υδρογονανθράκων που είναι απαραίτητες πριν
από τις εργασίες τις σχετιζόµενες µε την παραγωγή.
13. «Παραγωγή» σηµαίνει την υπεράκτια εξόρυξη υδρογονανθράκων από τα υπόγεια στρώµατα της περιοχής αδειοδότησης, συµπεριλαµβανοµένων της υπεράκτιας επεξεργασίας υδρογονανθράκων και της µεταφοράς τους µέσω συνδεδεµένης υποδοµής.
14. «Εγκατάσταση» σηµαίνει µια µόνιµη, σταθερή ή κινητή κατασκευή ή ένας συνδυασµός κατασκευών διασυνδεδεµένων µόνιµα µεταξύ τους µε γέφυρες ή άλλες
κατασκευές, που χρησιµοποιούνται σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων ή σχετίζονται µε τέτοιες εργασίες. Οι εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν υπεράκτιες κινητές µονάδες ανόρυξης γεώτρησης (MODU), µόνον όταν
τοποθετηθούν σε υπεράκτια ύδατα για ανόρυξη γεώτρησης, παραγωγή, ή άλλες δραστηριότητες που συνδέονται µε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.
15. «Παραγωγική εγκατάσταση» σηµαίνει εγκατάσταση που χρησιµοποιείται για την παραγωγή.
16. «Μη παραγωγική εγκατάσταση» («Μ.Π.Εγκ.») σηµαίνει εγκατάσταση εκτός εκείνης που χρησιµοποιείται
για την παραγωγή.
17. «Συνδεδεµένη υποδοµή» σηµαίνει, εντός της ζώνης ασφαλείας ή εντός παρακείµενης ζώνης µεγαλύτερης απόστασης από την εγκατάσταση κατά την κρίση
της Αρµόδιας Αρχής:

α) οποιαδήποτε γεώτρηση και σχετικές κατασκευές,
συµπληρωµατικές µονάδες και συσκευές που συνδέονται µε την εγκατάσταση,
β) οποιοδήποτε µηχάνηµα ή µηχανολογικό εξοπλισµό
τοποθετηµένο ή στερεά συνδεδεµένο µε την κύρια κατασκευή της εγκατάστασης.
γ) οποιοδήποτε προσαρτηµένο µηχάνηµα ή µηχανολογικό εξοπλισµό αγωγού µεταφοράς (pipeline).
18. «Κάτοχος άδειας» («licensee») ή «Ανάδοχος» κατά
το ν. 2289/1995, εφεξής «Κάτοχος άδειας», σηµαίνει τον
δικαιούχο ή τους συνδικαιούχους της άδειας.
19. «Φορέας εκµετάλλευσης» ή «Διαχειριστής» ή «Εντολοδόχος» («operator»), εφεξής «Διαχειριστής», σηµαίνει την οντότητα, που έχει ορισθεί από τον κάτοχο άδειας ή την Αδειοδοτούσα Αρχή για να διεξάγει υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, συµπεριλαµβανοµένων του προγραµµατισµού και της εκτέλεσης εργασιών
γεώτρησης ή της διαχείρισης και του ελέγχου των λειτουργιών παραγωγικής εγκατάστασης.
20. «Ιδιοκτήτης» («owner»), εφεξής «Ιδιοκτήτης
Μ.Π.Εγκ.», σηµαίνει οντότητα, δικαιούµενη κατά τον νόµο να ελέγχει τη λειτουργία µη παραγωγικής εγκατάστασης.
21. «Εργολάβος» («contractor») σηµαίνει οποιαδήποτε
οντότητα, στην οποία ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης
Μ.Π.Εγκ. αναθέτει µε σύµβαση συγκεκριµένα καθήκοντα
για λογαριασµό του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ.
22. «Κοινό» σηµαίνει µία ή περισσότερες οντότητες,
καθώς και τις ενώσεις, τις οργανώσεις ή τις οµάδες εκπροσώπησής τους, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή
πρακτική.
23. «Αποδοχή», όσον αφορά την έκθεση µεγάλων κινδύνων, σηµαίνει τη γραπτή ενηµέρωση εκ µέρους της
Αρµόδιας Αρχής προς το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη
Μ.Π.Εγκ. ότι η έκθεση, εάν εφαρµοστούν όσα προβλέπει, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του παρόντος νόµου. Η αποδοχή δεν συνεπάγεται, τη, µε οποιονδήποτε τρόπο,
µεταβίβαση στην Αρµόδια Αρχή ευθύνης για τον έλεγχο
των µεγάλων κινδύνων.
24. «Μεγάλος κίνδυνος» («major hazard») σηµαίνει κατάσταση που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχηµα.
25. «Εργασία γεώτρησης» σηµαίνει οποιαδήποτε σχετική µε γεώτρηση εργασία, η οποία θα µπορούσε να προκαλέσει, λόγω ατυχήµατος, απελευθέρωση υλικών µε πιθανότητα να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχηµα, συµπεριλαµβανοµένων της ανόρυξης γεώτρησης, της επισκευής ή
της τροποποίησης γεώτρησης, της αναστολής των εργασιών γεώτρησης και της οριστικής εγκατάλειψης γεώτρησης.
26. «Συνδυασµένη εργασία» σηµαίνει την εργασία, η
οποία εκτελείται από εγκατάσταση από κοινού µε άλλη
εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις για σκοπούς συναφείς µε
την (τις) άλλη(ες) εγκατάσταση (εγκαταστάσεις) και επιδρά ουσιωδώς στη διακινδύνευση της ασφάλειας προσώπων ή της προστασίας του περιβάλλοντος σε οποιεσδήποτε ή σε όλες τις εγκαταστάσεις.
27. «Ζώνη ασφαλείας» σηµαίνει την περιοχή εντός απόστασης 500 µέτρων από οποιοδήποτε σηµείο της εγκατάστασης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 11 του
ν. 2289/1995.
28. «Εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης» σηµαίνει σχέδιο, το οποίο εκπονούν
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οι διαχειριστές ή οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του παρόντος νόµου σχετικά µε τα µέτρα για
την πρόληψη της κλιµάκωσης ή τον περιορισµό των συνεπειών σοβαρού ατυχήµατος από υπεράκτιες εργασίες
υδρογονανθράκων.
29. «Ανεξάρτητη επαλήθευση» σηµαίνει αξιολόγηση
και επιβεβαίωση της εγκυρότητας συγκεκριµένων γραπτών δηλώσεων οντότητας ή οργανωτικής µονάδας του
διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ. Η ανεξάρτητη επαλήθευση δεν υπόκειται στον έλεγχο ή στην επιρροή της
οντότητας ή της οργανωτικής µονάδας που κάνει χρήση
των εν λόγω δηλώσεων.
30. «Ουσιώδης αλλαγή» σηµαίνει:
α) ως προς την έκθεση µεγάλων κινδύνων, αλλαγή στη
βάση, επί της οποίας έγινε αποδεκτή η αρχική έκθεση,
συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των υλικών τροποποιήσεων, της διαθεσιµότητας νέων γνώσεων ή νέας
τεχνολογίας και των αλλαγών στην επιχειρησιακή διαχείριση,
β) ως προς την κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης ή
συνδυασµένων εργασιών, αλλαγή στη βάση, επί της οποίας υποβλήθηκε η αρχική κοινοποίηση, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των υλικών τροποποιήσεων,
της αντικατάστασης µιας εγκατάστασης µε άλλη, της
διαθεσιµότητας νέων γνώσεων ή νέας τεχνολογίας και
των αλλαγών στην επιχειρησιακή διαχείριση.
31. «Έναρξη των εργασιών» σηµαίνει το χρονικό σηµείο, κατά το οποίο η εγκατάσταση ή η συνδεδεµένη υποδοµή εµπλέκεται για πρώτη φορά στις εργασίες για
τις οποίες προορίζεται.
32. «Αποτελεσµατικότητα αντιµετώπισης πετρελαιοκηλίδας» σηµαίνει τη δυνατότητα των συστηµάτων αντιµετώπισης διαρροής να λειτουργήσουν επιχειρησιακά
σε περίπτωση εµφάνισης πετρελαιοκηλίδας, λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση της συχνότητας εµφάνισης,
της διάρκειας και του χρόνου εµφάνισης των περιβαλλοντικών συνθηκών που θα καθιστούσαν αδύνατη την επιχειρησιακή λειτουργία των συστηµάτων αυτών. Η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας αντιµετώπισης πετρελαιοκηλίδας πρέπει να εκφράζεται ως ποσοστό του χρόνου κατά τον οποίο δεν υφίστανται τέτοιες συνθήκες και
πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή των περιορισµών
που τίθενται στη λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων ως αποτέλεσµα αυτής της εκτίµησης.
33. «Κρίσιµα στοιχεία ασφάλειας και περιβάλλοντος»
σηµαίνει τα µέρη µιας εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού, σκοπός των οποίων είναι να αποτρέψουν ένα σοβαρό ατύχηµα ή να περιορίσουν τις συνέπειές του ή η αστοχία των οποίων θα µπορούσε να
προκαλέσει σοβαρό ατύχηµα ή να συντελέσει ουσιωδώς
στην πρόκληση σοβαρού ατυχήµατος.
34. «Τριµερής διαβούλευση» σηµαίνει επίσηµη διευθέτηση που καθιστά δυνατό το διάλογο και τη συνεργασία
ανάµεσα στην Αρµόδια Αρχή, τους διαχειριστές και τους
ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ., καθώς και τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων.
35. «Κλάδος» σηµαίνει τις οντότητες που εµπλέκονται
άµεσα σε υπεράκτιες δραστηριότητες υδρογονανθράκων κατά τον παρόντα νόµο ή των οποίων οι εργασίες
συνδέονται στενά µε τις εν λόγω δραστηριότητες.
36. «Εξωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης» σηµαίνει την τοπική, εθνική ή περιφερειακή στρατηγική για την πρόληψη της κλιµάκωσης ή
τον περιορισµό των συνεπειών σοβαρού ατυχήµατος

που σχετίζεται µε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, µε αξιοποίηση τόσο όλων των διαθέσιµων στο διαχειριστή πόρων, όπως περιγράφεται στο σχετικό εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όσο και οποιωνδήποτε διαθέσιµων συµπληρωµατικών πόρων.
37. «Σοβαρό περιβαλλοντικό συµβάν» σηµαίνει συµβάν που προκαλεί ή θα µπορούσε να προκαλέσει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατά τους
ορισµούς του π.δ.148/2009 (Α΄ 190).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Άρθρο 3
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου
(«risk management») σε υπεράκτιες
εργασίες υδρογονανθράκων
1. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι
λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη
σοβαρών ατυχηµάτων σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.
2. Οι διαχειριστές δεν απαλλάσσονται από τις κατά
τον παρόντα νόµο υποχρεώσεις τους εκ του γεγονότος
ότι πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες οδηγούν ή συµβάλλουν σε σοβαρά ατυχήµατα, τελέσθηκαν από εργολάβους.
3. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος, οι διαχειριστές
υποχρεούνται να λαµβάνουν πάραυτα όλα τα κατάλληλα
µέτρα για τον περιορισµό των συνεπειών του στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.
4. Οι διαχειριστές διασφαλίζουν ότι οι υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εκτελούνται βάσει συστηµατικής διαχείρισης κινδύνου, ώστε να είναι ανεκτό το επίπεδο της παραµένουσας διακινδύνευσης σοβαρών ατυχηµάτων σε ανθρώπους, στο περιβάλλον και στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις.
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Θέµατα ασφάλειας και περιβάλλοντος στο πλαίσιο
χορήγησης αδειών κατά το ν. 2289/1995
1. Οι αποφάσεις για τη χορήγηση ή τη µεταβίβαση αδειών κατά το ν. 2289/1995, εκδίδονται αφού ληφθεί υπόψη η ικανότητα του αιτούντος την άδεια, να πληροί τις
απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο αυτής, σύµφωνα µε τις συναφείς ρυθµίσεις του εθνικού και
του ενωσιακού δικαίου και ιδίως του παρόντος νόµου.
2. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονοµικής ικανότητας του αιτούντος την άδεια, πρέπει να λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα εξής:
α) Το επίπεδο διακινδύνευσης, οι κίνδυνοι και όποιες
άλλες συναφείς πληροφορίες σχετίζονται µε την εξεταζόµενη περιοχή αδειοδότησης, συµπεριλαµβανοµένου,
κατά περίπτωση, του κόστους της υποβάθµισης του θαλασσίου περιβάλλοντος σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144).
β) Το συγκεκριµένο στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.
γ) Οι χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες που διαθέτει ο

62
αιτών, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, προκειµένου να καλύπτει τις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από τις εν λόγω υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων (συµπεριλαµβανοµένης της ευθύνης για ενδεχόµενες οικονοµικές ζηµίες), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
δ) Οι διαθέσιµες πληροφορίες σε ζητήµατα ασφάλειας
και περιβάλλοντος που αφορούν τον αιτούντα, περιλαµβανοµένων όσων αφορούν σε σοβαρά ατυχήµατα, εφόσον ενδείκνυται για τις εργασίες για τις οποίες ζητήθηκε
η χορήγηση άδειας.
Πριν από τη χορήγηση ή τη µεταβίβαση άδειας υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβουλεύεται, εφόσον ενδείκνυται, µε την Αρµόδια
Αρχή.
3. α) Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια, µόνον εφόσον θεωρήσει επαρκείς τις αποδείξεις ότι ο αιτών έχει
λάβει ή θα λάβει κατάλληλη πρόνοια, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, προκειµένου να καλυφθούν ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, τις οποίες εκτελεί. Η πρόνοια
αυτή πρέπει να έχει ληφθεί κατά την έναρξη των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων. Οι αιτούντες οφείλουν να αποδείξουν προσηκόντως τις τεχνικές και οικονοµικές τους ικανότητες, καθώς και να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την περιοχή που καλύπτεται από την άδεια και το συγκεκριµένο στάδιο υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων.
β) Οι κατά το προηγούµενο εδάφιο πρόνοιες αξιολογούνται προκειµένου να διαπιστωθεί, εάν ο αιτών διαθέτει επαρκείς χρηµατοοικονοµικούς πόρους για την άµεση έναρξη και την απρόσκοπτη συνέχιση όλων των δράσεων που είναι αναγκαίες για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της συνακόλουθης αποκατάστασης.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορούν να εισάγονται
ρυθµίσεις προς διευκόλυνση της ανάπτυξης και χρήσης
βιώσιµων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και άλλων διευθετήσεων, που συµβάλλουν στην απόδειξή της, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, χρηµατοοικονοµικής ικανότητας
των αιτούντων άδεια.
δ) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να ρυθµίζονται τα θέµατα για την ταχεία και αποτελεσµατική εκδίκαση των αγωγών αποζηµίωσης προς αποκατάσταση ζηµιών λόγω παράβασης των διατάξεων
του παρόντος νόµου, περιλαµβανοµένων και αποζηµιώσεων για διασυνοριακά περιστατικά.
ε) Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διατηρούν επαρκή ικανότητα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικονοµικές υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από ευθύνες τους
στο πλαίσιο υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων.
4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εγκρίνει τον διαχειριστή κατά το ν. 2289/1995. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής
προταθεί από τον κάτοχο άδειας, η Αδειοδοτούσα Αρχή,
αν κριθεί απαραίτητο, σε διαβούλευση µε την Αρµόδια
Αρχή, έχει τη δυνατότητα να προβάλλει αντιρρήσεις, οπότε ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να προτείνει κατάλληλο διαχειριστή.
5. Οι διαδικασίες αδειοδότησης για υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που αφορούν συγκεκριµένη περιοχή αδειοδότησης οργανώνονται µε τρόπο, ώστε οι

πληροφορίες που συγκεντρώνονται ως αποτέλεσµα της
έρευνας να µπορούν να ληφθούν υπόψη πριν από την έναρξη της παραγωγής.
6. Κατά την εξέταση των τεχνικών και χρηµατοοικονοµικών ικανοτήτων του αιτούντος άδεια, συνεκτιµώνται ιδιαιτέρως ζητήµατα προστασίας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και ιδίως των οικοσυστηµάτων
που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για το µετριασµό
της αλλαγής του κλίµατος και προσαρµογής σε αυτήν, όπως είναι τα αλατούχα έλη και τα υποθαλάσσια λιβάδια,
καθώς επίσης και στις θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές, όπως είναι οι ειδικές ζώνες διατήρησης σύµφωνα µε την κ.υ.α. 33318/2028/1998 (Β΄ 1289), όπως τροποποιήθηκε µε την κ.υ.α. 14849/853/Ε.103/2008 (Β΄ 645)
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της
άγριας πανίδας και χλωρίδας, (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), οι
ζώνες ειδικής προστασίας σύµφωνα µε την κ.υ.α.
37338/1807/Ε.103/2010 (Β΄ 1495), για τη διατήρηση των
αγρίων πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) λαµβανοµένων σε
κάθε περίπτωση υπόψη και των διατάξεων του
ν. 3937/2011 (Α΄ 60), και οι θαλάσσιες προστατευόµενες
περιοχές που έχουν συµφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο πλαίσιο διεθνών ή περιφερειακών συµφωνιών, στις οποίες η Ελλάδα είναι Συµβαλλόµενο Μέρος.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
µπορούν να ρυθµίζονται θέµατα ναυτικής ασφάλειας
των υπεράκτιων εγκαταστάσεων αναζήτησης, έρευνας
και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος από αυτές. Με όµοια απόφαση µπορούν να ρυθµίζονται τα θέµατα για
την κατασκευή, εξοπλισµό και λειτουργία των παραπάνω
εγκαταστάσεων, για τη διαδικασία, τα κριτήρια, τους ελέγχους, τα όργανα και τις προϋποθέσεις πιστοποίησής
τους, τα κριτήρια για την εξουσιοδότηση κατάλληλων
οργανισµών (νηογνωµόνων) για την παροχή έργου κατάταξης και πιστοποίησης κλάσης ή πιστοποίησης από άλλη αρµόδια αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τα παραπάνω θέµα.
Άρθρο 5
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Συµµετοχή του κοινού σχετική µε τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον από προγραµµατιζόµενες υπεράκτιες
εργασίες έρευνας υδρογονανθράκων
1. Η ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης από µη παραγωγική εγκατάσταση δεν ξεκινά µέχρι να διασφαλισθεί ότι
το κοινό έχει συµµετάσχει σε αρχικό στάδιο και µε ουσιαστικό τρόπο στην εξέταση των πιθανών συνεπειών
των προγραµµατισµένων υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων στο περιβάλλον, κατ’ εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας είτε για τη στρατηγική περιβαλλοντική
εκτίµηση (Οδηγία 2001/42/ΕΚ, όπως έχει ενσωµατωθεί
στο εθνικό δίκαιο µε την κ.υ.α. 107017/2006,(Β΄1225),
είτε για την περιβαλλοντική αδειοδότηση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4014/2011.
2. Αν το κοινό δεν έχει συµµετάσχει στη διαδικασία
της παραγράφου 1, επιβάλλεται η τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:
α) το κοινό ενηµερώνεται είτε µε δηµόσιες ανακοινώσεις είτε µε άλλα κατάλληλα µέσα, όπως τα ηλεκτρονικά
µέσα επικοινωνίας, σχετικά µε την τοποθεσία, όπου προγραµµατίζεται να επιτραπούν εργασίες έρευνας,

63
β) προσδιορίζεται το ενδιαφερόµενο κοινό, συµπεριλαµβανοµένου του κοινού που επηρεάζεται ή είναι πιθανόν να επηρεαστεί από την απόφαση να επιτραπούν εργασίες έρευνας ή έχει σχετικό συµφέρον, συµπεριλαµβανοµένων των µη κυβερνητικών οργανώσεων, όπως εκείνες που προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος, και άλλων σχετικών φορέων,
γ) πληροφορίες για τέτοιες προγραµµατισµένες εργασίες καθίστανται διαθέσιµες στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των πληροφοριών σχετικά µε
το δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον παραλήπτη ενδεχόµενων παρατηρήσεων ή
ερωτήσεων,
δ) το κοινό έχει το δικαίωµα να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώµες, όταν όλες οι επιλογές είναι ακόµη ανοικτές, προτού ληφθούν αποφάσεις για να επιτραπεί η έρευνα,
ε) κατά την έκδοση των αποφάσεων της περίπτωσης
δ΄ λαµβάνονται υπόψη δεόντως τα αποτελέσµατα της
δηµόσιας διαβούλευσης, και
στ) αφού εξετασθούν οι διατυπωθείσες παρατηρήσεις
και γνώµες, το κοινό ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση
σχετικά µε τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και την αιτιολογία τους, καθώς και τα ληφθέντα σχετικώς υπόψη
στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών επί
της διαδικασίας δηµόσιας διαβούλευσης.
Παρέχονται εύλογα χρονοδιαγράµµατα που προβλέπουν επαρκή χρόνο για καθένα από τα διάφορα στάδια
της δηµόσιας διαβούλευσης.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται ως προς περιοχές, για τις οποίες είχε χορηγηθεί άδεια πριν από τις 18 Ιουλίου 2013.
Άρθρο 6
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων
εντός περιοχών αδειοδότησης
1. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και η συνδεδεµένη υποδοµή οφείλουν να λειτουργούν µόνο σε περιοχές αδειοδότησης και µόνον από διαχειριστές σύµφωνα µε
την παράγραφο 4 του άρθρου 4.
2. Ο κάτοχος άδειας πρέπει να διασφαλίζει ότι ο διαχειριστής έχει την ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συγκεκριµένων εργασιών που αφορά η άδεια
κατά το ν. 2289/1995.
3. Κατά τη διάρκεια όλων των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων, ο κάτοχος άδειας οφείλει να λαµβάνει
όλα τα πρόσφορα µέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι ο διαχειριστής αφενός πληροί τις απαιτήσεις και αφετέρου αναλαµβάνει και εκτελεί τα καθήκοντά του σύµφωνα µε
τον παρόντα νόµο.
4. Όπου η Αρµόδια Αρχή κρίνει ότι ο διαχειριστής δεν
διαθέτει πλέον την ικανότητα να πληροί τις κατά τον παρόντα νόµο απαιτήσεις, ενηµερώνει την Αδειοδοτούσα
Αρχή. Στη συνέχεια, η Αδειοδοτούσα Αρχή ειδοποιεί
σχετικά τον κάτοχο άδειας, ο οποίος αναλαµβάνει την
ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων και
προτείνει στην Αδειοδοτούσα Αρχή, χωρίς καθυστέρηση, αντικαταστάτη διαχειριστή.
5. Οι εργασίες που σχετίζονται µε παραγωγικές και µη
παραγωγικές εγκαταστάσεις δεν ξεκινούν ή δεν συνεχίζονται, µέχρις ότου η έκθεση µεγάλων κινδύνων γίνει αποδεκτή από την Αρµόδια Αρχή κατά τις διατάξεις του

παρόντος νόµου.
6. Οι εργασίες γεώτρησης ή οι συνδυασµένες εργασίες δεν ξεκινούν ή δεν συνεχίζονται µέχρις ότου γίνει
αποδεκτή η έκθεση µεγάλων κινδύνων για τις εµπλεκόµενες εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Οι ως άνω εργασίες δεν επιτρέπεται να
αρχίζουν ή να συνεχίζονται, εάν δεν έχει υποβληθεί
στην Αρµόδια Αρχή κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης ή
κοινοποίηση συνδυασµένων εργασιών σύµφωνα µε τις
περιπτώσεις η΄ ή θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12,
αντίστοιχα, ή εάν η Αρµόδια Αρχή έχει διατυπώσει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόµενο της κοινοποίησης.
7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11
του ν. 2289/1995, ορίζεται ζώνη ασφαλείας 500 µέτρων
γύρω από µια εγκατάσταση και απαγορεύεται στα σκάφη
να εισέρχονται ή να παραµένουν σε αυτή τη ζώνη.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για σκάφη που εισέρχονται ή παραµένουν στη ζώνη ασφαλείας:
α) µε σκοπό την τοποθέτηση, την επιθεώρηση, τη δοκιµή, την επισκευή, τη συντήρηση, τη µετατροπή, την ανανέωση ή την αφαίρεση οποιουδήποτε υποβρύχιου καλωδίου ή αγωγού που βρίσκεται µέσα ή κοντά στην εν λόγω
ζώνη ασφαλείας,
β) προκειµένου να παράσχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε εγκατάσταση εντός της εν λόγω ζώνης ασφαλείας
ή να µεταφέρουν πρόσωπα ή αγαθά προς ή από αυτήν,
γ) προκειµένου να επιθεωρήσουν οποιαδήποτε εγκατάσταση ή συνδεδεµένη υποδοµή στην εν λόγω ζώνη ασφαλείας,
δ) µε σκοπό τη διάσωση ή την προσπάθεια διάσωσης
ανθρώπινων ζωών ή περιουσίας,
ε) λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών,
στ) όταν βρίσκονται σε κίνδυνο ή
ζ) εφόσον συναινεί ο διαχειριστής, ο ιδιοκτήτης
Μ.Π.Εγκ. ή η αρµόδια κατά περίπτωση δηµόσια αρχή.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται διαδικασία για την
ουσιαστική συµµετοχή σε τριµερή διαβούλευση µεταξύ
της Αρµοδίας Αρχής, των διαχειριστών και των ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ., και των εκπροσώπων των εργαζοµένων,
µε αντικείµενο τον καθορισµό προτύπων και πολιτικών
για την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων.
Άρθρο 7
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Ευθύνη για περιβαλλοντικές ζηµίες
Με την επιφύλαξη του υφιστάµενου πεδίου εφαρµογής των ευθυνών σχετικά µε την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας σύµφωνα µε το π.δ.
148/2009 (Α΄ 190), σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος άδειας είναι οικονοµικά υπεύθυνος για την πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζηµιών όπως αυτές ορίζονται στο π.δ. 148/2009, που προκαλούνται από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, οι οποίες πραγµατοποιούνται από τον κάτοχο άδειας ή το διαχειριστή ή
για λογαριασµό τους.
Άρθρο 8
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Ορισµός της Αρµόδιας Αρχής – εξουσιοδοτήσεις
1. Στην Αρµόδια Αρχή ανατίθενται οι ακόλουθες ρυθµι-
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στικές λειτουργίες:
α) η αξιολόγηση και η αποδοχή εκθέσεων µεγάλων
κινδύνων, η αξιολόγηση κοινοποιήσεων µελετών σχεδιασµού, καθώς και κοινοποιήσεων εργασιών γεώτρησης ή
συνδυασµένων εργασιών, όπως και συναφών εγγράφων
που υποβάλλονται σε αυτήν κατά το άρθρο 11,
β) η επίβλεψη της συµµόρφωσης των διαχειριστών και
των ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ. µε τον παρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένων της διενέργειας επιθεωρήσεων, της διερεύνησης συµβάντων και των µέτρων επιβολής,
γ) η παροχή συµβουλών σε άλλες αρχές ή φορείς, συµπεριλαµβανοµένης της Αδειοδοτούσας Αρχής,
δ) η κατάρτιση ετήσιων σχεδίων, σύµφωνα µε το άρθρο 21,
ε) η σύνταξη εκθέσεων και αναφορών,
στ) η συνεργασία µε αντίστοιχες αρµόδιες αρχές και
φορείς άλλων χωρών, σύµφωνα µε το άρθρο 27,
ζ) η εισήγηση για την έκδοση κανονισµών ασφαλείας
και για τη θέσπιση προτύπων και οδηγιών.
2. Τα όργανα της Αρµόδιας Αρχής οφείλουν να ασκούν τις αρµοδιότητές τους, και ιδίως τις αρµοδιότητες
που ορίζονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, µε πλήρη ανεξαρτησία και αµεροληψία.
3. Η Αρµόδια Αρχή ασκεί τις ως άνω αρµοδιότητες χωρίς να εµπλέκεται σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα,
συναρτώµενη µε την οικονοµική ανάπτυξη των υπεράκτιων φυσικών πόρων, την αδειοδότηση υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων και τη συλλογή και διαχείριση
των εσόδων από τις εν λόγω εργασίες.
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας oρίζεται η Αρµόδια Αρχή, ρυθµίζονται τα ζητήµατα που σχετίζονται µε
τη διοίκηση, τη στελέχωση και τη λειτουργία της, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα και µε το Παράρτηµα 3.
4. Τα κατά τον παρόντα νόµο καθήκοντα της Αρµόδιας
Αρχής ασκούνται από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ (άρθρα 145–153 του
ν. 4001/2011), µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 3 και εφόσον οι εγκαταστάσεις
υπεράκτιων εργασιών που δραστηριοποιούνται στη χώρα είναι λιγότερες από έξι.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας συµπληρώνεται ο κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης της ΕΔΕΥ ΑΕ (υ.α. 6854/15.02.2016,
Β΄ 491) και ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής και λειτουργίας κατά την ανωτέρω µεταβατική περίοδο.
5. Κατά την έκδοση των κανονιστικών πράξεων των
παραγράφων 3 και 4, τίθεται στη διάθεση του κοινού, µε
κάθε πρόσφορο τρόπο, περιγραφή της οργανωτικής δοµής της Αρµόδιας Αρχής και οι λόγοι για τους οποίους
αυτή επελέγη, καθώς και ο τρόπος διασφάλισης της άσκησης των αρµοδιοτήτων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 και της τήρησης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 2.
6. Η Αρµόδια Αρχή διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και
χρηµατοοικονοµικούς πόρους, προκειµένου να εκτελεί
τα κατά τον παρόντα νόµο καθήκοντά της.
7. Για την παροχή εξειδικευµένης εµπειρογνωµοσύνης
προς υποστήριξη της Αρµόδιας Αρχής κατά την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της, είναι δυνατή η σύναψη τυπικών συµφωνιών µε Οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης ή άλλους κατάλληλους φορείς, κατά περίπτωση. Για
τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, φορέας δεν
θεωρείται κατάλληλος, εφόσον η αντικειµενικότητά του
µπορεί να αµφισβητηθεί λόγω σύγκρουσης συµφερόντων.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι πηγές των
χρηµατοοικονοµικών πόρων της παραγράφου 6, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής των κατόχων άδειας,
των διαχειριστών, των ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ. και του κρατικού προϋπολογισµού, οι µηχανισµοί είσπραξης και εξασφάλισης τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό
θέµα, σύµφωνα και µε το Παράρτηµα 3.
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση της Αρµόδιας Αρχής, εκδίδονται οι κανονισµοί ασφαλείας για τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων και µπορούν να ρυθµίζονται
ειδικά τεχνικά και λεπτοµερειακά θέµατα για την εφαρµογή των άρθρων του παρόντος νόµου, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Άρθρο 9
(Άρθρο 9 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Λειτουργία της Αρµόδιας Αρχής
Η Αρµόδια Αρχή:
α) δρα ανεξάρτητα από πολιτικές, από ρυθµιστικές αποφάσεις ή από άλλους παράγοντες που δεν σχετίζονται µε τα καθήκοντά της κατά τον παρόντα νόµο,
β) καθιστά σαφή τα όρια των ευθυνών της σε σχέση µε
τις ευθύνες του διαχειριστή και του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ.,
δυνάµει του παρόντος νόµου, για τον έλεγχο της διακινδύνευσης σοβαρού ατυχήµατος,
γ) θεσπίζει πολιτική, µεθοδολογία και διαδικασίες για
την ενδελεχή αξιολόγηση των εκθέσεων µεγάλων κινδύνων και των κοινοποιήσεων που υποβάλλονται σύµφωνα
µε το άρθρο 11, καθώς και για την επίβλεψη της συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένης της διενέργειας επιθεωρήσεων, της διερεύνησης συµβάντων και των µέτρων επιβολής,
δ) ενηµερώνει τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες
Μ.Π.Εγκ. σχετικά µε την πολιτική, τη µέθοδο και τις διαδικασίες σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ και θέτει στη
διάθεση του κοινού συνοπτικές παρουσιάσεις τους,
ε) όπου κρίνεται απαραίτητο, θεσπίζει και εφαρµόζει
συντονισµένες ή κοινές διαδικασίες µε αρχές και υπηρεσίες για την κατά τον παρόντα νόµο άσκηση αρµοδιοτήτων της, και
στ) βασίζει την πολιτική, την οργάνωση και τις διαδικασίες λειτουργίας της στις αρχές που ορίζονται στο Παράρτηµα 3 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 10
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Συνεργασία µε Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την
Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ)
Η Αρµόδια Αρχή συνεργάζεται µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ, εφεξής
«Οργανισµός») για θέµατα της αρµοδιότητάς της, στο
πλαίσιο της εντολής που έχει δοθεί στον Οργανισµό δυνάµει του Κανονισµού (ΕΚ) 1406/2002.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Άρθρο 11
(Άρθρο 11 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για την
εκτέλεση υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων
1. Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. υποβάλλει
στην Αρµόδια Αρχή τα ακόλουθα έγγραφα:
α) την εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων (corporate major accident prevention policy) ή επαρκή
περιγραφή της, σύµφωνα µε τις παράγραφους 1 και 5
του άρθρου 19,
β) το σύστηµα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (safety and environmental management system),
που ισχύει για την εγκατάσταση, ή επαρκή περιγραφή
του, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου
19,
γ) στην περίπτωση προγραµµατιζόµενης παραγωγικής
εγκατάστασης, κοινοποίηση σχεδιασµού σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του Παραρτήµατος 1 Μέρος 1,
δ) περιγραφή του σχήµατος ανεξάρτητης επαλήθευσης σύµφωνα µε το άρθρο 17,
ε) έκθεση µεγάλων κινδύνων (major hazard report),
σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13,
στ) σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής ή αποξήλωσης
εγκατάστασης, αναθεωρηµένη έκθεση µεγάλων κινδύνων σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13,
ζ) το εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης ή επαρκή περιγραφή του σύµφωνα µε
τα άρθρα 14 και 28,
η) σε περίπτωση εργασίας γεώτρησης, κοινοποίηση
της εν λόγω εργασίας γεώτρησης και πληροφορίες σχετικά µε την εν λόγω εργασία γεώτρησης σύµφωνα µε το
άρθρο 15,
θ) στην περίπτωση συνδυασµένης εργασίας, κοινοποίηση συνδυασµένων εργασιών σύµφωνα µε το άρθρο 16,
ι) σε περίπτωση υφιστάµενης παραγωγικής εγκατάστασης που πρόκειται να µετεγκατασταθεί σε νέα τοποθεσία παραγωγής όπου και θα λειτουργεί, κοινοποίηση
µετεγκατάστασης σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 Μέρος
1,
ια) οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο ζητείται από
την Αρµόδια Αρχή.
2. Τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν κατά τις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, και ζ΄ της παραγράφου 1 υποβάλλονται συγχρόνως µε την έκθεση µεγάλων κινδύνων
που ζητείται σύµφωνα µε το στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1. Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων κάθε διαχειριστή γεώτρησης υποβάλλεται συγχρόνως µε την κοινοποίηση εργασίας γεώτρησης κατά την
περίπτωση η΄ της παραγράφου 1, εάν δεν έχει υποβληθεί προηγουµένως .
3. Η κοινοποίηση σχεδιασµού κατά την περίπτωση γ΄
της παραγράφου 1 υποβάλλεται στην Αρµόδια Αρχή εντός προθεσµίας που ορίζει η Αρµόδια Αρχή πριν από
την προβλεπόµενη υποβολή της έκθεσης µεγάλων κινδύνων για την προγραµµατιζόµενη εργασία. Η Αρµόδια
Αρχή ανταποκρίνεται στην κοινοποίηση σχεδιασµού µε
σχόλια που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην έκθεση µεγάλων κινδύνων.

4. Σε περίπτωση που υφιστάµενη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να εισέλθει σε υπεράκτια ύδατα ή να αποµακρυνθεί από αυτά, ο διαχειριστής ενηµερώνει εγγράφως την Αρµόδια Αρχή, πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία η παραγωγική εγκατάσταση αναµένεται να
εισέλθει σε αυτά ή να αποµακρυνθεί από αυτά.
5. Η κοινοποίηση µετεγκατάστασης που απαιτείται κατά την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 υποβάλλεται
στην Αρµόδια Αρχή σε αρκούντως πρώιµο στάδιο της
προτεινόµενης διαδικασίας, ώστε ο διαχειριστής να είναι
σε θέση να λάβει υπόψη του όλα τα θέµατα που εγείρονται από την Αρµόδια Αρχή κατά την εκπόνηση της έκθεσης µεγάλων κινδύνων.
6. Σε περίπτωση ουσιώδους αλλαγής που επηρεάζει
την κοινοποίηση σχεδιασµού ή την κοινοποίηση µετεγκατάστασης, πριν από την υποβολή της έκθεσης µεγάλων κινδύνων, η Αρµόδια Αρχή πρέπει να ενηµερώνεται
για την εν λόγω αλλαγή το συντοµότερο δυνατόν.
7. Η έκθεση µεγάλων κινδύνων που απαιτείται κατά
την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 υποβάλλεται στην
Αρµόδια Αρχή πριν από την προγραµµατιζόµενη έναρξη
των εργασιών, µε καταληκτική ηµεροµηνία οριζόµενη από την Αρµόδια Αρχή που προηγείται της έναρξης.
Άρθρο 12
(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Έκθεση µεγάλων κινδύνων σε παραγωγική
εγκατάσταση
1. Ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει έκθεση
µεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση, την οποία υποβάλλει κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο
Παράρτηµα 1 Μέρη 2 και 5 και επικαιροποιείται, οποτεδήποτε ενδείκνυται ή όταν αυτό ζητείται από την Αρµόδια Αρχή.
2. Κατά την προετοιµασία της έκθεσης µεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση πραγµατοποιείται η
αρµόζουσα διαβούλευση µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και παρέχονται τα απαιτούµενα στοιχεία
σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 Μέρος 2 σηµείο 3. Η διαβούλευση πραγµατοποιείται κατά τον κατάλληλο τρόπο,
χρόνο και περιεχόµενο, αφού προηγηθεί πλήρης ενηµέρωση των εργαζοµένων για το περιεχόµενο της έκθεσης
µεγάλων κινδύνων. Λοιπά δικαιώµατα ενηµέρωσης, διαβούλευσης και συµµετοχής που προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία δεν θίγονται.
3. Η έκθεση µεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση µπορεί να συντάσσεται και για οµάδα εγκαταστάσεων, εφόσον συναινέσει η Αρµόδια Αρχή.
4. Όταν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες επί της
υποβληθείσας έκθεσης µεγάλων κινδύνων, πριν την αποδοχή της, ο διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει, έπειτα από αίτηµα της Αρµόδιας Αρχής, τις πληροφορίες αυτές και να επιφέρει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στη
σχετική έκθεση.
5. Όταν πρόκειται να γίνουν τροποποιήσεις που περιλαµβάνουν ουσιώδη µεταβολή στην παραγωγική εγκατάσταση ή όταν µια σταθερή παραγωγική εγκατάσταση
πρόκειται να αποξηλωθεί, ο διαχειριστής υποχρεούται
να συντάσσει αναθεωρηµένη έκθεση µεγάλων κινδύνων,
η οποία, κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11, πρέπει να υποβάλλεται ε-
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ντός προθεσµίας που καθορίζει η Αρµόδια Αρχή, σύµφωνα µε το παράρτηµα 1 Μέρος 6.
6. Καµία µεταβολή ή αποξήλωση κατά την παράγραφο
5 σε παραγωγική εγκατάσταση δεν ξεκινά πριν η Αρµόδια Αρχή προβεί στην αποδοχή της αναθεωρηµένης έκθεσης µεγάλων κινδύνων.
7. Η έκθεση µεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση υπόκειται σε ενδελεχή περιοδική επανεξέταση
από τον διαχειριστή τουλάχιστον ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον αυτό ζητείται από την Αρµόδια Αρχή. Τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης κοινοποιούνται στην
Αρµόδια Αρχή.
Άρθρο 13
(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Έκθεση µεγάλων κινδύνων που αφορά
σε µη παραγωγική εγκατάσταση
1. Ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. υποχρεούται να συντάσσει
έκθεση µεγάλων κινδύνων σε µη παραγωγική εγκατάσταση, την οποία υποβάλλει κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόµου. H εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα 1 Μέρη 3
και 5 και επικαιροποιείται οποτεδήποτε ενδείκνυται ή όταν ζητείται από την Αρµόδια Αρχή.
2. Κατά την προετοιµασία της έκθεσης µεγάλων κινδύνων σε µη παραγωγικές εγκαταστάσεις πραγµατοποιείται η αρµόζουσα διαβούλευση µε τους εκπροσώπους
των εργαζοµένων και παρέχονται τα απαιτούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 Μέρος 3 σηµείο 2. Η
διαβούλευση πραγµατοποιείται κατά τον κατάλληλο
τρόπο, χρόνο και περιεχόµενο, αφού προηγηθεί πλήρης
ενηµέρωση των εργαζοµένων για το περιεχόµενο της
έκθεσης µεγάλων κινδύνων. Λοιπά δικαιώµατα ενηµέρωσης, διαβούλευσης και συµµετοχής που προβλέπονται
στην ισχύουσα νοµοθεσία δεν θίγονται.
3. Όταν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες επί της
υποβληθείσας έκθεσης µεγάλων κινδύνων, πριν την αποδοχή της, ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. υποχρεούται, έπειτα από αίτηµα της Αρµόδιας Αρχής, να παρέχει τις πληροφορίες αυτές και να επιφέρει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στην σχετική έκθεση.
4. Όταν πρόκειται να γίνουν τροποποιήσεις που περιλαµβάνουν ουσιώδη µεταβολή στη µη παραγωγική εγκατάσταση ή όταν µια σταθερή µη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να αποξηλωθεί, ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. υποχρεούται να συντάσσει αναθεωρηµένη έκθεση µεγάλων
κινδύνων, η οποία, κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση
στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11, πρέπει να υποβάλλεται εντός προθεσµίας που καθορίζει η Αρµόδια Αρχή, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 Μέρος 6 σηµεία 1, 2 και
3.
5. Καµία µεταβολή ή αποξήλωση κατά την παράγραφο
4 σε σταθερή µη παραγωγική εγκατάσταση δεν ξεκινά,
προτού η Αρµόδια Αρχή προβεί στην αποδοχή της αναθεωρηµένης έκθεσης µεγάλων κινδύνων.
6. Καµία µεταβολή κατά την παράγραφο 4 σε κινητή µη
παραγωγική εγκατάσταση δεν ξεκινά, προτού η Αρµόδια
Αρχή προβεί στην αποδοχή της αναθεωρηµένης έκθεσης
µεγάλων κινδύνων.
7. Η έκθεση µεγάλων κινδύνων σε µη παραγωγική εγκατάσταση υπόκειται σε ενδελεχή περιοδική επανεξέταση από τον ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ. τουλάχιστον ανά πε-

νταετία ή νωρίτερα εφόσον αυτό ζητείται από την Αρµόδια Αρχή. Τα αποτελέσµατα της επανεξέτασης κοινοποιούνται στην Αρµόδια Αρχή.
Άρθρο 14
(Άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Εσωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης
1. Οι διαχειριστές ή ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ, κατά περίπτωση, καταρτίζουν εσωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τα οποία υποβάλλονται
σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 11. Τα σχέδια καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του παρόντος νόµου, λαµβάνοντας υπόψη την εκτίµηση κινδύνου σοβαρού ατυχήµατος, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά τη σύνταξη της πλέον πρόσφατης
έκθεσης µεγάλων κινδύνων. Το σχέδιο περιλαµβάνει ανάλυση της αποτελεσµατικότητας αντιµετώπισης πετρελαιοκηλίδας.
2. Σε περίπτωση που κινητή µη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση εργασιών γεώτρησης, το εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την εγκατάσταση
λαµβάνει υπόψη την εκτίµηση κινδύνου, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά την κατάρτιση της κοινοποίησης εργασιών γεώτρησης που υποβάλλεται σύµφωνα µε την
περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Αν το
εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να τροποποιηθεί λόγω της ιδιαίτερης φύσης ή της τοποθεσίας της γεώτρησης, ο διαχειριστής της γεώτρησης υποβάλλει το τροποποιηµένο εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή επαρκή περιγραφή του στην Αρµόδια Αρχή ως
συµπλήρωµα της σχετικής κοινοποίησης των εργασιών
γεώτρησης.
3. Σε περίπτωση που µη παραγωγική εγκατάσταση
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση συνδυασµένων εργασιών, το εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τροποποιείται, προκειµένου να καλύπτει τις συνδυασµένες εργασίες και υποβάλλεται στην Αρµόδια Αρχή ως συµπλήρωµα της σχετικής κοινοποίησης των συνδυασµένων εργασιών.
Άρθρο 15
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Κοινοποίηση και πληροφορίες σχετικά µε
εργασίες γεώτρησης
1. Ο διαχειριστής γεώτρησης καταρτίζει την κοινοποίηση που πρέπει να υποβληθεί σύµφωνα µε την περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 πριν από την έναρξη των εργασιών γεώτρησης εντός προθεσµίας που
ορίζεται από την Αρµόδια Αρχή. Η εν λόγω κοινοποίηση
πρέπει να παρουσιάζει λεπτοµερώς τον σχεδιασµό της
γεώτρησης και τις προγραµµατιζόµενες εργασίες γεώτρησης, σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 Μέρος 4. Στην κοινοποίηση πρέπει να περιλαµβάνεται ανάλυση της αποτελεσµατικότητας αντιµετώπισης πετρελαιοκηλίδας.
2. Η Αρµόδια Αρχή εξετάζει την κοινοποίηση και προβαίνει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, στις κατάλληλες ενέργειες πριν από την έναρξη των εργασιών γεώτρησης,
δυνάµενη, µεταξύ άλλων, να απαγορεύσει την έναρξη
των εργασιών.
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3. Ο διαχειριστής της γεώτρησης υποχρεούται να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης κατά τον σχεδιασµό και την προετοιµασία ουσιώδους αλλαγής στην υποβληθείσα κοινοποίηση εργασιών
γεώτρησης σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του παρόντος νόµου και ενηµερώνει αµελλητί την Αρµόδια Αρχή για κάθε ουσιώδη αλλαγή στην υποβληθείσα κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης.
Η Αρµόδια Αρχή εξετάζει τις εν λόγω αλλαγές και προβαίνει, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, στις κατάλληλες ενέργειες .
4. Ο διαχειριστής της γεώτρησης υποχρεούται να υποβάλλει στην Αρµόδια Αρχή εκθέσεις για τις εργασίες γεώτρησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος
2. Οι εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται εβδοµαδιαίως,
ξεκινώντας από την ηµέρα έναρξης των εργασιών γεώτρησης ή ανά διαστήµατα που καθορίζονται από την Αρµόδια Αρχή.
Άρθρο 16
(Άρθρο 16 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Κοινοποίηση συνδυασµένων εργασιών
1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. που συµµετέχουν σε συνδυασµένες εργασίες συντάσσουν από
κοινού την κοινοποίηση που πρέπει να υποβληθεί σύµφωνα µε την περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο Παράρτηµα 1 Μέρος
7. Την κοινοποίηση συνδυασµένων εργασιών στην Αρµόδια Αρχή υποχρεούται να υποβάλλει ένας από τους ενδιαφερόµενους διαχειριστές. Η κοινοποίηση υποβάλλεται πριν από την έναρξη των συνδυασµένων εργασιών εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την Αρµόδια Αρχή.
2. Η Αρµόδια Αρχή εξετάζει την κοινοποίηση και προβαίνει στις αναγκαίες κατά την κρίση της ενέργειες πριν
από την έναρξη των συνδυασµένων εργασιών, δυνάµενη, µεταξύ άλλων, να απαγορεύσει την έναρξη των εργασιών.
3. Ο διαχειριστής που υπέβαλε την κοινοποίηση ενηµερώνει αµελλητί την Αρµόδια Αρχή για κάθε ουσιώδη
αλλαγή στην υποβληθείσα κοινοποίηση. Η Αρµόδια Αρχή
εξετάζει τις εν λόγω αλλαγές και προβαίνει στις αναγκαίες κατά την κρίση της ενέργειες.
Άρθρο 17
(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Ανεξάρτητη επαλήθευση
1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. διαµορφώνουν µηχανισµούς ανεξάρτητης επαλήθευσης, την
περιγραφή των οποίων υποβάλλουν κατά την περίπτωση
δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και συµπεριλαµβάνουν στο σύστηµα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 11. Η περιγραφή περιλαµβάνει τις πληροφορίες
που καθορίζονται στο Παράρτηµα 1 Μέρος 5.
2. Τα αποτελέσµατα της ανεξάρτητης επαλήθευσης
δεν θίγουν την ευθύνη του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη
Μ.Π.Εγκ. για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισµού και των συστηµάτων που υπόκεινται σε επαλήθευση.
3. Η επιλογή του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης

και ο σχεδιασµός των σχηµάτων ανεξάρτητης επαλήθευσης πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του Παραρτήµατος 5.
4. Οι µηχανισµοί ανεξάρτητης επαλήθευσης διαµορφώνονται:
α) Ως προς τις εγκαταστάσεις, προκειµένου να παρέχουν την ανεξάρτητη διασφάλιση ότι τα κρίσιµα στοιχεία
ασφάλειας και περιβάλλοντος που προσδιορίζονται στην
εκτίµηση κινδύνου της εγκατάστασης, όπως αυτή περιλαµβάνεται στην έκθεση µεγάλων κινδύνων, είναι κατάλληλα, καθώς και ότι το πρόγραµµα εξέτασης και δοκιµής τους είναι κατάλληλο, τεχνολογικά επίκαιρο και λειτουργικό σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα.
β) Ως προς τις κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης,
προκειµένου να παρέχουν ανεξάρτητη διασφάλιση ότι ο
σχεδιασµός της γεώτρησης και τα µέτρα ελέγχου αυτής
είναι ανά πάσα στιγµή κατάλληλα για τις αναµενόµενες
συνθήκες της γεώτρησης.
5. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα βάσει της γνωµοδότησης του
ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης.
6. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. διασφαλίζουν ότι οι γνωµοδοτήσεις που λαµβάνονται από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης κατά την περίπτωση
α΄της παραγράφου 4 καθώς και ότι η καταγραφή των
δράσεων που αναλαµβάνονται βάσει των εν λόγω γνωµοδοτήσεων, είναι στη διάθεση της Αρµόδιας Αρχής και
διατηρούνται από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ. για περίοδο έξι µηνών µετά την ολοκλήρωση των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων στις οποίες αναφέρονται.
7. Οι διαχειριστές γεώτρησης διασφαλίζουν ότι οι διαπιστώσεις και οι παρατηρήσεις του ανεξάρτητου φορέα
επαλήθευσης κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4,
καθώς και οι συνακόλουθες δράσεις βάσει των εν λόγω
διαπιστώσεων και παρατηρήσεων, περιλαµβάνονται στην
κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης που καταρτίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο 15 του παρόντος νόµου.
8. Σε κάθε παραγωγική εγκατάσταση, ο µηχανισµός ανεξάρτητης επαλήθευσης πρέπει να έχει εγκατασταθεί
πριν από την ολοκλήρωση του σχεδιασµού της. Στις µη
παραγωγικές εγκαταστάσεις, το εν λόγω σχήµα πρέπει
να έχει εγκατασταθεί πριν από την έναρξη εργασιών στα
υπεράκτια ύδατα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορούν να ρυθµίζονται θέµατα επιλογής των
ανεξάρτητων φορέων επαλήθευσης, των προϋποθέσεων
ανεξαρτησίας τους και της συγκρότησης και λειτουργίας
τους, καθώς και λοιπά θέµατα εφαρµογής του µηχανισµού ανεξάρτητης επαλήθευσης κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 18
(Άρθρο 18 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Ενέργειες Αρµόδιας Αρχής σε σχέση µε εργασίες επί
των εγκαταστάσεων
Η Αρµόδια Αρχή δύναται:
α) Να απαγορεύει τη λειτουργία ή την έναρξη εργασιών σε οποιαδήποτε εγκατάσταση ή συνδεδεµένη υποδοµή, σε περίπτωση που τα µέτρα τα οποία προτείνονται
στην έκθεση µεγάλων κινδύνων για την πρόληψη ή τον
περιορισµό των επιπτώσεων σοβαρών ατυχηµάτων ή οι
κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης ή συνδυασµένων
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εργασιών που υποβάλλονται σύµφωνα µε τις περιπώσεις
η΄ ή θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντίστοιχα κρίνονται ανεπαρκή για την τήρηση των απαιτήσεων του
παρόντος.
β) Σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον κρίνει ότι
δεν θίγονται η ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος, να µειώνει το χρονικό διάστηµα που απαιτείται
µεταξύ της υποβολής της έκθεσης µεγάλων κινδύνων ή
των άλλων εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν σύµφωνα µε το άρθρο 11 και της έναρξης των εργασιών.
γ) Να απαιτεί από τον διαχειριστή να λαµβάνει τα πρόσφορα µέτρα που θεωρούνται κατά την κρίση της αναγκαία για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους ορισµούς της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου.
δ) Στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στην παράγραφο 4
του άρθρου 6, να λαµβάνει επαρκή µέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη ασφάλεια των εργασιών.
ε) Να απαιτεί βελτιώσεις και να απαγορεύει, εφόσον
κρίνει απαραίτητο, τη συνέχιση της λειτουργίας κάθε εγκατάστασης ή τµήµατος αυτής ή συνδεδεµένης µε αυτήν υποδοµής, σε περίπτωση που το αποτέλεσµα επιθεώρησης ή η κρίση κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 6 ή
η περιοδική αναθεώρηση της έκθεσης µεγάλων κινδύνων κατά την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 ή αλλαγών στις κοινοποιήσεις που υποβάλλονται κατά το άρθρο 11, καταδεικνύουν ότι οι απαιτήσεις
του παρόντος δεν πληρούνται ή ότι υφίστανται εύλογες
ανησυχίες για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών ή
εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Άρθρο 19
(Άρθρο 19 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων από διαχειριστές
και ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ.
1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. διατυπώνουν σε έγγραφο την εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων που εφαρµόζουν, το οποίο υποβάλλεται σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 11. Επίσης, διασφαλίζουν την εφαρµογή της
σε όλες τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων στις
οποίες εµπλέκονται, λαµβάνοντας, µεταξύ άλλων, κατάλληλα µέτρα παρακολούθησης για την εξασφάλιση
της αποτελεσµατικότητάς της. Το σχετικό µε την εταιρική πολιτική έγγραφο περιλαµβάνει τις πληροφορίες που
αναφέρονται στο Μέρος 8 του Παραρτήµατος 1.
2. Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων οφείλει να λαµβάνει υπόψη την κύρια ευθύνη των
διαχειριστών που αφορά ιδίως τον έλεγχο της διακινδύνευσης από σοβαρά ατυχήµατα εξαιτίας των εργασιών
τους και τη συνεχή βελτίωσή του, προκειµένου να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγµή υψηλό επίπεδο προστασίας.
3. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. αποτυπώνουν σε έγγραφο το σύστηµα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρµόζουν, το οποίο υποβάλλεται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 11. Το έγγραφο αυτό περιλαµβάνει περιγραφή:

α) των οργανωτικών ρυθµίσεων για τον έλεγχο µεγάλων κινδύνων,
β) των ρυθµίσεων για τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων µεγάλων κινδύνων, καθώς και άλλων κατά περίπτωση
εγγράφων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, και
γ) των σχηµάτων ανεξάρτητης επαλήθευσης σύµφωνα
µε το άρθρο 17.
4. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. συνεισφέρουν στους µηχανισµούς αποτελεσµατικής τριµερούς διαβούλευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του
άρθρου 6. Η δέσµευση του διαχειριστή και του ιδιοκτήτη
Μ.Π.Εγκ. για συµµετοχή στους µηχανισµούς αυτούς
µπορεί να περιγράφεται στην εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων.
5. Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων και τα συστήµατα ασφάλειας και περιβαλλοντικής
διαχείρισης καλύπτουν τις απαιτήσεις των Παραρτηµάτων 1 Μέρη 8 και 9 και 5, ισχύουν δε τα ακόλουθα:
α) η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων διατυπώνεται εγγράφως και καθορίζει τους συνολικούς στόχους και τις ρυθµίσεις για τον έλεγχο της διακινδύνευσης από σοβαρό ατύχηµα, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνονται οι στόχοι και εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις σε επίπεδο εταιρείας,
β) το σύστηµα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης ενσωµατώνεται στο γενικό σύστηµα διοίκησης του
διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ. και περιλαµβάνει
την οργανωτική δοµή, τις αρµοδιότητες, τις πρακτικές,
τις διαδικασίες, τις µεθόδους και τους πόρους για τον
καθορισµό και την εφαρµογή της εταιρικής πολιτικής
πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων.
6. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. προετοιµάζουν και διατηρούν πλήρες απόθεµα εξοπλισµού αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κατάλληλου για τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που
διεξάγουν.
7. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. σε διαβούλευση µε την Αρµόδια Αρχή και αξιοποιώντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών και εµπειριών
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 27, διαµορφώνουν
και αναθεωρούν πρότυπα και οδηγίες βέλτιστων πρακτικών για τον έλεγχο των µεγάλων κινδύνων, καθ’ όλη τη
διάρκεια του σχεδιασµού και του λειτουργικού χρόνου
ζωής των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων, καθώς επίσης τηρούν κατ’ ελάχιστο όσα αναφέρονται στο
Παράρτηµα 6.
8. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. διασφαλίζουν ότι η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων, κατά την παράγραφο 1, καλύπτει τις παραγωγικές και µη εγκαταστάσεις τους και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα διαχειριστή ή ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ. θέτει σε άµεσο κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή αυξάνει σηµαντικά τη διακινδύνευση σοβαρού
ατυχήµατος, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, της αναστολής της σχετικής δραστηριότητας έως ότου ο κίνδυνος ή η διακινδύνευση τεθούν υπό επαρκή έλεγχο. Σε
περίπτωση που λαµβάνονται τα εν λόγω µέτρα, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. υποχρεούται να ενηµερώνει σχετικά την Αρµόδια Αρχή αµελλητί και το αργό-
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τερο εντός 24 ωρών από τη λήψη τους.
10. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. λαµβάνουν ενδεδειγµένα µέτρα για τη χρήση κατάλληλων τεχνικών µέσων ή διαδικασιών, προκειµένου να ενισχύουν
την αξιοπιστία της συλλογής και καταγραφής των σχετικών δεδοµένων και να αποτρέπουν πιθανή παραποίησή
τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να προβλέπεται διαδικασία για τη συλλογή και τη διατήρηση δεδοµένων σχετικών µε εργασίες
γεώτρησης.
Άρθρο 20
(Άρθρο 20 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που
διεξάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Εταιρείες εγγεγραµµένες στο γενικό εµπορικό µητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), που διεξάγουν, οι ίδιες ή µέσω θυγατρικών, υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως κάτοχοι άδειας ή ως διαχειριστές, υποβάλλουν αναφορά, εφόσον τους ζητηθεί από
την Αρµόδια Αρχή, σχετικά µε τις συνθήκες οποιουδήποτε σοβαρού ατυχήµατος, στο οποίο έχουν εµπλακεί.
2. Στην πρόσκληση για υποβολή αναφοράς κατά την
παράγραφο 1, η Αρµόδια Αρχή διευκρινίζει τις λεπτοµέρειες των απαιτούµενων πληροφοριών. Οι εν λόγω εκθέσεις αναφοράς ανταλλάσσονται κατά την παράγραφο 1
του άρθρου 27.
Άρθρο 21
(Άρθρο 21 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Διασφάλιση συµµόρφωσης προς το ρυθµιστικό πλαίσιο
για την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων
1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. συµµορφώνονται µε τα µέτρα που καθορίζονται στην έκθεση µεγάλων κινδύνων και στα σχέδια, που αναφέρονται στην
κοινοποίηση εργασιών γεώτρησης, καθώς και στην κοινοποίηση συνδυασµένων εργασιών, οι οποίες υποβάλλονται σύµφωνα µε τις περιπτώσεις ε΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντίστοιχα.
2. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. εξασφαλίζουν στην Αρµόδια Αρχή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί κατ’ εντολή της, τη µετακίνηση προς και από την εγκατάσταση ή το ναυπήγηµα που σχετίζεται µε
εργασίες υδρογονανθράκων, συµπεριλαµβανοµένης της
µεταφοράς του εξοπλισµού τους, σε εύλογο χρόνο, καθώς και να παρέχουν στέγαση, σίτιση και να καλύπτουν
λοιπά έξοδα διαµονής στο πλαίσιο επισκέψεων στις εγκαταστάσεις, προκειµένου να διευκολύνουν την εποπτεία που ασκείται από την Αρµόδια Αρχή, µεταξύ άλλων µε τη διενέργεια επιθεωρήσεων, τη διερεύνηση συµβάντων καθώς και την επιβολή της συµµόρφωσης προς
τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Η Αρµόδια Αρχή καταρτίζει ετήσια σχέδια για την αποτελεσµατική εποπτεία µεγάλων κινδύνων, µεταξύ άλλων και µέσω επιθεωρήσεων, βάσει διαχείρισης κινδύνου και λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη συµµόρφωση
προς την έκθεση µεγάλων κινδύνων και τα λοιπά έγγραφα που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 11. Η αποτελεσµατικότητα των σχεδίων επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα που καθορίζει η Αρµόδια Αρχή,
η οποία και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη βελτίωσή τους.

Άρθρο 22
(Άρθρο 22 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Εµπιστευτική αναφορά θεµάτων ασφάλειας
1. Η Αρµόδια Αρχή διαµορφώνει µηχανισµούς:
α) για την εµπιστευτική αναφορά ανησυχιών για θέµατα ασφάλειας και περιβάλλοντος, σχετιζόµενων µε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων από όπου και αν
προέρχονται, και
β) για τη διερεύνηση των αναφορών του προηγούµενου εδαφίου, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ανωνυµία
των εµπλεκοµένων.
2. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. ενηµερώνουν τους εργαζοµένους τους, τους εργολάβους τους
και το εργολαβικό προσωπικό σχετικά µε τις εθνικές
ρυθµίσεις που συναρτώνται µε τους µηχανισµούς της
παραγράφου 1, καθώς επίσης διασφαλίζουν ότι τα θέµατα εµπιστευτικών αναφορών περιλαµβάνονται στις επαγγελµατικές ενηµερώσεις και τη σχετική εκπαίδευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 23
(Άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Διάχυση πληροφοριών
1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. παρέχουν
στην Αρµόδια Αρχή κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες του
Παραρτήµατος 9.
2. Ο τύπος, η µορφή και το περιεχόµενο της αναφοράς
καθορίζονται µε το σχετικό Εκτελεστικό Κανονισµό αριθµ. 1112/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2014 (ΕΕ L 302/1 της 22.10.2014).
Άρθρο 24
(Άρθρο 24 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Διαφάνεια
1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος 9 είναι διαθέσιµες στο κοινό µε ευθύνη της Αρµόδιας Αρχής.
2. Ο τύπος, η µορφή και το περιεχόµενο της αναφοράς
καθορίζονται µε το σχετικό Εκτελεστικό Κανονισµό αριθµ. 1112/2014.
Άρθρο 25
(Άρθρο 25 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Έκθεση για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια
και το περιβάλλον
1. Η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση, στην οποία περιέχονται οι πληροφορίες του Παραρτήµατος 9 σηµείο 3.
2. Η Αρµόδια Αρχή προβαίνει στην ανταλλαγή και τη
δηµοσιοποίηση πληροφοριών σύµφωνα µε τα άρθρα 23
και 24.
Άρθρο 26
(Άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Διερεύνηση σοβαρού ατυχήµατος
1. Η Αρµόδια Αρχή ενεργοποιεί διαδικασία διεξοδικής
διερεύνησης για κάθε σοβαρό ατύχηµα που συµβαίνει σε
περιοχή εθνικής δικαιοδοσίας.
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2. Η Αρµόδια Αρχή θέτει υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύνοψη των ευρηµάτων της διερεύνησης κατά
την παράγραφο 1, µετά την ολοκλήρωση είτε της διερεύνησης είτε των σχετικών νοµικών διαδικασιών. Μια
µη εµπιστευτική έκδοση των ευρηµάτων της διερεύνησης τίθεται στη διάθεση του κοινού.
3. Σε συνέχεια της διερεύνησης κατά την παράγραφο
1, η Αρµόδια Αρχή εφαρµόζει όλες τις συστάσεις που
την αφορούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 27
(Άρθρο 27 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Συνεργασία µεταξύ κρατών-µελών
1. Η Αρµόδια Αρχή ανταλλάσσει τακτικά τεχνογνωσία
και πληροφορίες µε άλλες Αρµόδιες Αρχές, µεταξύ άλλων και µέσω της Οµάδας αντίστοιχων Αρµοδίων Αρχών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union Offshore Oil
and Gas Authorities Group - EUOAG) και συµµετέχει σε
διαβουλεύσεις µε εταιρείες, φορείς του κλάδου και των
εργαζοµένων, άλλους εµπλεκόµενους, καθώς και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε αντικείµενο την εφαρµογή του
σχετικού ενωσιακού και εθνικού δικαίου.
2. Οι, κατά την παράγραφο, 1, ανταλλασσόµενες πληροφορίες και τεχνογνωσία αφορούν κατά κύριο λόγο τη
λειτουργικότητα των µέτρων διαχείρισης κινδύνου, πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων, επαλήθευσης συµµόρφωσης και αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
που σχετίζονται µε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκτός αυτής, όπου απαιτείται.
3. Η Αρµόδια Αρχή συµµετέχει στον προσδιορισµό σαφών κοινών προτεραιοτήτων για την προετοιµασία της
κατάρτισης και στην επικαιροποίηση προτύπων και κατευθύνσεων, προκειµένου να εντοπιστεί και να διευκολυνθεί η υλοποίηση και η συνεπής εφαρµογή βέλτιστων
πρακτικών στις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.
4. Έως τις 19 Ιουλίου 2016, η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εθνικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων των τυπικών συµφωνιών, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8, σχετικά µε την πρόσβαση σε
τεχνογνωσία, πόρους και εµπειρογνώµονες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
Άρθρο 28
(Άρθρο 28 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Απαιτήσεις σχετικά µε τα εσωτερικά σχέδια
αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
1. Η Αρµόδια Αρχή ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι τα εσωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, που καταρτίζονται από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ. σύµφωνα µε το άρθρο 14 και υποβάλλονται σε αυτή σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11:
α) ενεργοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην αντιµετώπιση σοβαρού ατυχήµατος ή κατάστασης που ενέχει
άµεσο κίνδυνο σοβαρού ατυχήµατος,
β) είναι συµβατά µε το εξωτερικό σχέδιο αντιµετώπι-

σης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται
στο άρθρο 29.
2. Ο διαχειριστής και ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. οφείλουν
να διατηρούν εξοπλισµό και να διαθέτουν εξειδικευµένο
προσωπικό για το εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης µε τρόπο ώστε να είναι
διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή και να µπορούν να διατεθούν, όποτε είναι αναγκαίο, στις Αρχές που εφαρµόζουν
το εξωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
3. Το εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης καταρτίζεται σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1, Μέρος 10, και επικαιροποιείται µετά από κάθε
ουσιώδη αλλαγή στην έκθεση µεγάλων κινδύνων ή στις
κοινοποιήσεις που υποβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο
11. Κάθε τέτοια επικαιροποίηση υποβάλλεται στην Αρµόδια Αρχή σύµφωνα µε την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και κοινοποιείται στις Αρχές που είναι αρµόδιες για την κατάρτιση των εξωτερικών σχεδίων
αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη
περιοχή που αφορούν.
4. Το εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης πρέπει να εναρµονίζεται µε άλλα µέτρα προστασίας και διάσωσης του προσωπικού που λαµβάνονται από την πληγείσα εγκατάσταση, για τη διασφάλιση της ατοµικής ασφάλειας και επιβίωσης.
Άρθρο 29
(Άρθρο 29 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Εξωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης και ετοιµότητα για την
αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
1. Η Αρµόδια Αρχή, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς, καταρτίζει σε εθνικό επίπεδο σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που καλύπτει
όλες τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων ή
συνδεδεµένες υποδοµές, καθώς και περιοχές που ενδέχεται να πληγούν. Μετά την κατά νόµο έγκριση του ανωτέρω εθνικού σχεδίου και µε βάση αυτό, η Αρµόδια Αρχή
σε συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς, τους οικείους
διαχειριστές και ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. και, κατά περίπτωση, τους κατόχους άδειας, καταρτίζουν εξωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που
καλύπτουν όλες τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων ή συνδεδεµένες υποδοµές, καθώς και περιοχές που ενδέχεται να πληγούν.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθµίζεται κάθε ζήτηµα που αφορά τις οικονοµικές
υποχρεώσεις των κατόχων άδειας και των διαχειριστών
σε σχέση µε τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και η κατανοµή των υποχρεώσεων αυτών.
2. Τα ως άνω εξωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λαµβάνουν υπόψη την πλέον επικαιροποιηµένη έκδοση των εσωτερικών σχεδίων
αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τις
υφιστάµενες ή προγραµµατιζόµενες εγκαταστάσεις ή
για τις συνδεδεµένες υποδοµές στην περιοχή που καλύπτεται από το εξωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
3. Τα εξωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης καταρτίζονται σύµφωνα µε το
Παράρτηµα 7 και είναι διαθέσιµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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που ενδέχεται να επηρεαστούν και στο κοινό. Κατά τη
διάθεση των εξωτερικών σχεδίων αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, οι πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη λειτουργία των υπεράκτιων εγκαταστάσεων υδρογονανθράκων ούτε να βλάπτουν τα οικονοµικά συµφέροντα του Δηµοσίου ή την ατοµική ασφάλεια
και προσωπικότητα των υπαλλήλων που ασκούν σχετικά
καθήκοντα.
4. Κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου, λαµβάνονται πρόσφορα µέτρα για την επίτευξη υψηλού επιπέδου
συµβατότητας και διαλειτουργικότητας του εξοπλισµού
αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της
εµπειρογνωµοσύνης µε άλλα κράτη-µέλη. Οµοίως, ενθαρρύνεται ο κλάδος να χρησιµοποιεί και να αναπτύσσει
εξοπλισµό και υπηρεσίες µε υψηλό βαθµό συµβατότητας
και διαλειτουργικότητας εντός της γεωγραφικής περιοχής δραστηριοποίησης τους.
5. Οι αρµόδιες υπηρεσίες τηρούν αρχεία σχετικά µε
τον εξοπλισµό και τις υπηρεσίες αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε το Παράρτηµα
8 σηµείο 1. Τα εν λόγω αρχεία είναι διαθέσιµα στα άλλα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδέχεται να
επηρεαστούν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, σε βάση αµοιβαιότητας, σε γειτονικές τρίτες χώρες.
6. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. δοκιµάζουν τακτικά την ετοιµότητά τους για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση σοβαρών ατυχηµάτων, σε στενή συνεργασία µε τις αρµόδιες Αρχές για την ενεργοποίηση και εφαρµογή των εξωτερικών σχεδίων αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς, και την Αρµόδια Αρχή.
7. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
αναπτύσσουν σενάρια συνεργασίας για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Τα εν λόγω σενάρια αξιολογούνται
τακτικά και επικαιροποιούνται όταν είναι αναγκαίο.
Άρθρο 30
(Άρθρο 30 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
1. Ο διαχειριστής ή, κατά περίπτωση, ο ιδιοκτήτης
Μ.Π.Εγκ. υποχρεούται να ειδοποιεί αµελλητί τις, κατά
περίπτωση, αρµόδιες αρχές και φορείς, σε περίπτωση
σοβαρού ατυχήµατος ή κατάστασης, συναρτώµενης µε
άµεσο κίνδυνο σοβαρού ατυχήµατος. Στην εν λόγω ειδοποίηση περιγράφονται οι συνθήκες, συµπεριλαµβανοµένων, όποτε είναι δυνατόν, της προέλευσης, των πιθανών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και των πιθανών σοβαρών
συνεπειών τους.
2. Οι δράσεις όλων των εµπλεκόµενων φορέων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης περιγράφεται αναλυτικά στα
εξωτερικά σχέδια αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών που
καταρτίζονται για κάθε εγκατάσταση σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 29.
3. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος, ο διαχειριστής
ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. υποχρεούνται να λαµβάνουν αµελλητί όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποτροπή της

κλιµάκωσής του και τον µετριασµό των επιπτώσεών του.
Οι, κατά περίπτωση, αρµόδιες αρχές και φορείς δύναται
να συνδράµουν το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ.
περιλαµβανοµένης, µεταξύ άλλων, της παροχής πρόσθετων πόρων.
4. Κατά την αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, συλλέγονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεξοδική
διερεύνηση του ατυχήµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Άρθρο 31
(Άρθρο 31 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Διασυνοριακή ετοιµότητα και αντιµετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
1. Αν η Αρµόδια Αρχή εκτιµά ότι µεγάλος κίνδυνος,
σχετιζόµενος µε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που πρόκειται να διεξαχθούν σε περιοχή δικαιοδοσίας της, ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβιβάζει, πριν από την έναρξη των εργασιών, τις
σχετικές πληροφορίες στο κράτος-µέλος που ενδέχεται
να επηρεαστεί και επιχειρεί, από κοινού µε το εν λόγω
κράτος-µέλος, να υιοθετήσει µέτρα για την αποτροπή
ζηµίας.
Η Αρµόδια Αρχή, εφόσον εκτιµά ότι η περιοχή δικαιοδοσίας της ενδέχεται να επηρεαστεί από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που πρόκειται να διεξαχθούν
σε περιοχή δικαιοδοσίας άλλου κράτους-µέλους, µπορεί
να ζητήσει από την αρµόδια αρχή του κράτους-µέλους
αυτού να της διαβιβάσει όλες τις σχετικές πληροφορίες.
Μπορεί δε να εκτιµά από κοινού µε την αρµόδια αρχή
του άλλου κράτους-µέλους την αποτελεσµατικότητα
των µέτρων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τις αρµοδιότητες της Αρµόδιας Αρχής για την οικεία εργασία δυνάµει των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 8.
2. Οι σοβαροί κίνδυνοι που διαπιστώνονται σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 λαµβάνονται υπόψη στα εσωτερικά
και τα εξωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειµένου να διευκολύνεται η από
κοινού αποτελεσµατική αντιµετώπιση σοβαρού ατυχήµατος.
3. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος, όπου διαπιστώνεται κίνδυνος ορατών διασυνοριακών επιπτώσεων σε
τρίτες χώρες, τίθενται στη διάθεση των χωρών αυτών
πληροφορίες στη βάση αµοιβαιότητας.
4. Η Αρµόδια Αρχή συνεργάζεται µε τα κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να συντονίζουν
µεταξύ τους µέτρα που αφορούν περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποτρέπουν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.
5. Η Αρµόδια Αρχή ελέγχει τακτικά την ετοιµότητά της
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για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση ατυχηµάτων σε
συνεργασία µε τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που ενδέχεται να επηρεαστούν, τους σχετικούς Οργανισµούς της Ένωσης και, σε βάση αµοιβαιότητας, µε τρίτες χώρες που ενδέχεται να επηρεαστούν. Επίσης, συµµετέχει στη διενέργεια ασκήσεων που οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επικεντρώνονται στη
δοκιµή διασυνοριακών µηχανισµών αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
6. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος ή επικείµενης
απειλής σοβαρού ατυχήµατος που έχει ή µπορεί να έχει
διασυνοριακές επιπτώσεις, η Αρµόδια Αρχή ειδοποιεί αµελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνα τα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες που ενδεχοµένως θα επηρεαστούν από το σοβαρό ατύχηµα και
παρέχει συνεχώς πληροφορίες χρήσιµες για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32
(Άρθρο 34 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Κυρώσεις
Α. Διοικητικές κυρώσεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση της Αρµόδιας Αρχής, για
κάθε παράβαση των διατάξεων του νόµου αυτού και των
κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων, επιβάλλεται πρόστιµο από πέντε χιλιάδες
(5.000,00) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00) ευρώ. Τα όρια των προστίµων µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Για το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, ο βαθµός υπαιτιότητας και η υποτροπή του παραβάτη.
Σε κάθε περίπτωση υποτροπής εντός µιας τριετίας για
την ίδια παράβαση, το επιβληθέν πρόστιµο τριπλασιάζεται.
2. Υπότροπος θεωρείται όποιος µέσα σε τρία (3) χρόνια από την έκδοση της απόφασης, µε την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιµο ή άλλη κύρωση για κάποια από
τις ανωτέρω παραβάσεις, τελεί νέα παράβαση.
3. Πριν εκδοθεί η απόφαση επιβολής του προστίµου,
καλείται από την Αρµόδια Αρχή η οντότητα στην οποία
αποδίδεται η τέλεση της παράβασης για να διατυπώσει
τις απόψεις της.
4. Η επιβολή του προστίµου δεν αποκλείει την επιβολή
άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
5. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού, µπορεί να αποτελούν έσοδα
της Αρµόδιας Αρχής. Με την απόφαση της παραγράφου
8 του άρθρου 8 µπορούν να ρυθµίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου αυτής.
6. Το κλιµάκιο ελέγχου της Αρµόδιας Αρχής, εφόσον,
κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε εγκατάσταση,
κρίνει ότι η λειτουργία της δηµιουργεί σοβαρούς κινδύ-

νους για το περιβάλλον ή/και την ασφάλεια του έµψυχου
και άψυχου δυναµικού της περιοχής, µπορεί να προβαίνει σε προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης, µε αιτιολογηµένη απόφαση που λαµβάνεται επί τόπου.
Η απόφαση προσωρινής σφράγισης είναι ανεξάρτητη
άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων και ανακαλείται
όταν εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.
Β. Ποινικές κυρώσεις
1. Ο κάτοχος άδειας, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης
Μ.Π.Εγκ. κατά περίπτωση που παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 έως και 6 και του άρθρου 30, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών, αν δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη ποινικού νόµου.
2. Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται είναι ανεξάρτητες των διοικητικών κυρώσεων.
Άρθρο 33
(Άρθρο 38 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Τροποποίηση του π.δ. 148/2009 (Α΄ 190)
Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
148/2009 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Ζηµία των υδάτων, ήτοι οποιαδήποτε ζηµία επηρεάζει δυσµενώς σε σηµαντικό βαθµό:
αα) την οικολογική, χηµική ή ποσοτική κατάσταση ή το
οικολογικό δυναµικό των υδάτων, όπως ορίζουν ο ν.
3199/2003 (Α΄280) και το π.δ. 51/2007 (Α΄ 54) που θεσπίσθηκαν για την ενσωµάτωση της Οδηγίας
2000/60/ΕΚ, εξαιρουµένων των δυσµενών επιπτώσεων
στις οποίες εφαρµόζεται η παρ. 7 του άρθρου 4 του ανωτέρω π.δ., ή
ββ) την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων, όπως ορίζει ο ν. 3983/2011 (Α΄ 144), για τις πτυχές της περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος που δεν καλύπτονται από το ν. 3199/2003
και το π.δ. 51/2007.»
Άρθρο 34
(Άρθρο 42 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. και οι διαχειριστές προγραµµατιζόµενων εγκαταστάσεων παραγωγής, καθώς και οι
διαχειριστές προγραµµατιζόµενων ή εκτελούµενων εργασιών γεώτρησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου και
των κανονιστικών πράξεων που θα εκδοθούν µε βάση τις
εξουσιοδοτικές διατάξεις του έως τις 19 Ιουλίου 2016.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν πλήρως αιτιολογηµένου αιτήµατος του ενδιαφερόµενου, η ανωτέρω προθεσµία δύναται να παραταθεί έως και ένα έτος (1) από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
2. Οι εγκαταστάσεις που υφίστανται κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος προσαρµόζονται στις ρυθµίσεις
του παρόντος νόµου και των κανονιστικών πράξεων που
θα εκδοθούν µε βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του
από την ηµεροµηνία της προγραµµατισµένης εξέτασης
του φακέλου ασφαλείας και εκτίµησης κινδύνου και σε
κάθε περίπτωση έως τις 19 Ιουλίου 2018.
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Άρθρο 35
Παραρτήµατα
Τα εννέα (9) Παραρτήµατα (1 έως και 9) που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος νόµου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
(Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα έγγραφα που
υποβάλλονται στην Αρµόδια Αρχή δυνάµει του άρθρου
11.
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ή ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η κοινοποίηση σχεδιασµού και η κοινοποίηση µετεγκατάστασης για παραγωγική εγκατάσταση, που υποβάλλονται δυνάµει των περιπτώσεων γ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντίστοιχα, περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. Το όνοµα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της εγκατάστασης,
2. την περιγραφή της διαδικασίας σχεδιασµού για τις
εργασίες και τα συστήµατα παραγωγής, από την αρχική
ιδέα έως το τελικώς υποβληθέν σχέδιο ή την επιλογή υπάρχουσας εγκατάστασης, των σχετικών προτύπων που
χρησιµοποιήθηκαν και των βασικών αρχών σχεδιασµού
που περιλήφθηκαν στη διαδικασία,
3. την περιγραφή της επιλεγείσας βασικής αρχής σχεδιασµού σε συνάρτηση µε τα σενάρια µεγάλων κινδύνων
για τη συγκεκριµένη εγκατάσταση και την τοποθεσία
της, καθώς και βασικά στοιχεία για τον έλεγχο της διακινδύνευσης,
4. τεκµηρίωση ότι η βασική αρχή σχεδιασµού συµβάλλει στη µείωση της διακινδύνευσης από µεγάλους κινδύνους σε ανεκτό επίπεδο,
5. περιγραφή της εγκατάστασης και των συνθηκών
στην προβλεπόµενη τοποθεσία της,
6. περιγραφή κάθε περιβαλλοντικού, µετεωρολογικού
και εκ του θαλάσσιου πυθµένα προερχόµενου περιορισµού της ασφάλειας των εργασιών, καθώς και τα µέτρα
για τον εντοπισµό κινδύνων (διακινδύνευσης), προερχόµενων από τον θαλάσσιο πυθµένα και ναυτικούς κινδύνους, όπως αγωγοί και αγκυροβόλια παρακείµενων εγκαταστάσεων,
7. περιγραφή των τύπων των προς εκτέλεση εργασιών
που ενέχουν µεγάλους κινδύνους,
8. γενική περιγραφή του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος, µέσω του οποίου τα προβλεπόµενα µέτρα ελέγχου της διακινδύνευσης σοβαρού
ατυχήµατος διατηρούν την αποτελεσµατικότητά τους,
9. περιγραφή των ανεξάρτητων µηχανισµών επαλήθευσης και ένα αρχικό κατάλογο των κρίσιµων στοιχείων
για την ασφάλεια και το περιβάλλον και της απαιτούµενης απόδοσής τους,
10. τεκµηρίωση της καταλληλότητας της εγκατάστασης για την προτεινόµενη παραγωγική εργασία, όταν υφιστάµενη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να µεταφερθεί σε νέα τοποθεσία για την εκτέλεση διαφορετικής

παραγωγικής εργασίας,
11. τεκµηρίωση της καταλληλότητας της εγκατάστασης για την µετατροπή, όταν µη παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να µετατραπεί για χρήση ως παραγωγική εγκατάσταση.
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οι εκθέσεις µεγάλων κινδύνων για παραγωγικές εγκαταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 12
και υποβάλλονται δυνάµει της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαµβάνουν τουλάχιστον
τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο λήφθηκε υπόψη
η απάντηση της Αρµόδιας Αρχής στην κοινοποίηση σχεδιασµού,
2. το όνοµα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της εγκατάστασης,
3. συνοπτική παρουσίαση της συµµετοχής εργαζοµένων στην κατάρτιση της έκθεσης µεγάλων κινδύνων,
4. περιγραφή της εγκατάστασης και της όποιας συσχέτισης µε άλλες εγκαταστάσεις ή συνδεδεµένες υποδοµές, περιλαµβανοµένων των γεωτρήσεων,
5. τεκµηρίωση ότι έχουν εντοπισθεί όλοι οι µεγάλοι
κίνδυνοι, έχει εκτιµηθεί η πιθανότητα επέλευσής τους
και οι συνέπειές τους, συµπεριλαµβανοµένου κάθε περιβαλλοντικού, µετεωρολογικού και εκ του θαλάσσιου
πυθµένα προερχόµενου περιορισµού της ασφάλειας των
εργασιών, και ότι τα µέτρα ελέγχου αυτών, περιλαµβανοµένων των κρίσιµων στοιχείων για την ασφάλεια και
το περιβάλλον, είναι κατάλληλα ώστε να µειωθεί η διακινδύνευση σοβαρού ατυχήµατος σε ανεκτό επίπεδο
στην τεκµηρίωση αυτή περιλαµβάνεται εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας όσον αφορά την αντιµετώπιση πετρελαιοκηλίδας,
6. περιγραφή των τύπων των προς εκτέλεση εργασιών
που ενέχουν µεγάλους κινδύνους, καθώς και τον µέγιστο αριθµό προσώπων που µπορούν να βρίσκονται στην
εγκατάσταση ανά πάσα στιγµή,
7. περιγραφή του εξοπλισµού και των ρυθµίσεων για
τη διασφάλιση του ελέγχου της γεώτρησης, της ασφάλειας των διαδικασιών, του περιορισµού των επικίνδυνων ουσιών, της πρόληψης πυρκαγιάς και έκρηξης, της
προστασίας των εργαζοµένων από επικίνδυνες ουσίες
και της προστασίας του περιβάλλοντος από αρχόµενο
σοβαρό ατύχηµα,
8. περιγραφή των ρυθµίσεων για την προστασία των
προσώπων που βρίσκονται στην εγκατάσταση από µεγάλους κινδύνους και για τη διασφάλιση της ασφαλούς
διαφυγής, εκκένωσης της εγκατάστασης και διάσωσής
τους, καθώς και περιγραφή των ρυθµίσεων για την συντήρηση των συστηµάτων ελέγχου ώστε να προληφθούν βλάβες στην εγκατάσταση και το περιβάλλον σε
περίπτωση εκκένωσης του συνόλου του προσωπικού,
9. σχετικούς κώδικες, πρότυπα και οδηγίες που χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία
της εγκατάστασης,
10. πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα διαχείρισης
ασφάλειας και περιβάλλοντος του διαχειριστή, το οποίο
αφορά την παραγωγική εγκατάσταση,
11. εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και επαρκή περιγραφή του,
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12. περιγραφή του µηχανισµού ανεξάρτητης επαλήθευσης,
13. κάθε άλλη συναφή λεπτοµέρεια που καθίσταται
κατά περίπτωση αναγκαία, όπως όταν δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις λειτουργούν συνδυασµένα, κατά
τρόπο που επηρεάζει την πιθανότητα µεγάλου κινδύνου
σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις εγκαταστάσεις,
14.πληροφορίες σχετιζόµενες µε άλλες απαιτήσεις
στο πλαίσιο του παρόντος νόµου οι οποίες αποκτώνται
στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την πρόληψη σοβαρών
ατυχηµάτων δυνάµει του π.δ. 177/1997 (Α΄ 150) (Οδηγία
92/91/ΕΕ),
15. όσον αφορά εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν από την εγκατάσταση, κάθε πληροφορία που αφορά την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων που προκαλούν
εκτεταµένες ή σοβαρές ζηµιές στο περιβάλλον, σχετίζεται µε άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος νόµου και αποκτάται σύµφωνα µε την Οδηγία 2011/92/ΕΕ
(του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13ης Δεκεµβρίου 2011, ΕΕ L 26 της 28.1.2012),
16. εκτίµηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν εντοπιστεί και προκύπτουν από την αδυναµία συγκράτησης των ρύπων λόγω σοβαρού ατυχήµατος και περιγραφή των τεχνικών και µη τεχνικών µέτρων
που προβλέπονται για την πρόληψη, τη µείωση ή την αντιστάθµισή τους, συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης.
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι εκθέσεις µεγάλων κινδύνων όσον αφορά µη παραγωγικές εγκαταστάσεις που πρέπει να καταρτίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 13 και να υποβάλλονται δυνάµει
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις κατωτέρω πληροφορίες:
1. το όνοµα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ.,
2. συνοπτική παρουσίαση της συµµετοχής των εργαζοµένων στην κατάρτιση της έκθεσης περί µεγάλων κινδύνων,
3. περιγραφή της εγκατάστασης και, στην περίπτωση
κινητής εγκατάστασης, περιγραφή των µέσων µετακίνησής της από µια τοποθεσία σε άλλη και το σύστηµα σταθεροποίησής της,
4. περιγραφή των τύπων των εργασιών που ενέχουν
µεγάλους κινδύνους και που είναι σε θέση να εκτελεί η
εγκατάσταση, καθώς και τον µέγιστο αριθµό προσώπων
που µπορούν να βρίσκονται στην εγκατάσταση ανά πάσα
στιγµή,
5. στοιχεία που τεκµηριώνουν ότι έχουν εντοπισθεί όλοι οι µεγάλοι κίνδυνοι, ότι έχει εκτιµηθεί η πιθανότητα
και οι συνέπειές τους, συµπεριλαµβανοµένου κάθε περιβαλλοντικού, µετεωρολογικού και οφειλόµενου στον θαλάσσιο πυθµένα περιορισµού της ασφάλειας των εργασιών, και ότι τα µέτρα ελέγχου αυτών, περιλαµβανοµένων των κρίσιµων στοιχείων για την ασφάλεια και το περιβάλλον, είναι κατάλληλα για τη µείωση κινδύνων ενός
σοβαρού ατυχήµατος σε ανεκτό επίπεδο, στην τεκµηρίωση αυτήν περιλαµβάνεται εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας όσον αφορά την αντιµετώπιση πετρελαιοκηλίδας,
6.ευρώ περιγραφή της µονάδας και των ρυθµίσεων για
τη διασφάλιση του ελέγχου της γεώτρησης, της ασφά-

λειας των διαδικασιών, του περιορισµού των επικίνδυνων ουσιών, της πρόληψης πυρκαγιάς και έκρηξης, της
προστασίας των εργαζοµένων από επικίνδυνες ουσίες
και της προστασίας του περιβάλλοντος από αρχόµενο
σοβαρό ατύχηµα,
7. περιγραφή των ρυθµίσεων για την προστασία των
προσώπων που βρίσκονται στην εγκατάσταση από µεγάλους κινδύνους και τη διασφάλισης της ασφαλούς διαφυγής, εκκένωσης και διάσωσής τους, καθώς και των
ρυθµίσεων σχετικά µε τους µηχανισµούς για τη συνέχιση της λειτουργίας των συστηµάτων ελέγχου και την
πρόληψη ζηµιών στην εγκατάσταση και το περιβάλλον
σε περίπτωση εκκένωσης του συνόλου του προσωπικού,
8. κώδικες, πρότυπα και κατευθύνσεις που χρησιµοποιούνται κατά την κατασκευή και θέση σε λειτουργία της
εγκατάστασης,
9. αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν εντοπιστεί όλοι οι
µεγάλοι κίνδυνοι όσον αφορά όλες τις εργασίες που είναι σε θέση να εκτελεί η εγκατάσταση και ότι οι κίνδυνοι
σοβαρού ατυχήµατος έχουν µειωθεί σε ανεκτό επίπεδο,
10. περιγραφή κάθε περιβαλλοντικού, µετεωρολογικού και οφειλόµενου στον θαλάσσιο πυθµένα περιορισµού της ασφάλειας των εργασιών, καθώς και των ρυθµίσεων για τον εντοπισµό κινδύνων λόγω επισφαλών
στοιχείων στον θαλάσσιο πυθµένα και τη θάλασσα, όπως
αγωγοί και αγκυροβόλια παρακείµενων εγκαταστάσεων,
11. πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα διαχείρισης
ασφάλειας και περιβάλλοντος, οι οποίες αφορούν τη µη
παραγωγική εγκατάσταση,
12. εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή επαρκή περιγραφή του,
13. περιγραφή του µηχανισµού ανεξάρτητης επαλήθευσης,
14. κάθε άλλη συναφή λεπτοµέρεια, που απαιτείται
κατά περίπτωση, όπως όταν δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις λειτουργούν συνδυασµένα, κατά τρόπο που επηρεάζει την πιθανότητα επέλευσης µεγάλου κινδύνου
σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις εγκαταστάσεις,
15. όσον αφορά εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν από την εγκατάσταση, κάθε πληροφορία που αποκτάται σύµφωνα µε την Οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά µε
την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων που προκαλούν εκτεταµένες ή σοβαρές ζηµιές στο περιβάλλον, που σχετίζονται µε άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος
νόµου,
16. εκτίµηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την αδυναµία συγκράτησης των
ρύπων λόγω σοβαρού ατυχήµατος και περιγραφή των
τεχνικών και µη τεχνικών µέτρων που προβλέπονται για
την πρόληψη, τη µείωση ή την αντιστάθµισή τους, συµπεριλαµβανοµένης της παρακολούθησης.
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
Κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης που πρέπει να καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 15 και να υποβάλλονται δυνάµει της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 11, περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις κατωτέρω
πληροφορίες:
1. το όνοµα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της γεώτρησης,
2. την ονοµασία της εγκατάστασης που θα χρησιµοποιηθεί και το όνοµα και τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη
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Μ.Π.Εγκ. ή, σε περίπτωση παραγωγικής εγκατάστασης,
του εργολάβου που αναλαµβάνει δραστηριότητες γεώτρησης,
3. λεπτοµέρειες που προσδιορίζουν τη γεώτρηση και
κάθε σύνδεσή της µε εγκαταστάσεις και συνδεδεµένες
υποδοµές,
4. πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα εργασιών
της γεώτρησης, συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου
λειτουργίας της, λεπτοµέρειες και επαλήθευση των
φραγµών κατά της απώλειας ελέγχου γεώτρησης (εξοπλισµός, ρευστά διάτρησης και τσιµέντο κ.λπ.), τον έλεγχο της κατεύθυνσης της τροχιάς της γεώτρησης, καθώς και τους περιορισµούς της ασφάλειας των εργασιών
σε συνάρτηση µε τη διαχείριση κινδύνου,
5. σε περίπτωση υφιστάµενης γεώτρησης, πληροφορίες για το ιστορικό και την κατάστασή της,
6. κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τον εξοπλισµό ασφαλείας που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, αλλά δεν περιγράφεται στην υπάρχουσα έκθεση µεγάλων κινδύνων
για την εγκατάσταση,
7. εκτίµηση κινδύνου η οποία περιλαµβάνει περιγραφή:
α) των ιδιαίτερων κινδύνων που σχετίζονται µε την εργασία γεώτρησης, συµπεριλαµβανοµένου κάθε περιβαλλοντικού, µετεωρολογικού και οφειλόµενου στον θαλάσσιο πυθµένα περιορισµού της ασφάλειας των εργασιών,
β) των κινδύνων του υπεδάφους,
γ) κάθε επιφανειακής ή υποθαλάσσιας εργασίας που
ενέχει πιθανότητα επέλευσης ταυτόχρονων µεγάλων
κινδύνων,
δ) των κατάλληλων µέτρων ελέγχου,
8. περιγραφή της διαµόρφωσης της γεώτρησης κατά
το πέρας των εργασιών, δηλαδή µόνιµη ή προσωρινή εγκατάλειψη, καθώς και περιγραφή εάν ο εξοπλισµός παραγωγής έχει τοποθετηθεί εντός της γεώτρησης προς
µελλοντική χρήση,
9. σε περίπτωση τροποποίησης ήδη υποβληθείσας κοινοποίησης εργασιών γεώτρησης, επαρκείς λεπτοµέρειες για την πλήρη επικαιροποίηση της κοινοποίησης,
10. σε περίπτωση γεώτρησης που πρόκειται να κατασκευαστεί, να τροποποιηθεί ή να συντηρηθεί µέσω µη
παραγωγικής εγκατάστασης, παρέχονται οι κατωτέρω
πρόσθετες πληροφορίες:
α) περιγραφή κάθε περιβαλλοντικού, µετεωρολογικού
και οφειλόµενου στον θαλάσσιο πυθµένα περιορισµού
της ασφάλειας των εργασιών, καθώς και ρυθµίσεις εντοπισµού κινδύνων λόγω επισφαλών στοιχείων στον θαλάσσιο πυθµένα και τη θάλασσα, όπως αγωγοί και αγκυροβόλια παρακείµενων εγκαταστάσεων,
β) περιγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών που έχουν συνεκτιµηθεί στο πλαίσιο του εσωτερικού σχεδίου
αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης,
γ) περιγραφή των ρυθµίσεων για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων
των ρυθµίσεων για την αντιµετώπιση σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών περιστατικών οι οποίες δεν περιγράφονται στην έκθεση µεγάλων κινδύνων, και
δ) περιγραφή της µεθόδου συντονισµού των συστηµάτων διαχείρισης του διαχειριστή της γεώτρησης και του

ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ., προκειµένου να διασφαλίζεται ο αποτελεσµατικός έλεγχος των µεγάλων κινδύνων ανά
πάσα στιγµή,
11. έκθεση µε τα πορίσµατα της ανεξάρτητης εξέτασης της γεώτρησης, συµπεριλαµβανοµένης δήλωσης
του διαχειριστή της γεώτρησης, µετά την εξέταση της
έκθεσης και των πορισµάτων από την ανεξάρτητη εξέταση της γεώτρησης από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης, η οποία αναφέρει ότι η διαχείριση κινδύνου όσον αφορά τον σχεδιασµό της γεώτρησης και τα µέσα αποτροπής της απώλειας ελέγχου είναι κατάλληλα για το
σύνολο των προβλεπόµενων συνθηκών και περιστάσεων,
12. τις πληροφορίες που είναι συναφείς µε τον παρόντα νόµο και λαµβάνονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων
για την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων δυνάµει του
π.δ. 177/1997 (Α΄ 150),
13. όσον αφορά τις εργασίες γεώτρησης που πρόκειται να εκτελεσθούν, κάθε πληροφορία για την πρόληψη
σοβαρών ατυχηµάτων που µπορούν να προκαλέσουν εκτεταµένες ή σοβαρές ζηµιές στο περιβάλλον, συναφή
µε άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, η
οποία αποκτάται δυνάµει της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ.
5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ
Οι περιγραφές που πρέπει να υποβάλλονται δυνάµει
της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 11 σχετικά µε µηχανισµούς ανεξάρτητης επαλήθευσης που πρέπει να καταρτίζονται δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 17 περιλαµβάνουν:
α) δήλωση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ.
µετά από εξέταση της έκθεσης του ανεξάρτητου φορέα
επαλήθευσης που πιστοποιεί ότι τα κρίσιµα στοιχεία ασφάλειας και το σύστηµα συντήρησής τους, όπως ορίζονται στην έκθεση µεγάλων κινδύνων, είναι ή θα είναι κατάλληλα,
β) περιγραφή του µηχανισµού επαλήθευσης, συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής ανεξάρτητων φορέων επαλήθευσης, και των µέσων που χρησιµοποιούνται για να
επαληθεύεται ότι τα κρίσιµα στοιχεία ασφαλείας και περιβάλλοντος και κάθε συγκεκριµένη µονάδα που υπάγεται στο µηχανισµό διατηρούνται σε καλή κατάσταση,
γ) περιγραφή των µέσων επαλήθευσης που αναφέρονται στο στοιχείο β΄ που περιλαµβάνει λεπτοµέρειες όσον αφορά τις αρχές που θα εφαρµόζονται για την άσκηση των λειτουργιών στο πλαίσιο του µηχανισµού και
για τη διαρκή επανεξέταση του µηχανισµού καθ’ όλο τον
κύκλο ζωής της εγκατάστασης, µεταξύ των οποίων:
αα) την εξέταση και τον έλεγχο των κρίσιµων στοιχείων ασφάλειας και περιβάλλοντος από ανεξάρτητους και
έµπειρους φορείς επαλήθευσης,
ββ) επαλήθευση του σχεδιασµού, των προτύπων, της
πιστοποίησης ή άλλου συστήµατος συµµόρφωσης των
κρίσιµων στοιχείων ασφάλειας και περιβάλλοντος,
γγ) επιθεώρηση των εν εξελίξει εργασιών,
δδ) υποβολή αναφοράς για κάθε περίπτωση µη συµµόρφωσης,
εε) λήψη διορθωτικών µέτρων από το διαχειριστή ή
τον ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ..
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Όταν πρόκειται να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές σε εγκατάσταση, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 12 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 , η αναθεωρηµένη έκθεση µεγάλων κινδύνων, στην οποία ενσωµατώνονται οι ουσιαστικές αλλαγές που πρέπει να υποβάλλονται δυνάµει της περίπτ. ου στοιχείου στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαµβάνει τουλάχιστον
τα κατωτέρω:
1. το όνοµα και τη διεύθυνση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ.
2. συνοπτική παρουσίαση της ενδεχόµενης συµµετοχής των εργαζοµένων στην κατάρτιση της αναθεωρηµένης έκθεσης µεγάλων κινδύνων,
3. επαρκείς πληροφορίες προκειµένου να καταστεί δυνατή η πλήρης επικαιροποίηση της προηγούµενης έκθεσης µεγάλων κινδύνων και του σχετικού εσωτερικού
σχεδίου αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
της εγκατάστασης και να αποδειχθεί ότι η πιθανότητα
µεγάλων κινδύνων έχει µειωθεί σε ανεκτό επίπεδο,
4. σε περίπτωση παύσης της χρήσης σταθερής παραγωγικής εγκατάστασης:
α) τα µέσα για την αποµόνωση όλων των επικίνδυνων
ουσιών και, όταν πρόκειται για γεωτρήσεις συνδεδεµένες µε την εγκατάσταση, για τη µόνιµη σφράγιση των
γεωτρήσεων από την εγκατάσταση και το περιβάλλον,
β) περιγραφή της πιθανότητας µεγάλων κινδύνων που
σχετίζονται µε τον παροπλισµό της εγκατάστασης για
τους εργαζοµένους και το περιβάλλον, του συνολικού εκτιθέµενου πληθυσµού και των µέτρων ελέγχου της διακινδύνευσης,
γ) τους µηχανισµούς αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της ασφαλούς εκκένωσης και διάσωσης του προσωπικού και τη διατήρηση
σε λειτουργία των συστηµάτων ελέγχου µε στόχο την
πρόληψη σοβαρού περιβαλλοντικού ατυχήµατος.
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η κοινοποίηση συνδυασµένων εργασιών που πρέπει
να καταρτίζεται δυνάµει του άρθρου 16 και να υποβάλλεται δυνάµει της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 11 περιλαµβάνει τουλάχιστον τις κατωτέρω πληροφορίες:
1. το όνοµα και τη διεύθυνση του διαχειριστή που υποβάλλει την κοινοποίηση,
2. σε περίπτωση που στις συνδυασµένες εργασίες εµπλέκονται και άλλοι διαχειριστές ή ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ.
τα ονόµατα και τις διευθύνσεις τους, συµπεριλαµβανοµένης της επιβεβαίωσης ότι συµφωνούν µε το περιεχόµενο της κοινοποίησης,
3. περιγραφή, µε τη µορφή ενδιάµεσου εγγράφου εγκεκριµένου από όλα τα µέρη που υποβάλλουν το έγγραφο, του τρόπου συντονισµού των συστηµάτων διαχείρισης των εγκαταστάσεων που συµµετέχουν στις
συνδυασµένες εργασίες µε σκοπό τη µείωση του κινδύνου σοβαρού ατυχήµατος σε ανεκτό επίπεδο,
4. περιγραφή κάθε εξοπλισµού που χρησιµοποιείται
στο πλαίσιο των συνδυασµένων εργασιών, αλλά δεν πε-

ριγράφεται στην τρέχουσα έκθεση µεγάλων κινδύνων
για οποιαδήποτε από τις εγκαταστάσεις που συµµετέχουν στις συνδυασµένες εργασίες,
5. σύνοψη της εκτίµησης κινδύνου που διενεργείται από όλους τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. που συµµετέχουν στις συνδυασµένες εργασίες, η οποία περιλαµβάνει:
α) περιγραφή κάθε εργασίας στο πλαίσιο των συνδυασµένων εργασιών η οποία ενδέχεται να ενέχει κινδύνους που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχηµα στην εγκατάσταση ή σε σχέση µε αυτήν,
β) περιγραφή κάθε µέτρου ελέγχου των κινδύνων που
λαµβάνεται ως αποτέλεσµα της εκτίµησης κινδύνου,
6. περιγραφή των συνδυασµένων εργασιών και πρόγραµµα εργασιών.
8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΟΒΑΡΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων
που πρέπει να καταρτίζεται δυνάµει της παραγράφου 1
του άρθρου 19 και να υποβάλλεται δυνάµει της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων:
1. την ευθύνη, σε επίπεδο εταιρικού διοικητικού συµβουλίου, για τη διασφάλιση, σε συνεχή βάση, ότι η εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων είναι κατάλληλη, εφαρµόζεται και λειτουργεί µε τον κατάλληλο
τρόπο,
2. συνοπτική παρουσίαση της συµµετοχής των εργαζοµένων στην κατάρτιση της εταιρικής πολιτικής πρόληψης σοβαρού ατυχήµατος,
3. τα µέτρα για την απόκτηση και διατήρηση ισχυρής
αντίληψης περί ασφάλειας που αυξάνει τις πιθανότητες
συνεχούς ασφαλούς λειτουργίας,
4. την έκταση και την ένταση του ελέγχου των διεργασιών,
5. τα µέτρα για την ανταµοιβή και την αναγνώριση επιθυµητών συµπεριφορών,
6. την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και στόχων της εταιρείας,
7. τα µέτρα για τη διατήρηση των προτύπων ασφάλειας και περιβάλλοντος ως βασικής εταιρικής αξίας,
8. επίσηµα συστήµατα διοίκησης και ελέγχου που περιλαµβάνουν µέλη του διοικητικού συµβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της εταιρείας,
9. τον τρόπο για την εξασφάλιση επάρκειας σε όλα τα
επίπεδα λειτουργίας της εταιρείας,
10. το βαθµό στον οποίο τα στοιχεία 1-8 εφαρµόζονται
στις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων της εταιρείας που εκτελούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το σύστηµα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που πρέπει να καταρτίζεται δυνάµει της παραγράφου 3 του άρθρου 19 και να υποβάλλεται δυνάµει της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων:
1. την οργανωτική δοµή και τους ατοµικούς ρόλους
και τις αρµοδιότητες,

77
2. τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των µεγάλων
κινδύνων, καθώς και την πιθανότητά τους και τις ενδεχόµενες συνέπειες,
3. την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
στις εκτιµήσεις κινδύνου σοβαρού ατυχήµατος που περιλαµβάνονται στην έκθεση µεγάλων κινδύνων,
4. τους ελέγχους των µεγάλων κινδύνων κατά τις συνήθεις εργασίες,
5. τη διαχείριση των αλλαγών,
6. τον σχεδιασµό και την αντιµετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης,
7. τον περιορισµό της περιβαλλοντικής ζηµίας,
8. την παρακολούθηση των επιδόσεων,
9. τις ρυθµίσεις περί ελέγχου και επανεξέτασης, και
10. τα µέτρα που ισχύουν για συµµετοχή σε τριµερείς
διαβουλεύσεις και τους τρόπους υλοποίησης των επακόλουθων ενεργειών.
10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ
Τα εσωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που πρέπει να καταρτίζονται δυνάµει
του άρθρου 14 και να υποβάλλονται δυνάµει της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων:
1. το ονοµατεπώνυµο και την ιδιότητα των προσώπων
που είναι εξουσιοδοτηµένα να ενεργοποιούν διαδικασίες αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης και του προσώπου που διευθύνει το εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
2. το ονοµατεπώνυµο ή την ιδιότητα του προσώπου
που λειτουργεί ως σύνδεσµος µε την Αρχή ή τις Αρχές
που είναι υπεύθυνες για το εξωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
3. περιγραφή όλων των προβλέψιµων συνθηκών ή
συµβάντων που ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό ατύχηµα, όπως περιγράφονται στην έκθεση µεγάλων κινδύνων στην οποία επισυνάπτεται το σχέδιο,
4. περιγραφή των µέτρων που θα ληφθούν για τον έλεγχο των συνθηκών ή συµβάντων που θα µπορούσαν
να προκαλέσουν σοβαρό ατύχηµα και για τον περιορισµό των επιπτώσεών τους,
5. περιγραφή του διαθέσιµου εξοπλισµού και των διαθέσιµων πόρων, µεταξύ άλλων, για τον περιορισµό ενδεχόµενης πετρελαιοκηλίδας,
6. ρυθµίσεις για τον περιορισµό των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα πρόσωπα που εργάζονται στην εγκατάσταση και το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένου
του συστήµατος ειδοποίησης και των ενεργειών, στις οποίες πρέπει να προβούν τα πρόσωπα µετά την ειδοποίησή τους,
7. σε περίπτωση συνδυασµένων εργασιών, ρυθµίσεις
για τον συντονισµό της διαφυγής, της εκκένωσης και
της διάσωσης µεταξύ των σχετικών εγκαταστάσεων, µε
στόχο τη διασφάλιση καλών προοπτικών επιβίωσης των
προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις κατά τη
διάρκεια σοβαρού ατυχήµατος,
8. εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας αντιµετώπισης
πετρελαιοκηλίδας. Μεταξύ των περιβαλλοντικών συνθη-

κών που πρέπει να συνεκτιµώνται σε αυτήν την ανάλυση
αντίδρασης περιλαµβάνονται τα εξής:
α) οι καιρικές συνθήκες, περιλαµβανοµένου του ανέµου, της ορατότητας, της βροχόπτωσης και της θερµοκρασίας,
β) συνθήκες της θάλασσας, παλίρροιες και ρεύµατα,
γ) παρουσία πάγου και θραυσµάτων,
δ) ώρες φωτός και
ε) άλλες γνωστές περιβαλλοντικές συνθήκες που θα
µπορούσαν να επηρεάσουν την αποτελεσµατικότητα
του εξοπλισµού ή τη συνολική αποτελεσµατικότητα µιας
προσπάθειας αντίδρασης,
9. ρυθµίσεις για την έγκαιρη ειδοποίηση, όσον αφορά
το σοβαρό ατύχηµα, της Αρχής ή των Αρχών που είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση του εξωτερικού σχεδίου
αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το είδος των πληροφοριών που πρέπει να περιέχει η αρχική
ειδοποίηση και τις ρυθµίσεις για την παροχή περισσότερο εµπεριστατωµένων πληροφοριών µόλις είναι διαθέσιµες,
10. ρυθµίσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού στα
καθήκοντα που αναµένεται να εκτελεί και, όταν αυτό
κρίνεται αναγκαίο, για τον συντονισµό µε εξωτερικούς
φορείς αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
11. ρυθµίσεις για τον συντονισµό των εσωτερικών
σχεδίων αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
µε εξωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
12. αποδεικτικά στοιχεία για προηγούµενες εκτιµήσεις
οιωνδήποτε χηµικών ουσιών χρησιµοποιούνται ως χηµικές διασκορπιστικές ουσίες που έχουν διενεργηθεί ώστε
να ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες στη δηµόσια υγεία
και κάθε πρόκληση περαιτέρω βλάβης στο περιβάλλον.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
(Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Εκθέσεις εργασιών γεώτρησης που πρέπει
να υποβάλλονται δυνάµει
της παραγράφου 4 του άρθρου 15
Οι εκθέσεις που πρέπει να υποβάλλονται στην Αρµόδια Αρχή δυνάµει της παραγράφου 4 του άρθρου 15 περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής:
1. το όνοµα και τη διεύθυνση του διαχειριστή της γεώτρησης,
2. την ονοµασία της εγκατάστασης και το όνοµα και τη
διεύθυνση του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ.,
3. λεπτοµέρειες που προσδιορίζουν τη γεώτρηση και
κάθε σύνδεση µε εγκαταστάσεις ή συνδεδεµένη υποδοµή,
4. σύνοψη των εργασιών που αναλήφθηκαν από την έναρξη των εργασιών ή από την προηγούµενη έκθεση,
5. τη διάµετρο και το πραγµατικό κατακόρυφο µετρούµενο βάθος:
α) κάθε διάτρησης που πραγµατοποιήθηκε και
β) κάθε σωλήνωσης που τοποθετήθηκε,
6. την πυκνότητα του ρευστού διάτρησης τη στιγµή
σύνταξης της έκθεσης, και
7. την τρέχουσα λειτουργική του κατάσταση σε περίπτωση εργασιών σε υφιστάµενη γεώτρηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
(Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Διατάξεις για το διορισµό και τη λειτουργία της
Αρµόδιας Αρχής δυνάµει των άρθρων 8 και 9
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Για τους σκοπούς του διορισµού Αρµόδιας Αρχής επιφορτισµένης µε τα καθήκοντα που καθορίζονται στο
άρθρο 8, ορίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) θεσπίζονται οι οργανωτικές ρυθµίσεις που καθιστούν δυνατή την αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων που αναθέτει στην Αρµόδια Αρχή ο παρών νόµος, συµπεριλαµβανοµένων των ορισµών για τη ρύθµιση
της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος
µε ισότιµο τρόπο,
β) καταρτίζεται δήλωση αρχής (policy statement) που
περιγράφει τους στόχους της εποπτείας και επιβολής
και τις υποχρεώσεις της Αρµόδιας Αρχής για την επίτευξη διαφάνειας, συνοχής, αναλογικότητας και αντικειµενικότητας κατά τη ρύθµιση των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων.
2. Για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της περίπτωσης
1, θεσπίζονται τα απαραίτητα µέτρα, µεταξύ των οποίων:
α) χρηµατοδότηση επαρκούς εµπειρογνωµοσύνης από
ειδικούς, η οποία είναι διαθέσιµη εσωτερικά ή παρέχεται
µέσω επίσηµων συµφωνιών µε τρίτους ή και µε τους δύο
τρόπους, ώστε η Αρµόδια Αρχή να µπορεί να επιθεωρεί
και να διερευνά εργασίες, να λαµβάνει µέτρα επιβολής
και να χειρίζεται εκθέσεις µεγάλων κινδύνων και κοινοποιήσεις,
β) χρηµατοδότηση της κατάρτισης επαρκών γραπτών
κατευθύνσεων και εποπτείας, όταν χρησιµοποιούνται εξωτερικές πηγές εµπειρογνωµοσύνης, προκειµένου να
διασφαλίζεται η συνοχή ως προς τη χρησιµοποιούµενη
προσέγγιση και να διασφαλίζεται ότι η κατά τον νόµο
διορισθείσα Αρµόδια Αρχή διατηρεί την πλήρη ευθύνη
βάσει του παρόντος νόµου,
γ) χρηµατοδότηση βασικής εκπαίδευσης, επικοινωνίας, πρόσβασης σε τεχνολογία, εξόδων ταξιδιού και
διαµονής του προσωπικού της Αρµόδιας Αρχής για την
εκτέλεση των καθηκόντων του και τη διευκόλυνση της ενεργού συνεργασίας µεταξύ των Αρµόδιων Αρχών βάσει
του άρθρου 27,
δ) κατά περίπτωση, απαίτηση από τους κατόχους άδειας, τους διαχειριστές ή/και τους ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. να
αποζηµιώνουν την Αρµόδια Αρχή για τα κόστη µε τα οποία επιβαρύνεται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
της δυνάµει του παρόντος νόµου,
ε) χρηµατοδότηση και προαγωγή της έρευνας βάσει
των καθηκόντων της Αρµόδιας Αρχής δυνάµει του παρόντος νόµου,
στ) παροχή χρηµατοδότησης για εκθέσεις από την Αρµόδια Αρχή.
2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
1. Για την αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων
της κατά το άρθρο 9, η Αρµόδια Αρχή καθορίζει σύµφωνα µε το άρθρο 8:
α) γραπτή στρατηγική που περιγράφει τα καθήκοντά
της, τις προτεραιότητες δράσης της, όπως στη µελέτη
και λειτουργία εγκαταστάσεων, τη διαχείριση της ακεραιότητας και την ετοιµότητα και αντιµετώπιση καταστά-

σεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και τον τρόπο οργάνωσής της,
β) επιχειρησιακές διαδικασίες που περιγράφουν τον
τρόπο µε τον οποίο η Αρµόδια Αρχή θα επιθεωρεί και θα
επιβάλλει στους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου µε τον
οποίο θα χειρίζεται, θα εκτιµά και θα αποδέχεται εκθέσεις περί µεγάλων κινδύνων, του τρόπου µε τον οποίο
θα χειρίζεται κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης και
του τρόπου µε τον οποίο θα καθορίζεται η συχνότητα επιθεωρήσεων των µέτρων ελέγχου της πιθανότητας µεγάλων κινδύνων (συµπεριλαµβανοµένων των περιβαλλοντικών) για δεδοµένη εγκατάσταση ή δραστηριότητα,
γ) διαδικασίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της
µε την επιφύλαξη των λοιπών αρµοδιοτήτων της, καθώς
και ρυθµίσεις δυνάµει του π.δ. 177/1997 (Α΄ 150),
2. Οι λεπτοµερείς διαδικασίες αξιολόγησης των εκθέσεων µεγάλων κινδύνων απαιτούν από το διαχειριστή ή
τον ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ. την παροχή όλων των πληροφοριών σχετικά µε τα πραγµατικά περιστατικά και άλλων
πληροφοριών που απαιτούνται δυνάµει του παρόντος
νόµου. Η Αρµόδια Αρχή διασφαλίζει τουλάχιστον ότι οι
απαιτήσεις για τις ακόλουθες πληροφορίες καθορίζονται
µε σαφήνεια σε κατευθύνσεις προς διαχειριστές και ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ.:
α) έχουν εντοπιστεί όλοι οι προβλέψιµοι κίνδυνοι που
ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό ατύχηµα, µεταξύ άλλων και στο περιβάλλον, έχουν αξιολογηθεί οι κίνδυνοι
και έχουν εντοπιστεί µέτρα ελέγχου των κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
β) περιγράφεται µε τον κατάλληλο τρόπο το σύστηµα
διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος ώστε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τον παρόντα νόµο,
γ) έχουν περιγραφεί οι κατάλληλες ρυθµίσεις για ανεξάρτητη επαλήθευση και λογιστικό έλεγχο από το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ..
3) Κατά τη διενέργεια διεξοδικής εκτίµησης των εκθέσεων περί µεγάλων κινδύνων, η Αρµόδια Αρχή εξασφαλίζει τα εξής:
α) ότι παρέχονται όλες οι απαιτούµενες πληροφορίες
που αφορούν τα πραγµατικά περιστατικά,
β) ότι ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. έχει εντοπίσει όλους τους ευλόγως προβλέψιµους κινδύνους
σοβαρών ατυχηµάτων που αφορούν την εγκατάσταση
και τις λειτουργίες της, καθώς και τα πιθανά γενεσιουργά αίτιά τους, και ότι επεξηγούνται σαφώς η µεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρµόζονται για
τη διαχείριση κινδύνου σοβαρού ατυχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των συντελεστών αβεβαιότητας στην ανάλυση,
γ) ότι η διαχείριση κινδύνου λαµβάνει υπόψη όλα τα
στάδια στον κύκλο ζωής των εγκαταστάσεων και προβλέπει όλες τις πιθανές καταστάσεις, µεταξύ των οποίων:
αα) µε ποιον τρόπο οι αποφάσεις όσον αφορά τον σχεδιασµό που περιγράφονται στην κοινοποίηση µελέτης
λαµβάνουν υπόψη τη διαχείριση κινδύνου, ώστε να εξασφαλίζεται η ενσωµάτωση εγγενών αρχών ασφάλειας
και προστασίας του περιβάλλοντος,
ββ) µε ποιον τρόπο θα εκτελούνται οι εργασίες γεώτρησης από την εγκατάσταση όταν είναι σε λειτουργία,
γγ) µε ποιον τρόπο οι εργασίες γεώτρησης θα εκτε-
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λούνται και θα αναστέλλονται προσωρινά πριν από την
έναρξη της παραγωγής από εγκατάσταση παραγωγής,
δδ) µε ποιον τρόπο θα εκτελούνται συνδυασµένες εργασίες µε άλλες εγκαταστάσεις,
εε) µε ποιον τρόπο θα διενεργείται ο παροπλισµός της
εγκατάστασης,
δ) µε ποιον τρόπο θα εφαρµόζονται µέτρα µείωσης
του κινδύνου στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνου, εάν
αυτό απαιτείται για τη µείωση των κινδύνων σε ανεκτό επίπεδο,
ε) κατά πόσον, κατά τον προσδιορισµό των απαραίτητων µέτρων για την επίτευξη ανεκτών επιπέδων κινδύνου, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. τεκµηρίωσε
µε σαφήνεια τον τρόπο µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη
συναφείς ορθές πρακτικές και αποφάσεις που βασίζονται σε ορθή µηχανολογική πρακτική, βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης και αρχές που συνδέονται µε ανθρώπινους και οργανωτικούς παράγοντες,
στ) κατά πόσον προσδιορίζονται και αιτιολογούνται µε
σαφήνεια τα µέτρα και οι ρυθµίσεις για τον εντοπισµό
και την ταχεία και αποτελεσµατική αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
ζ) µε ποιον τρόπο τα µέτρα και οι µηχανισµοί διαφυγής, εκκένωσης και διάσωσης και τα µέτρα για τον περιορισµό της κλιµάκωσης έκτακτης ανάγκης και τη µείωση των επιπτώσεών του στο περιβάλλον συνδυάζονται
µε λογικό και συστηµατικό τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη
τις πιθανές συνθήκες έκτακτης ανάγκης υπό τις οποίες
θα εκτελεστούν,
η) µε ποιον τρόπο οι απαιτήσεις ενσωµατώνονται στα
εσωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και εάν έχει υποβληθεί στην Αρµόδια Αρχή αντίγραφο ή επαρκής περιγραφή του εσωτερικού
σχεδίου αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
θ) κατά πόσον το σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας και
περιβάλλοντος που περιγράφεται στην έκθεση µεγάλων
κινδύνων επαρκεί για τη διασφάλιση του ελέγχου των
µεγάλων κινδύνων σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής
της εγκατάστασης, διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε όλες
τις συναφείς νοµικές διατάξεις και προβλέπει έλεγχο και
εφαρµογή των συστάσεων ελέγχου,
ι) κατά πόσον επεξηγείται µε σαφήνεια ο µηχανισµός
ανεξάρτητης επαλήθευσης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
(Παράρτηµα ΙV της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Μέτρα που πρέπει να λαµβάνουν οι διαχειριστές
και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. για την πρόληψη σοβαρών
ατυχηµάτων δυνάµει του άρθρου 19
1. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ.:
α) αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των
απαιτήσεων αξιοπιστίας και ακεραιότητας όλων των κρίσιµων για την ασφάλεια και το περιβάλλον συστηµάτων
και βασίζουν τα οικεία συστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης στην επίτευξη του απαιτούµενου επιπέδου ακεραιότητας της ασφάλειας και του περιβάλλοντος,
β) λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζουν, όσο αυτό είναι ευλόγως δυνατόν, ότι δεν υπάρχει απρόβλεπτη διαφυγή επικίνδυνων ουσιών από αγωγούς, δοχεία και συστήµατα προοριζόµενα για τον ασφαλή περιορισµό τους. Επιπλέον, οι διαχειριστές και οι
ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. διασφαλίζουν ότι καµία βλάβη του

προστατευτικού φραγµού δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρό ατύχηµα,
γ) συντάσσουν κατάλογο του διαθέσιµου εξοπλισµού
στον οποίο να αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς
του, η θέση του, ο τρόπος µεταφοράς και ο τρόπος χρησιµοποίησής του στην εγκατάσταση και κάθε οντότητα
που συµµετέχει στην εφαρµογή του εσωτερικού σχεδίου
αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Στον
κατάλογο προσδιορίζονται τα υφιστάµενα µέτρα που
διασφαλίζουν τη διατήρηση του εξοπλισµού και των σχετικών διαδικασιών σε επιχειρησιακή ετοιµότητα,
δ) διασφαλίζουν ότι διαθέτουν κατάλληλο πλαίσιο για
την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε όλες τις σχετικές ρυθµιστικές διατάξεις, ενσωµατώνοντας τα ρυθµιστικά τους καθήκοντα που αφορούν τον έλεγχο των µεγάλων κινδύνων και την προστασία του περιβάλλοντος
στις συνήθεις επιχειρησιακές διαδικασίες τους, και
ε) αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη δηµιουργία και
διατήρηση ισχυρής αντίληψης περί ασφάλειας που αυξάνει την πιθανότητα συνεχούς ασφαλούς λειτουργίας,
συµπεριλαµβανοµένης της εξασφάλισης της συνεργασίας των εργαζοµένων µέσω, µεταξύ άλλων:
αα) σαφούς δέσµευσης για τριµερείς διαβουλεύσεις
και επακόλουθες ενέργειες,
ββ) ενθάρρυνσης και ανταµοιβής της αναφοράς ατυχηµάτων και παρ’ ολίγον ατυχηµάτων,
γγ) αποτελεσµατικής συνεργασίας µε εκλεγµένους αντιπροσώπους για ζητήµατα ασφάλειας,
δδ) προστασίας των καταγγελλόντων.
2. Ο Κλάδος συνεργάζεται µε την Αρµόδια Αρχή για
την υιοθέτηση και υλοποίηση σχεδίου προτεραιότητας
για την εκπόνηση προτύπων, κατευθύνσεων και κανόνων
που διασφαλίζουν την εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών
ως προς την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων και τον περιορισµό των συνεπειών σοβαρών ατυχηµάτων σε περίπτωση που παρ’ όλα αυτά συµβούν.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
(Παράρτηµα V της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Επιλογή του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης και
του σχεδιασµού των µηχανισµών ανεξάρτητης
επαλήθευσης δυνάµει
της παραγράφου 3 του άρθρου 17
1. Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. πρέπει να
διασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις
όσον αφορά την ανεξαρτησία του φορέα επαλήθευσης
από το διαχειριστή και τον ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ.:
α) η λειτουργία δεν απαιτεί από τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης να εξετάσει οποιαδήποτε πτυχή κρίσιµου στοιχείου ασφάλειας και περιβάλλοντος ή οποιοδήποτε µέρος εγκατάστασης ή γεώτρησης ή σχεδιασµό γεώτρησης µε την οποία είχε ασχοληθεί ο φορέας επαλήθευσης στο παρελθόν πριν από τη δραστηριότητα επαλήθευσης ή που θα µπορούσε να επηρεάσει την αντικειµενικότητά του,
β) ο φορέας επαλήθευσης είναι επαρκώς ανεξάρτητος
από σύστηµα διαχείρισης το οποίο είναι ή ήταν υπεύθυνο για οποιοδήποτε πτυχή συνιστώσας που καλύπτεται
από το µηχανισµό για την ανεξάρτητη επαλήθευση ή επιθεώρηση γεώτρησης, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειµενικότητά του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του,
δυνάµει του µηχανισµού.
2. Ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. πρέπει να
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διασφαλίζουν ότι, όσον αφορά το µηχανισµό ανεξάρτητης επαλήθευσης σχετικά µε εγκατάσταση ή γεώτρηση,
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο ανεξάρτητος φορέας επαλήθευσης διαθέτει κατάλληλη τεχνική ικανότητα, µεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, επαρκή αριθµό προσωπικού µε τα κατάλληλα
προσόντα και τη δέουσα πείρα που πληροί τις απαιτήσεις του σηµείου 1,
β) οι αρµοδιότητες δυνάµει του µηχανισµού ανεξάρτητης επαλήθευσης είναι κατάλληλα κατανεµηµένες από
τον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης σε προσωπικό που
έχει τα προσόντα για την άσκησή τους,
γ) υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη
Μ.Π.Εγκ. και του ανεξάρτητου φορέα επαλήθευσης,
δ) ο φορέας επαλήθευσης έχει την απαραίτητη εξουσία ώστε να εκτελεί τις λειτουργίες του µε επάρκεια.
3. Οι ουσιαστικές µεταβολές που αφορούν στον ανεξάρτητο φορέα επαλήθευσης για περαιτέρω επαλήθευση σύµφωνα µε το µηχανισµό ανεξάρτητης επαλήθευσης και τα αποτελέσµατα αυτής της περαιτέρω επαλήθευσης κοινοποιούνται, εφόσον ζητηθεί, στην Αρµόδια
Αρχή.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
(Παράρτηµα VΙ της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Πληροφορίες σχετικά µε τις προτεραιότητες
συνεργασίας µεταξύ διαχειριστών και ιδιοκτητών
Μ.Π.Εγκ. και Αρµόδιων Αρχών δυνάµει
της παραγράφου 7 του άρθρου 19
Τα ζητήµατα που λαµβάνονται υπόψη κατά τον καθορισµό προτεραιοτήτων για τη θέσπιση προτύπων και κατευθύνσεων δίνουν έµπρακτη έµφαση στην πρόληψη
σοβαρών ατυχηµάτων και τον περιορισµό των συνεπειών τους. Τα ζητήµατα αυτά περιλαµβάνουν:
α) βελτίωση της ακεραιότητας των γεωτρήσεων, του εξοπλισµού ελέγχου των γεωτρήσεων και των προστατευτικών φραγµών και παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητάς τους,
β) βελτίωση του βασικού προστατευτικού φραγµού,
γ) βελτίωση του δευτερεύοντος προστατευτικού
φραγµού που αναστέλλει την κλιµάκωση αρχόµενου σοβαρού ατυχήµατος, συµπεριλαµβανοµένων των εκρήξεων γεωτρήσεων (well blow-outs),
δ) αξιόπιστη λήψη αποφάσεων,
ε) διαχείριση και εποπτεία εργασιών που ενέχουν µεγάλους κινδύνους,
στ) επάρκεια όσων κατέχουν νευραλγικές θέσεις,
ζ) αποτελεσµατική διαχείριση κινδύνου,
η) εκτίµηση της αξιοπιστίας κρίσιµων για την ασφάλεια
και το περιβάλλον συστηµάτων,
θ) κύριους δείκτες επιδόσεων,
ι) αποτελεσµατική ενοποίηση των συστηµάτων διαχείρισης ασφάλειας και περιβάλλοντος µεταξύ διαχειριστών και ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ. και άλλων οντοτήτων που
συµµετέχουν σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
(Παράρτηµα VIΙ της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Πληροφορίες που περιέχονται στα εξωτερικά σχέδια
αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
δυνάµει του άρθρου 29
Τα εξωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που καταρτίζονται δυνάµει του άρθρου
29 περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα εξής:
α) ονοµατεπώνυµα και ιδιότητες των προσώπων που
είναι εξουσιοδοτηµένα να ενεργοποιούν διαδικασίες αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των
προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να διευθύνουν το
εξωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης,
β) ρυθµίσεις έγκαιρης ειδοποίησης για σοβαρά ατυχήµατα και σχετικές διαδικασίες συναγερµού και αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
γ) ρυθµίσεις για τον συντονισµό των αναγκαίων πόρων κατά την εφαρµογή του εξωτερικού σχεδίου αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
δ) ρυθµίσεις για την παροχή συνδροµής στο εσωτερικό σχέδιο αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
ε) λεπτοµερή περιγραφή των ρυθµίσεων του εξωτερικού σχεδίου αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
στ) ρυθµίσεις για την παροχή κατάλληλων πληροφοριών και συµβουλών σχετικά µε το σοβαρό ατύχηµα σε
πρόσωπα και οργανισµούς που ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτό,
ζ) ρυθµίσεις για την παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης άλλων κρατών
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος µε ενδεχόµενες διασυνοριακές συνέπειες,
η) ρυθµίσεις για τον µετριασµό των αρνητικών επιπτώσεων στα άγρια ζώα και φυτά, τόσο στη θάλασσα όσο
και στην ξηρά, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων
στις οποίες ζώα καλυµµένα µε πετρέλαιο φτάνουν στην
ακτή νωρίτερα από την ίδια την κηλίδα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
(Παράρτηµα VIIΙ της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Στοιχεία που παρέχονται κατά την προετοιµασία
εξωτερικών σχεδίων αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης δυνάµει του άρθρου 29
1. Οι, κατά περίπτωση, αρχές που φέρουν την ευθύνη
συντονισµού της αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, παρέχουν τα ακόλουθα:
α) κατάλογο του διαθέσιµου εξοπλισµού στον οποίο
να αναφέρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του, η θέση
του, τα µέσα µεταφοράς του και ο τρόπος χρησιµοποίησής του στην περιοχή του σοβαρού ατυχήµατος,
β) περιγραφή των υφιστάµενων µέτρων που διασφαλίζουν τη διατήρηση του εξοπλισµού και των σχετικών
διαδικασιών σε επιχειρησιακή ετοιµότητα,
γ) κατάλογο του εξοπλισµού, τον οποίο κατέχει ο Κλάδος και ο οποίος είναι διαθέσιµος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,
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δ) περιγραφή των γενικών ρυθµίσεων για την αντιµετώπιση σοβαρών ατυχηµάτων σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, συµπεριλαµβανοµένων των αρµοδιοτήτων και ευθυνών όλων των εµπλεκοµένων και των φορέων που είναι αρµόδιοι για την
τήρηση των εν λόγω ρυθµίσεων,
ε) µέτρα που διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισµός, το προσωπικό και οι διαδικασίες είναι διαθέσιµα και ενηµερωµένα και ότι υπάρχει διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή αριθµητικά επαρκές καταρτισµένο προσωπικό,
στ) αποδεικτικά στοιχεία για προηγούµενες αξιολογήσεις οιωνδήποτε χηµικών ουσιών προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν ως διασκορπιστικές ουσίες από απόψεως
περιβάλλοντος και υγείας.
2. Τα εξωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης επεξηγούν σαφώς τον ρόλο των αρχών, των φορέων αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, των συντονιστών και των λοιπών εµπλεκοµένων στην αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειµένου να διασφαλίζεται η συνεργασία σε αντιµετώπιση σοβαρών ατυχηµάτων.
3. Οι ρυθµίσεις περιλαµβάνουν όρους για την ανταπόκριση σε σοβαρό ατύχηµα το οποίο πιθανόν υπερβαίνει
τις δυνατότητες αντίδρασης της χώρας ή τα όριά της µέσω:
α) ανταλλαγής εξωτερικών σχεδίων αντιµετώπισης
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης µε γειτονικά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
β) συγκέντρωσης σε διασυνοριακό επίπεδο των καταλόγων των µέσων παρέµβασης που βρίσκονται στην κατοχή του Κλάδου ή των δηµόσιων Αρχών και όλων των
κατάλληλων προσαρµογών ώστε να καταστούν ο εξοπλισµός και οι διαδικασίες συµβατοί µεταξύ όµορων χωρών και κρατών-µελών,
γ) διαδικασιών για την επίκληση του Μηχανισµού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης,
δ) διοργάνωσης διασυνοριακών ασκήσεων όσον αφορά τα εξωτερικά σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
(Παράρτηµα ΙX της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)
Διάχυση πληροφοριών και διαφάνεια
1. Η κοινή µορφή αναφοράς δεδοµένων για δείκτες
µεγάλων κινδύνων καθιστά δυνατή τη σύγκριση πληροφοριών από τις Αρµόδιες Αρχές και τη σύγκριση πληροφοριών από διαχειριστές και ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ..
2. Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται µεταξύ της
Αρµόδιας Αρχής και των διαχειριστών και των ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ. αφορούν τα εξής:
α) την ακούσια εκροή πετρελαίου, φυσικού αερίου ή
άλλων επικίνδυνων ουσιών, µε ή χωρίς ανάφλεξη,
β) την απώλεια ελέγχου γεώτρησης, που απαιτεί την
ενεργοποίηση του εξοπλισµού ελέγχου γεώτρησης ή τη
βλάβη προστατευτικού φραγµού γεώτρησης που χρειάζεται αντικατάσταση ή επισκευή,
γ) τη βλάβη κρίσιµου για την ασφάλεια και το περιβάλλον στοιχείου,
δ) τη σηµαντική απώλεια δοµικής ακεραιότητας ή την
απώλεια προστασίας από τις επιπτώσεις πυρκαγιάς ή έκρηξης ή την απώλεια των µέσων σταθεροποίησης κινητής εγκατάστασης,

ε) σκάφη σε πορεία σύγκρουσης και πραγµατικές συγκρούσεις σκάφους µε υπεράκτια εγκατάσταση,
στ) ατυχήµατα ελικοπτέρων πάνω ή κοντά σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις,
ζ) οποιοδήποτε θανατηφόρο ατύχηµα,
η) οποιονδήποτε σοβαρό τραυµατισµό πέντε ή περισσότερων προσώπων στο ίδιο ατύχηµα,
θ) ενδεχόµενη εκκένωση από προσωπικό,
ι) σοβαρό περιβαλλοντικό περιστατικό.
3. Οι ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται δυνάµει του
άρθρου 25 περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες
πληροφορίες:
α) τον αριθµό, την παλαιότητα και τη θέση των εγκαταστάσεων,
β) τον αριθµό και το είδος των επιθεωρήσεων και των
διερευνήσεων που διενεργήθηκαν, ενδεχόµενα εκτελεστικά µέτρα ή καταδίκες,
γ) στοιχεία για περιστατικά σύµφωνα µε το κοινό σύστηµα αναφορών που προβλέπεται στο άρθρο 23,
δ) κάθε σηµαντική αλλαγή του ρυθµιστικού πλαισίου
για τις υπεράκτιες εργασίες,
ε) τις επιδόσεις υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων που σχετίζονται µε την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων και τον περιορισµό των επιπτώσεων εκδηλωθέντων
σοβαρών ατυχηµάτων.
4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σηµείο 2 περιλαµβάνουν τόσο πληροφορίες για τα πραγµατικά περιστατικά, όσο και αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε εργασίες υδρογονανθράκων, και είναι σαφείς. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται πρέπει να καθιστούν εφικτή τη σύγκριση της δράσης των διαχειριστών
και των ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ. εντός του κράτους-µέλους
καθώς και τη σύγκριση της δράσης του συνόλου του
κλάδου µεταξύ κρατών-µελών.
5. Τα στοιχεία που συλλέγονται και συγκεντρώνονται
σύµφωνα µε το σηµείο 2 καθιστούν δυνατή την έγκαιρη
προειδοποίηση για πιθανή επιδείνωση κρίσιµων για την
ασφάλεια και το περιβάλλον προστατευτικών φραγµών,
καθώς και τη λήψη προληπτικών µέτρων από αυτά. Οι
πληροφορίες αυτές καταδεικνύουν επίσης τη συνολική
αποτελεσµατικότητα των µέτρων και των ελέγχων που
εφαρµόζονται από διαχειριστές και ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ.
χωριστά και από τον κλάδο συνολικά, ιδίως για την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων και για την ελαχιστοποίηση
των κινδύνων για το περιβάλλον.
6. Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 24,
διαµορφώνεται απλουστευµένη µορφή αναφοράς, προκειµένου να διευκολυνθεί η δηµοσίευση των στοιχείων
που προβλέπονται στο σηµείο 2 και η σύνταξη των εκθέσεων σύµφωνα µε το άρθρο 25, µε τρόπο ώστε τα δεδοµένα να είναι προσιτά στο κοινό και να διευκολύνεται η
διασυνοριακή συγκρισιµότητά τους.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 36
Ρυθµίσεις για την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία
Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ
1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν.
4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Τα ποσά που εισπράττει από την παραχώρηση δικαιωµάτων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υ-
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δρογονανθράκων, ιδίως το αντάλλαγµα υπογραφής της
σύµβασης (signature bonus), το αντάλλαγµα παραγωγής
(production bonus) και η ετήσια ανά στρέµµα αποζηµίωση
(surface fees), που προβλέπονται στις σχετικές συµβάσεις, οι οποίες υπογράφονται από την ίδια ή το Ελληνικό
Δηµόσιο ή για λογαριασµό αυτού.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 152 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρίας αµέσως
µετά την έναρξη λειτουργίας της µπορεί να αποσπάται
σε αυτήν Προσωπικό µέχρι δέκα (10) ατόµων, από υπηρεσίες του Δηµοσίου, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, καθώς και νοµικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), µετά από δηµόσια πρόσκληση
της ΕΔΕΥ ΑΕ. Στην πρόσκληση αυτή καθορίζονται, κατ’
ελάχιστο, ο αριθµός, τα απαιτούµενα προσόντα και οι ειδικότητες του υπό απόσπαση Προσωπικού. Η επιλογή
των αποσπώµενων γίνεται από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ. της ΕΔΕΥ ΑΕ. Η απόσπαση γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, για χρονικό διάστηµα
τριών (3) ετών, µε δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία
(3) επιπλέον έτη.
Το Προσωπικό που αποσπάται στην ΕΔΕΥ ΑΕ λαµβάνει τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής του
θέσης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους,
οι οποίες βαρύνουν τους φορείς προέλευσης. Η ρύθµιση
αυτή καταλαµβάνει διαδικασίες απόσπασης, οι οποίες
βρίσκονται σε εξέλιξη.»
Άρθρο 37
Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 15
του ν. 3054/2002 ( Α΄ 230)
Η παρ. 12 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), όπως προστέθηκε µε την παρ. 3γ του άρθρου 320 του ν.
4072/2012 (Α΄ 86) και αναριθµήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 10 της υποπαραγράφου Ι.3. του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα υγρά καύσιµα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής
Επικράτειας, ιχνηθετούνται µε µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα συγκεκριµένα είδη υγρών καυσίµων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθµιση και ρυθµίζονται τεχνικά ζητήµατα για την εφαρµογή της παρούσας
παραγράφου ανά είδος καυσίµου, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
Υγρά καύσιµα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν κατά τα ανωτέρω και δεν ανιχνεύεται η
σήµανσή τους µε µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται παράνοµα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά.»

Άρθρο 38
Κύρωση της από 20.11.2015 Σύµβασης µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών ENERGEAN
OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε
την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύµβαση για
την εκµετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια
περιοχή του Θρακικού Πελάγους µεταξύ του Ελληνικού
Δηµοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
που κυρώθηκε µε το ν. 2779/1999 (Α΄296)
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η Τέταρτη Τροποποιητική Σύµβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 20ή Νοεµβρίου 2015 µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των Αναδόχων εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
«ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Η παρούσα σύµβαση συνοµολογείται στην Αθήνα σήµερα την 20ή Νοεµβρίου 2015, µεταξύ αφενός:
Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόµιµα εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.
Παναγιώτη Σκουρλέτη και, αφετέρου Των ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:
1) Της εταιρείας µε την επωνυµία «ENERGEAN OIL
AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» που
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόµιµα
από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο κ. Ματθαίο
Ρήγα, δυνάµει του υπ’ αριθµ. 164/19.11.2015 ειδικού
Πρακτικού του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής, και
2) Της εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύµβουλο κ. Δηµήτριο Γόντικα, δυνάµει του από
19.11.2015 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συµβουλίου αυτής, αµφοτέρων των υπό (1) και (2) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ καλουµένων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος».
Οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι θα καλούνται εφεξής «τα
Συµβαλλόµενα Μέρη».
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
1. Το Ελληνικό Δηµόσιο και ο ως άνω (2) Ανάδοχος συνοµολόγησαν την από 23 Νοεµβρίου 1999 Σύµβαση περί
εκµεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που κυρώθηκε µε τον
ν. 2779/1999 ( Α΄296) (εφεξής: «Η Σύµβαση»).
2. Με την από 31 Οκτωβρίου 2012 Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 4135/2013 ( Α΄69),
τροποποιήθηκε µέρος των διατάξεων της Σύµβασης,
προκειµένου να εναρµονισθεί µε το ισχύον νοµοθετικό
πλαίσιο (ν. 2289/1995), όπως διαµορφώθηκε µετά την εφαρµογή του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργεια-
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κών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθµίσεις» (Α΄179).
3. Με την από 30 Δεκεµβρίου 2013 Δεύτερη Τροποποιητική Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του
Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 4296/2014
(Α΄214), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1
παρ. 1 και 14 παρ. 4, που εκ παραδροµής δεν είχαν τροποποιηθεί µε την Πρώτη Τροποποιητική Σύµβαση, καθώς
και οι διατάξεις των άρθρων 16 και 19 της Σύµβασης, οι
οποίες θέσπιζαν καθεστώς αποκλειστικής προµήθειας
αργού πετρελαίου, περιορίζοντας αναίτια την ελεύθερη
άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τις εµπλεκόµενες εταιρείες.
4. Με την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 της
Σύµβασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την από 11 Σεπτεµβρίου 2014 Τρίτη Τροποποιητική Σύµβαση µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε µε το ν. 4296/2014 (Α΄214), ορίσθηκε η διάρκεια
της Άδειας Εκµετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» έως την 23η Νοεµβρίου 2015, µη δυνάµενη να ανανεωθεί περαιτέρω.
5. Με την 195/27.10.2011 ( Β΄2501) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, µεταβιβάζονται στο Ταµείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου όλα τα περιουσιακής
φύσεως δικαιώµατα του Δηµοσίου και το δικαίωµα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκµετάλλευσης του
υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν
εξαντληθέντος κοιτάσµατος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» για τη µετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, σύµφωνα µε το άρθρο 93 του ν. 4001/2011
(Α΄179) για χρονικό διάστηµα έως και 50 έτη µετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης.
6. Λαµβανοµένου υπόψη ότι:
α. Μετά τη λήξη της Άδειας Εκµετάλλευσης, ήτοι µετά
την 23η Νοεµβρίου 2015, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της Περιοχής Υπόγειας
Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», θα πρέπει
να αναληφθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο, γεγονός που
θα επιβαρύνει σηµαντικά τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
β. Θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος, προκειµένου να βελτιωθούν οι τρέχουσες µη ευνοϊκές οικονοµικές και ενεργειακές παράµετροι και το Ταµείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, στο πλαίσιο αναγνώρισης
της σπουδαιότητας και αξιοποίησης του εν λόγω έργου,
να προετοιµάσει και διεξάγει τη διαγωνιστική διαδικασία, για την παραχώρηση της χρήσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα».
γ. Το κοίτασµα φυσικού αερίου «Νότιας Καβάλας» δεν
έχει εξαντληθεί και συνεχίζεται η εκµετάλλευσή του, ενώ συνδέεται λειτουργικά προς το κοίτασµα πετρελαίου
του «Πρίνου», χρησιµοποιούµενο για την υποβοήθηση
της άντλησης πετρελαίου (Gas Lift) και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού προς κάλυψη των ιδίων αναγκών των εγκαταστάσεων του Αναδόχου.
7. Λαµβάνοντας, τέλος, υπόψη τα προεκτεθέντα, τα
Συµβαλλόµενα Μέρη συµφωνούν, συνοµολογούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν τη Σύµβαση, µε βάση τα
άρθρο 41 αυτής, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1
Τέταρτη Τροποποιητική Σύµβαση σηµαίνει το παρόν
έγγραφο.
ΑΡΘΡΟ 2
Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της
Σύµβασης τροποποιείται ως εξής:
«Προκειµένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης
Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας
Εκµετάλλευσης Νότιας Καβάλας ορίζεται έως την 23η
Νοεµβρίου 2017, δυνάµενη να παραταθεί για ένα (1) έτος µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά από έγγραφη σύµφωνη γνώµη του Αναδόχου.
Οι υφιστάµενες σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής
ακολουθούν την Άδεια Εκµετάλλευσης Νότιας Καβάλας,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 της Σύµβασης.»
ΑΡΘΡΟ 3
Όλοι οι όροι και διατάξεις της αρχικής Σύµβασης και
των επόµενων Τροποποιητικών Συµβάσεων που δεν τροποποιούνται ή συµπληρώνονται µε την παρούσα, παραµένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια.
Η παρούσα Τέταρτη Τροποποιητική Σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία της υπογραφής της από τα Συµβαλλόµενα Μέρη και θα κυρωθεί µε νόµο από τη Βουλή των
Ελλήνων, σύµφωνα µε το άρθρο 41 της Σύµβασης.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνοµολογήθηκε η παρούσα Τέταρτη Τροποποιητική Σύµβαση, η οποία και υπογράφηκε ως έπεται:
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ENERGEAN
OIL & GAS A.E.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ»

Άρθρο 39
Τροποποίηση των περίπτώσεων 3 και 4
της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 ( Α΄107)
1. Στο τέλος της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1
της παρ. Ι, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Ειδικά για τους ηλιοθερµικούς σταθµούς οι οποίοι είναι ενταγµένοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα NER 300 η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2017.»
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2. Στο τέλος της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1
της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄103)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους ηλιοθερµικούς σταθµούς οι οποίοι είναι ενταγµένοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα NER 300 η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2017.»
Άρθρο 40
Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραµµάτων
στη βάση δεδοµένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Ανώνυµη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.)
1. Τοπογραφικά διαγράµµατα, τα οποία, κατά την κείµενη νοµοθεσία, συντάσσονται και προσαρτώνται σε
πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία µεταγραφών και υποθηκών και στα κτηµατολογικά βιβλία, υποβάλλονται, υποχρεωτικά, µε ηλεκτρονικό τρόπο από τον συντάκτη µηχανικό στη βάση δεδοµένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυµη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.). Στην οικεία εγγραπτέα πράξη περιέχεται µνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής υποβολής, και
προσαρτάται, µε ποινή ακυρότητάς της, το εκδιδόµενο
από την ηλεκτρονική εφαρµογή της «ΕΚΧΑ Α.Ε.» αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράµµατος, απλό αντίγραφό του οποίου συνυποβάλλεται µε την αίτηση µεταγραφής ή την αίτηση καταχώρισης στα κτηµατολογικά
βιβλία, κατά περίπτωση.
2. Τοπογραφικά διαγράµµατα, τα οποία συντάσσονται
και προσαρτώνται σε πράξεις εγγραπτέες στα βιβλία µεταγραφών και υποθηκών και στα κτηµατολογικά βιβλία
µε βούληση των συµβαλλοµένων, χωρίς να προβλέπεται
εκ του νόµου σχετική υποχρέωση, µπορεί να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον συντάκτη µηχανικό στη βάση
δεδοµένων της «ΕΚΧΑ Α.Ε.» µε τον τρόπο, τους όρους,
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση της παραγράφου 4. Στην οικεία εγγραπτέα πράξη περιέχεται µνεία των στοιχείων ηλεκτρονικής υποβολής
και επισυνάπτεται το σχετικό αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράµµατος απλό αντίγραφο, του οποίου
συνυποβάλλεται µε την αίτηση µεταγραφής ή την αίτηση
καταχώρισης στα κτηµατολογικά βιβλία, κατά περίπτωση.
3. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στη βάση δεδοµένων της εταιρείας «ΕΚΧΑ Α.Ε.» της παραγράφου 1
αφορά και στα διαγράµµατα γεωµετρικών µεταβολών
που συνυποβάλλονται µε τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στα κτηµατολογικά βιβλία και τις αιτήσεις διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων κατά τις διατάξεις των άρθρων του ν. 2664/1998. Στις περιπτώσεις
αυτές, µε την αίτηση συνυποβάλλεται το προαναφερόµενο στην παράγραφο 1 αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράµµατος επί ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της υποβαλλόµενης αίτησης καταχώρισης ή διόρθωσης, κατά περίπτωση.
4. Η έναρξη ισχύος των προηγουµένων παραγράφων 1
και 3 θα οριστεί µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο
τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των τοπογραφικών διαγραµµάτων και
των διαγραµµάτων γεωµετρικών µεταβολών, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.

5. Διαγράµµατα που συντάσσονται κατά την κείµενη
νοµοθεσία και συνοδεύουν εγγραπτέες διοικητικές πράξεις, καθώς και διαγράµµατα γεωµετρικών µεταβολών,
όταν πρόκειται για την καταχώριση στo Κτηµατολόγιο
των αναφεροµένων στην παρ. 2 του άρθρου 12 του
ν. 2664/1998 διοικητικών πράξεων, είτε από την αρµόδια
για την έκδοση ή κύρωσή τους αρµόδια αρχή, είτε από όποιον έχει έννοµο συµφέρον, υποβάλλονται, υποχρεωτικά, µε ηλεκτρονικό τρόπο στη βάση δεδοµένων της «ΕΚΧΑ Α.Ε.». Στις περιπτώσεις αυτές και επί ποινή απαραδέκτου και απόρριψης της υποβαλλόµενης αίτησης µεταγραφής στο οικείο Υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισης στο
Κτηµατολογικό Γραφείο, αντίστοιχα, µε την αίτηση συνυποβάλλεται το αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού
διαγράµµατος που προβλέπεται στην παράγραφο 1. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζονται ο τρόπος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των διαγραµµάτων και
των διαγραµµάτων γεωµετρικών µεταβολών, καθώς και
κάθε άλλο θέµα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης και των συνεπειών για την ηλεκτρονική υποβολή των διαγραµµάτων και των διαγραµµάτων γεωµετρικών µεταβολών για τις πράξεις αυτές, όπως προαναφέρονται.
6. Από την έναρξη ισχύος των παραγράφων 1 και 3,
καταργείται η υποχρέωση της παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 2664/1998 για τη συνυποβολή, µε την αίτηση καταχώρισης εγγραπτέας πράξης στα κτηµατολογικά βιβλία : α)
αντιγράφου του τοπογραφικού διαγράµµατος που έχει
συνταχθεί και έχει προσαρτηθεί στην εγγραπτέα πράξη
και β) του διαγράµµατος γεωµετρικών µεταβολών για
την αποτύπωση της µεταβολής που επέρχεται µε την
πράξη αυτή.

Άρθρο 41
Ρυθµίσεις λατοµικής νοµοθεσίας
1. Παρατείνεται για πέντε (5) επιπλέον έτη, πέραν της
ορισθείσας µε την παρ. 1 του άρθρου 182 του ν.
4001/2011 (Α΄ 179) λήξης ισχύος της, η προθεσµία καθορισµού των λατοµικών περιοχών της παρ. 2 του άρθρου
3 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43), καθώς και η προθεσµία καθορισµού των θέσεων συγκέντρωσης λατοµικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 2702/1999 (Α΄ 70).
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43)
όπως ισχύει, προστίθεται τέταρτο και πέµπτο εδάφιο, ως
εξής:
«Οµοίως, το όριο των χιλίων (1.000) µέτρων δεν ισχύει για την ανέγερση κτιρίων που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές, υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις,
στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαµενές και
θερµοκήπια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 163
του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Δ΄
580/1999), τα οποία χωροθετούνται σε αποστάσεις µεγαλύτερες των πεντακοσίων (500) µέτρων από τα όρια
της λατοµικής περιοχής, εξαιρουµένων των πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών µονάδων για τις οποίες απαιτείται και προηγούµενη θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Σταυλισµού του άρθρου 4 του ν. 4056/2012 (A΄52),
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όπως ισχύει.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1428/1984 (Α΄43), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Πριν από τη µίσθωση ή τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης σε λατοµεία των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄
της προηγούµενης παραγράφου, απαιτείται η κατάθεση
από τον ενδιαφερόµενο, εγγυητικής επιστολής, αορίστου χρονικής ισχύος, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις εγκεκριµένες ή θεωρηµένες από τις αρµόδιες κατά την κείµενη νοµοθεσία υπηρεσίες µελέτες αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Η εγγυητική αυτή επιστολή κατατίθεται: α) σε περίπτωση µίσθωσης δηµοσίων εκτάσεων και πριν από τη σύναψη της
σχετικής µισθωτικής σύµβασης, στην αρµόδια Υπηρεσία
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και β) στις λοιπές περιπτώσεις, στην αδειοδοτούσα αρχή. Το ύψος του ποσού
της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται µε βάση το ποσό
που αναφέρεται ως δαπάνη αποκατάστασης περιβάλλοντος στις ανωτέρω εγκεκριµένες ή θεωρηµένες µελέτες.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του εκµεταλλευτή
προς τις ως άνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από τις προβλεπόµενες κυρώσεις από τις διατάξεις του παρόντος
νόµου, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει αναλόγως, µερικώς ή ολικώς υπέρ του Πράσινου Ταµείου, το δε ποσό
διατίθεται για την περιβαλλοντολογική αποκατάσταση
των αντίστοιχων οικείων λατοµικών χώρων.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτής της παραγράφου
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.«
4. Αιτήσεις για την παράταση της ισχύος των συµβάσεων µίσθωσης και των αδειών εκµετάλλευσης οποιασδήποτε κατηγορίας λατοµικών ορυκτών, που υποβάλλονται µετά τη λήξη των προθεσµιών που προβλέπονται
στην παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 669/1977 (Α΄241) και
στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2115/1993 (Α΄15), εξετάζονται ως εµπρόθεσµες, κατόπιν υποβολής παραβόλου, ανερχόµενου στο δεκαπλάσιο του παραβόλου που
προβλέπεται για την έκδοση άδειας λατοµικού ορυκτού,
σύµφωνα µε την κ.υ.α. Δ7/19488/22.8.2011 (Α΄1986). Οι
σχετικές αιτήσεις συνοδεύονται, επί ποινή απαραδέκτου, από επικαιροποιηµένο τοπογραφικό διάγραµµα
του λατοµικού χώρου σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα
κλίµακας 1:5.000 και αποδεικτικό κατάθεσης προς έγκριση στην αρµόδια αρχή επικαιροποιηµένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Τεχνικής Μελέτης Εκµετάλλευσης.
Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται για λατοµεία των οποίων η άδεια εκµετάλλευσης ή
σύµβαση µίσθωσης έχει λήξει σε χρόνο που υπερβαίνει
τους έξι (6) µήνες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών λατοµείων, των οποίων τµήµα βρίσκεται εντός του
λατοµικού χώρου και το υπόλοιπο εκτός αυτού, αδειοδοτούνται συνολικά από την αρχή που είναι αρµόδια για
την αδειοδότηση του τµήµατος αυτών όπου είναι εγκατεστηµένο το µεγαλύτερο ποσοστό της ισχύος τους,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις.
6. Στο άρθρο 14 του ν. 669/1977 (Α΄241) προστίθεται
παράγραφος 1Α ως εξής:
«Τα δελτία δραστηριότητας που υποβάλλονται από
τους εκµεταλλευτές λατοµείων µαρµάρων, βιοµηχανι-

κών ορυκτών και αδρανών υλικών περιλαµβάνουν υποχρεωτικά πίνακες µε τις ποσότητες προϊόντων που εξορύχθηκαν κατ’ έτος, τις ποσότητες που διατέθηκαν στο
εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και τις τιµές πώλησης αυτών.«
7. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979
(Α΄289), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Εκµεταλλευτές λατοµείων οι οποίοι έχουν καταβάλει
εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασής
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8
του ν. 2115/1993 (Α΄15), όπως ισχύει, απαλλάσσονται
της υποχρέωσης αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου
εµβαδού µε εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η επέµβαση
και υποχρεούνται στην καταβολή ανταλλάγµατος χρήσης, ίσου µε το 100% της καθοριζόµενης, κατά το άρθρο
6 του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως ισχύει, αξίας της έκτασής τους. Αποφάσεις αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης
ίδιου εµβαδού που έχουν ήδη εκδοθεί και αφορούν εκµεταλλευτές λατοµείων που εµπίπτουν στο προηγούµενο
εδάφιο ανακαλούνται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, εφόσον έχει καταβληθεί ως αντάλλαγµα χρήσης
το 100% της καθοριζόµενης, κατά το άρθρο 6 του
ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει, αξίας της έκτασης επέµβασης.»
8. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4351/2015 (Α΄164)
η φράση «…έχει κατατεθεί εµπροθέσµως αίτηµα για την
ανανέωση της ισχύος αυτών» αντικαθίσταται ως εξής:
«έχει κατατεθεί εµπροθέσµως, ή σε κάθε περίπτωση εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, πλήρης φάκελος µε σχετική αίτηση για την ανανέωση της ισχύος αυτών».
9. Το αίτηµα χορήγησης άδειας εκµετάλλευσης λατοµείων µαρµάρων ή βιοµηχανικών ορυκτών στις περιοχές
του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α΄289), όπως ισχύει, για τις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά στο πλαίσιο του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303),
κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, εφόσον έχει προηγηθεί κατάθεση αγωγής αναγνώρισης κυριότητας ή αίτηµα διοικητικής αναγνώρισης
κυριότητας του φερόµενου ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός αιτηµάτων χορήγησης
άδειας εκµετάλλευσης, εξετάζεται κατά προτεραιότητα
αυτό που συνοδεύεται από την πρώτη χρονικά αρµοδίως
κατατεθείσα αίτηση αναγνώρισης ιδιοκτησίας.
Μέχρι την επίλυση της αµφισβήτησης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς µε την έκδοση αµετάκλητης δικαστικής
απόφασης, η άδεια εκµετάλλευσης χορηγείται, χωρίς να
καταρτιστεί σύµβαση µίσθωσης, εφόσον κατατεθεί εκ
µέρους του ενδιαφερόµενου εγγυητική επιστολή νοµίµως λειτουργούντος στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύµατος
και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησής της.
Η εγγυητική επιστολή είναι αόριστης διάρκειας. Το ύψος
της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται από την οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση και αντιστοιχεί στο ποσό των
µέγιστων, προβλεποµένων από την εκάστοτε ισχύουσα
σχετική νοµοθεσία, παγίων µισθωµάτων µίας τριετίας.
Αν το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί αµετάκλητα εντός της πρώτης τριετίας, ο εκµεταλλευτής υποβάλλει αίτηση για την έκδοση νέας απόφασης καθορισµού του ύψους της εγγυητικής επιστολής τουλάχιστον
τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της τριετίας. Το ύψος
της νέας εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσό που
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περιλαµβάνει, πέραν των παγίων και το σύνολο των αναµενόµενων αναλογικών µισθωµάτων, όπως αυτά καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις,
µε βάση τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας της
προηγούµενης τριετίας. Η νέα εγγυητική επιστολή κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία, προς αντικατάσταση της
αρχικής, έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από τη λήξη
της τριετίας. Με ανάλογο τρόπο και διαδικασία καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής επιστολής για το πέραν
της κάθε τριετίας χρονικό διάστηµα, µέχρι την αµετάκλητη επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αν ο εκµεταλλευτής δεν εκπληρώσει τις κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεις του, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ
του Δηµοσίου και η άδεια εκµετάλλευσης ανακαλείται.
Αν τα συνολικά οφειλόµενα µισθώµατα υπερβαίνουν το
ποσό της εγγυητικής επιστολής, η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση καταλογίζει σε βάρος του εκµεταλλευτή τα
ποσά που δεν καλύπτονται από την εγγυητική επιστολή.
Μετά την επίλυση της αµφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος:
α) Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως ιδιωτική, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται, χωρίς καµία άλλη υποχρέωση
ή βάρος του Δηµοσίου.
β) Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως δηµόσια, καλείται ο
εκµεταλλευτής να συνάψει σύµβαση µίσθωσης µε το Ελληνικό Δηµόσιο, η οποία καλύπτει το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα µίσθωσης µέχρι τη συµπλήρωση του µέγιστου χρόνου που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η εγγυητική επιστολή συµψηφίζεται µε τα οφειλόµενα προς το Δηµόσιο µισθώµατα του εκµεταλλευτή
για όλα τα έτη της προηγούµενης λειτουργίας του λατοµείου. Αν το ποσό που αντιστοιχεί στα οφειλόµενα µισθώµατα είναι µεγαλύτερο από το ποσό της εγγυητικής
επιστολής, η αρµόδια Υπηρεσία βεβαιώνει ατόκως το επιπλέον αυτό ποσό, το οποίο καταβάλλει ο εκµεταλλευτής, εφάπαξ, εντός δύο (2) µηνών από τη βεβαίωσή του.
Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν χωρεί επιστροφή ποσού για
τη χρονική περίοδο που προηγείται της επίλυσης της αµφισβήτησης. Εφόσον ο εκµεταλλευτής δεν εκπληρώσει
την υποχρέωση καταβολής του επιπλέον ποσού των µισθωµάτων, η αρµόδια Υπηρεσία ανακαλεί την άδεια εκµετάλλευσης.
Το Δηµόσιο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ µέρους τρίτων των εκτάσεων της παραγράφου 1
για τις οποίες εκδόθηκε η προβλεπόµενη στο άρθρο 4
του ν. 669/1979 (Α΄ 241) και στο άρθρο 9 του
ν. 1428/1984 (Α΄ 43) άδεια εκµετάλλευσης και οι εκτάσεις κρίθηκαν τελεσιδίκως ως µη δηµόσιες.

Άρθρο 43
Τροποποιήσεις στο π.δ. 325/2000 (Α΄ 266)
1. Στο άρθρο 6 του π.δ. 325/2000 (Α΄266) προστίθεται
περίπτωση η΄ ως εξής:
«η. Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισµό
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του ν. 4129/2013
(Α΄52)».
Η ισχύς του προηγούµενου εδαφίου άρχεται αναδροµικά από την 24η Ιουνίου 2015.
2. Η περίπτωση 5 της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ.
325/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το προσωπικό που αποσπάται στο Κέντρο λαµβάνει τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής του
θέσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους,
οι οποίες βαρύνουν τους φορείς προέλευσης.»
Άρθρο 44
Ένταξη ηλιοθερµικών σταθµών ισχύος µεγαλύτερης
ή ίσης των 10 MW στα έργα της υποπαραγράφου δ1
της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄129)
Η υποπαράγραφος δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του
ν. 3468/2006 (Α΄29) αντικαθίσταται ως εξής :
«δ1) Στις περιπτώσεις : α. συγκροτηµάτων αιολικών
πάρκων συνολικής ισχύος µεγαλύτερης από εκατόν πενήντα (150) MW, β. έργων Α.Π.Ε. που συνδέονται µε το
Εθνικό Διασυνδεδεµένο Σύστηµα µέσω ειδικού προς
τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης
του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστηµα που
υπερβαίνει το διάστηµα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η άδεια εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή του Συστήµατος, γ. υβριδικών έργων
Α.Π.Ε. και ηλιοθερµικών σταθµών εγκατεστηµένης ισχύος P≥ 10 MW και δ. µεγάλων υδροηλεκτρικών έργων,
επιτρέπεται η παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστηµα ίσο µε αυτό που απαιτείται
για την εκτέλεση του έργου, µετά την υποβολή και την
έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκµηριωµένης
πρότασης µε συνηµµένο χρονοδιάγραµµα από τον κάτοχο της άδειας.
Ηλιοθερµικοί σταθµοί ισχύος P≥ 10 MW, που είχαν άδεια εγκατάστασης σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του ν. 4203/2013 (Α΄235), υπάγονται
στην περίπτωση γ’ της υποπαραγράφου δ1 της παρ. 10
του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 από την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του ν. 4203/2013.»

Άρθρο 42
Εξουσιοδοτική διάταξη για τα πράσινα σηµεία και τα
Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.

Άρθρο 45
Δαπάνες µετακίνησης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4042/2012
(Α΄24) προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι ορισµοί, οι κατηγορίες και οι
προδιαγραφές των Πράσινων Σηµείων και των Κέντρων
Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή
(Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.).»

Δαπάνες µετακίνησης εντός και εκτός επικράτειας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες
διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2014 και 2015, καλύπτονται
από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του τρέχοντος
οικονοµικού έτους, κατά παρέκκλιση των προθεσµιών ανάρτησης των διατάξεων: α) των άρθρων 66 και 68 του ν.
4270/2014 (Α΄143) και του π.δ. 113/2010 (Α΄194), β) των
άρθρων 2 έως 4 του ν. 3861/2010 (Α΄112), τηρουµένων
όλων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
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Άρθρο 46
Παράταση υποβολής δήλωσης για
κατ’ επάγγελµα αγρότες
Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται
στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ.
ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85), ειδικά
για το έτος 2015 µπορεί να υποβληθούν µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση µη υποβολής της δήλωσης κατά το
προηγούµενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδροµικά η τιµή αποζηµίωσης
για το έτος 2015, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον
πίνακα Α΄ της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου ΙΓ.1
της παρ. ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.
Η τιµή αποζηµίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής
ενέργειας, που έχει καθοριστεί πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδροµικά µετά την εµπρόθεσµη, κατά τα ανωτέρω, υποβολή αυτής.»
Άρθρο 47
Τροποποίηση της περίπτωσης γ΄ της τελευταίας παραγράφου της παρ. Α.2 του άρθρου 25
του ν. 3468/2006 (Α΄ 29)
Η περίπτωση γ΄της τελευταίας παραγράφου της παρ.
Α2 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ποσοστό των εσόδων, το οποίο θα καθοριστεί µε την
ανωτέρω υπουργική απόφαση, διατίθεται για την πραγµατοποίηση έργων και την εξυπηρέτηση ορισµένων από
τους σκοπούς, που περιγράφονται στην οδηγία
2003/87/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συγκεκριµένα, κατά προτεραιότητα σε έργα εξοικονόµησης ενέργειας, για την υποστήριξη χαµηλών και µεσαίων
εισοδηµάτων, που προκηρύσσονται βάσει των διατάξεων
του άρθρου 10Α του ν. 3661/2008, σε έργα που αποσκοπούν στη µείωση των συµβατικών καυσίµων από µεταφορές, σε αντιπυρικά έργα καθαρισµού και διαχείρισης,
µε σκοπό τη διατήρηση και αύξηση του αποθέµατος των
δηµόσιων και ιδιωτικών δασών, σε έργα σε αναπτυσσόµενες ή τρίτες χώρες µε σκοπό τη µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, καθώς και σε έργα για την προστασία,
διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Με
την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζεται ως φορέας υλοποίησης των δράσεων είτε φορέας εποπτευόµενος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είτε φορέας που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 10Α του
ν. 3661/2008, καθώς και η διαδικασία µεταφοράς των πόρων στους ανωτέρω φορείς.»
Άρθρο 48
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17
του ν. 4342/2015 (Α’ 143)
Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4342/2015 τροποποιείται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζεται διαφανές και αξιόπιστο προς τους κα-

ταναλωτές καθεστώς πιστοποίησης ή/και ισοδύναµο καθεστώς επαγγελµατικών προσόντων ενεργειακών ελεγκτών και καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
οι φορείς ελέγχου και οι διαδικασίες για την εγγραφή
τους στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, ο τρόπος, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία τήρησης του ανωτέρω
Μητρώου, η διαδικασία διενέργειας και υποβολής των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων,
η διαδικασία αξιολόγησης των εκθέσεων αποτελεσµάτων των ενεργειακών ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό
ζήτηµα.»
Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του ν. 4122/2013 (Α΄42)
1. Ο ορισµός της παρ. 12 του άρθρου 2 του
ν. 4122/2013 τροποποιείται ως εξής:
«Ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας (ανακαίνιση µεγάλης κλίµακας»: η ανακαίνιση κατά την οποία
η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας ή τα τεχνικά
συστήµατά τους υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) της τρέχουσας αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής
µονάδας, βάσει του ελαχίστου κόστους οικοδόµησης, εξαιρουµένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο.»
2. Στο άρθρο 11 του ν. 4122/2013 (Α΄42) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι δεκαετούς ισχύος κατ΄ ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο
ή στην κτιριακή µονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστηµα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ
λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης. Εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις περιπτώσεις της πώλησης ή µίσθωσης
κτιρίου ή κτιριακής µονάδας.»
3. Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.
4122/2013 τροποποιείται ως εξής:
«α) µετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή
κτιριακής µονάδας.»
4. Το άρθρο 20 του ν. 4122/2013 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 20
1. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των άρθρων 12, 14
και 15, επιβάλλεται πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σε βάρος του κατά νόµο υπόχρεου. Τα πρόστιµα επιβάλλονται λαµβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, το µέγεθος των συστηµάτων
του κτιρίου, το βαθµό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.
2. Σε περίπτωση παρακώλυσης κατά οποιονδήποτε
τρόπο ελέγχου των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας
Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ. Τα πρόστιµα επιβάλλονται λαµβάνοντας
υπόψη τη σοβαρότητα της εξεταζόµενης υπόθεσης, την
απαξία των πράξεων και την επίπτωσή τους στην έκβαση
του ελέγχου.
3. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουρ-
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γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση
των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος και κατόπιν προηγούµενης ακρόασης του
ενδιαφερόµενου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6
του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού των χρηµατικών προστίµων που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος
άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση του ν. 4178/2013 (Α΄174)
1. Οι παράγραφοι 11 (α) και (β) του άρθρου 51 του ν.
4178/2013 καταργούνται.
2. Στο άρθρο 51 του ν. 4178/2013 προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:
«11. Νοµίµως εκδοθείσες διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος σε
ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας µε πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δηµοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) µέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) µέτρων από τον άξονα δηµοτικών οδών, εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη δηµοσίευση του παρόντος. Στα παραπάνω ακίνητα
δεν επιτρέπεται η ανανέωση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης στην περίπτωση που η αρχική δεν έχει υλοποιηθεί. Στα ήδη υφιστάµενα κτίρια επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός τους, καθώς και η λήψη και ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, αδειών λειτουργίας και αδειών εγκατάστασης, όπου απαιτούνται σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Ενδεχόµενη αλλαγή χρήσης και έκδοση νέας έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης για τα εν λόγω
ακίνητα µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, λαµβάνει
χώρα, κατόπιν γνωµοδότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), αποκλειστικά προς το σκοπό υλοποίησης Αγροτικής Δραστηριότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 3874/2010, όπως ισχύει, καθώς και
µεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Αιτήσεις έκδοσης αδειών έγκρισης και αδειών δόµησης που έχουν κατατεθεί νοµίµως µε πλήρη φάκελο δικαιολογητικών µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος, εξετάζονται βάσει των καταργούµενων διατάξεων ύστερα από υπεύθυνη δήλωση
του αιτούντος.»
Άρθρο 51
Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 26
του ν. 4342/2015 (Α΄143)
Στο άρθρο 26 του ν. 4342/2015 (Α΄143) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο επίτευξης των σκοπών του και για την
υλοποίηση των δράσεων της παραγράφου 2, δύναται να
συνάπτει Προγραµµατικές Συµβάσεις µε το Δηµόσιο ή
και µε φορείς του δηµόσιου τοµέα της παρ. 6 του άρθρου
1 του ν. 1256/1982, όπως ισχύει, καθώς και µε Δ.Ε.Κ.Ο.
του Κεφαλαίου Α ΄ του ν. 3429/2005, για τις οποίες ισχύ-

ουν οι διατάξεις των παραγράφων 2Α και 3 του άρθρου
100 του ν. 3852/2010 (Α΄87), µε αντίστοιχη απεικόνιση
στους προϋπολογισµούς τους.»
Άρθρο 52
Ρυθµίσεις για την ενίσχυση και θεσµική θωράκιση του
Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης,
Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)
1. Στο άρθρο 30 του ν. 1650/1986 (Α΄160), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3Α ως
εξής:
«Μέρος των εισπραττόµενων προστίµων των προηγούµενων παραγράφων, καθώς και των προστίµων που
επιβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
166, 167 παρ. 1 και 169 του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277), 15
παρ. 3 και 16 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43) και 15 παρ. 1 του
ν. 669/1977 (Α΄ 241), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγγράφεται ως πίστωση σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που συστήνεται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών
του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ). Οι πιστώσεις που
εγγράφονται στον κωδικό του προηγούµενου εδαφίου
δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισµό των ανώτατων
ορίων δαπανών του ετήσιου τακτικού προϋπολογισµού
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι πάσης
φύσεως δαπάνες ελέγχων και επιθεωρήσεων των τµηµάτων του ΣΕΠΔΕΜ καλύπτονται από τον ειδικό κωδικό
του πρώτου εδαφίου. Μετά την εξάντληση του ορίου δαπανών του κωδικού αυτού, οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τους αντίστοιχους κωδικούς δαπανών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
2. Στο άρθρο 100 του ν. 4270/2014 (Α΄143) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίου Χ.Ε.Π., µε έναν υπόλογο, χωρίς να απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση, για την
κάλυψη δαπανών πολλαπλών µετακινήσεων των Επιθεωρητών του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), µε σκοπό
τη διενέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων,
την εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή τους σε δικαστήρια επί υποθέσεων που σχετίζονται
µε το ελεγκτικό τους έργο, καθώς και για τη διερεύνηση
των συνθηκών ατυχηµάτων σε χώρους της ελεγκτικής
τους αρµοδιότητας, µε χρονικό ορίζοντα δύο (2) µηνών.»
3. Στο άρθρο 3 του π.δ.113/2010 (Α΄194) µετά τον τίτλο του άρθρου και πριν την έναρξη του πρώτου εδαφίου
προστίθεται ο αριθµός «1.» και προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται από τον αρµόδιο διατάκτη η πραγµατοποίηση δαπανών µετακίνησης των Επιθεωρητών του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, µε σκοπό τη διενέργεια ελέγχων και
επιθεωρήσεων, δεν αναγράφεται το όνοµα του Επιθεωρητή, ο τόπος και η ηµεροµηνία µετακίνησης.»
4. Οι αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος που συστήθηκε µε το άρθρο 9 του
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ν. 2947/2001 (Α΄ 228), της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόµησης και Ενέργειας που συστήθηκε µε το άρθρο
6 παρ. 4 του ν. 3818/2010 (Α΄ 17) και µετονοµάστηκε µε
το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4030/2011 (Α΄249), της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων, που συστήθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3818/2010
(Α΄17) και µετονοµάστηκε µε το άρθρο 28 παρ. 2 του
ν. 4014/2011 (Α΄209) και της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόµησης που συστήθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 2
του ν. 4030/2011 (Α΄249), µεταφέρονται στα αντίστοιχα
Τµήµατα, του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος,
Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), όπως
αυτά ορίζονται στο π.δ. 100/2014 (Α΄167) και ασκούνται
από τους Επιθεωρητές των οικείων Τµηµάτων αυτού. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος νοείται το Σώµα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
5. Οι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ
Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών, ΠΕ Ειδικών Επιστηµόνων,
που υπηρετούν στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Σώµατος
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, καθώς και ο Προϊστάµενος της προαναφερόµενης διοικητικής µονάδας, είναι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, διενεργούν ελέγχους µετά από εντολή
του Γενικού Διευθυντή ΣΕΠΔΕΜ, έχουν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νοµοθεσία για τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος
των Τµηµάτων Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του ΣΕΠΔΕΜ και εφαρµόζονται και ως προς αυτούς, οι διατάξεις
του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3044/2002 (Α΄197).
6. Οι υπάλληλοι τoυ κλάδου ΠΕ Μηχανικών του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας
και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που υπηρετούν στα οικεία Τµήµατα
Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΣΕΠΔΕΜ, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους του άρθρου 3 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Β΄1227/2011), είναι Επιθεωρητές Μεταλλείων και εφαρµόζονται και ως
προς αυτούς, οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του
ν. 3044/2002 (Α΄ 197).
7. Τα υπηρεσιακά οχήµατα που χρησιµοποιούνται από
τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων, κατά τη διενέργεια από αυτούς ελέγχων και επιθεωρήσεων, εξαιρούνται από την υποχρέωση
να φέρουν διακριτικά κρατικού οχήµατος και µπορούν να
φέρουν συµβατικές πινακίδες κυκλοφορίας.
8. Όπου στο ν.δ. 210/73, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει σήµερα, στο ν. 669/1977, στο
ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2115/1993
και στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (υ.α. Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011 Β΄1227) αναφέρεται «Επιθεωρητής Μεταλλείων», νοείται ο Προϊστάµενος της οικείας διοικητικής µονάδας Επιθεώρησης
επιπέδου Διεύθυνσης του Σώµατος Επιθεώρησης και όπου αναφέρεται «Μηχανικός της Επιθεώρησης Μεταλλείων», νοείται o Επιθεωρητής Μεταλλείων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6, ο οποίος υπηρετεί στο οικείο
Τµήµα Επιθεώρησης Μεταλλείων.
9. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 3 του Κανονισµού
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (υ.α.

Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.5.2011 Β’ 1227), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εφόσον παρίσταται, κατά τον έλεγχο, ο εκµεταλλευτής ή εκπρόσωπός του ή εφόσον, µολονότι αυτοί ειδοποιήθηκαν, δεν παρέστησαν εντός του απολύτως αναγκαίου και εύλογου χρόνου, ο Επιθεωρητής Μεταλλείων
δύναται να προβαίνει σε δειγµατοληψίες από όλους
τους χώρους του έργου, να λαµβάνει φωτογραφίες ή να
µαγνητοσκοπεί, να προβαίνει σε µετρήσεις φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας, µε σκοπό τον έλεγχο τήρησης της µεταλλευτικής ή
λατοµικής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας και των κανονισµών προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων και του κοινού, καθώς και της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας.
Οι αρµόδιες αστυνοµικές και δικαστικές αρχές, οι δηµόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθµών και κάθε διοικητική αρχή
υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούµενη από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων συνδροµή, στο πλαίσιο διενέργειας των ελέγχων.»
10. Στο άρθρο 3 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και
Λατοµικών Εργασιών (υ.α. Δ7/Α/οικ.12050/2223/
23.5.2011 Β΄ 1227), προστίθεται παράγραφος 8Α ως εξής:
«Όποιος παρεµποδίζει την είσοδο στους χώρους του
έργου στους αναφερόµενους στην παράγραφο 2, καθώς
και στις επιτροπές της παραγράφου 7, µε την επιφύλαξη
του άρθρου 20 παράγραφος 2 εδάφιο β΄, καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στους Επιθεωρητές Μεταλλείων των στοιχείων που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 ή παρεµποδίζει την πρόσβασή
τους σε αυτά, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι ένα (1) έτος. Επίσης, µε αιτιολογηµένη πράξη, του Επιθεωρητή
Μεταλλείων επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις ύψους
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ, για κάθε µία από τις παραβάσεις του
προηγούµενου εδαφίου.»

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ρυθµίσεις για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων
και Συστηµάτων Θέρµανσης και Κλιµατισµού
Άρθρο 53
Απαιτούµενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών
1. Η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας και η ενεργειακή επιθεώρηση συστήµατος θέρµανσης και κλιµατισµού, όπως ορίζονται στις παραγράφους
15 και 16 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42) διεξάγονται µε ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευµένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, όπως ορίζονται στην παρ. 17 του
άρθρου 2 του ν. 4122/2013.
2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή αποκτάται
µε την εγγραφή τους στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 55 του παρόντος.
3. Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωµατούχους µηχανικούς και πτυχιούχους µηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή µηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών
προσόντων στη χώρα µας, σε εφαρµογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωµα υπογραφής της Με-
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λέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην
παρ. 25 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013, σε συνδυασµό
µε την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407/2010) και σύµφωνα µε τη
σχετική κείµενη εθνική νοµοθεσία περί επαγγελµατικών
δικαιωµάτων, όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσονται στο
αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακού Επιθεωρητή του άρθρου 55, σε εφαρµογή της σχετικής κείµενης εθνικής και
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
5. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές εντάσσονται στις παρακάτω τάξεις ως εξής:
α) Α΄ Τάξη: εντάσσονται οι διπλωµατούχοι µηχανικοί
από την κτήση του διπλώµατός τους και οι πτυχιούχοι
µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ένα (1) έτος µετά
την κτήση του πτυχίου τους. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων Α΄ Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή κτιριακές µονάδες συνολικής επιφάνειας έως και διακόσια πενήντα τετραγωνικά
µέτρα (250 τ.µ.). Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού Α΄ Τάξης δύνανται να
διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε συστήµατα
θέρµανσης και κλιµατισµού µε συνολική θερµική ή/και
ψυκτική ισχύ έως πενήντα κιλοβάτ (50kW).
β) Β΄ Τάξη: εντάσσονται οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Α΄ Τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει
τουλάχιστον τριάντα (30) ενεργειακές επιθεωρήσεις Α΄
Τάξης, εκ των οποίων οι πέντε (5) τουλάχιστον να αφορούν σε κτίρια ή κτιριακές µονάδες µε χρήση µη κατοικίας ή στα αντίστοιχα συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων Β΄Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια ή κτιριακές µονάδες συνολικής επιφάνειας έως χίλια
τετραγωνικά µέτρα (1.000 τ.µ.). Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού Β΄ Τάξης
δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε
συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού µε συνολική θερµική ή/και ψυκτική ισχύ έως τα τετρακόσια κιλοβάτ (400
kW).
γ) Γ΄ Τάξη: εντάσσονται οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Β΄ Τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει
τουλάχιστον δέκα (10) ενεργειακές επιθεωρήσεις Β΄ Τάξης. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων Γ΄ τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια
ή κτιριακές µονάδες ανεξαρτήτως επιφάνειας. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού Γ΄ Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού
ανεξαρτήτως θερµικής ή ψυκτικής ισχύος.
Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν επιτύχει στην εξεταστική
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ.
100/2010 (Α΄ 177), εντάσσονται αυτόµατα στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων Γ΄ Τάξης.
Άρθρο 54
Ασυµβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών
1. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή κτιριακή µονάδα εφόσον:
α) συµµετείχε στη µελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση, ο ίδιος ή νοµικό πρόσωπο του οποίου είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος,

β) έχει δικαίωµα κυριότητας, νοµής ή κατοχής, ο ίδιος,
ή σύζυγος ή συγγενής του έως β΄ βαθµού ή νοµικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.
2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του υπαλλήλου στο Δηµόσιο ή
ευρύτερο Δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την εφαρµογή
του παρόντος, το Δηµόσιο ή ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας ορίζεται από τις «αναθέτουσες αρχές», του άρθρου
2 του π.δ. 60/2007 (Α΄64), όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 55
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών,
Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων
1. Καταρτίζεται Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών,
υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, όπου εγγράφονται µε αύξοντα Αριθµό Μητρώου οι Ενεργειακοί
Επιθεωρητές µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία τους.
Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) Κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών µε τις αντίστοιχες Τάξεις του άρθρου 53, ως εξής:
α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων (Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης),
β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστηµάτων Θέρµανσης
(Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης) και
γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστηµάτων Κλιµατισµού
(Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης).
2. Ο αριθµός Μητρώου του Ενεργειακού Επιθεωρητή
αναγράφεται υποχρεωτικά στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, όπως ορίζονται στην παρ. 14 του άρθρου
2 του ν. 4122/2013 και στις Εκθέσεις Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης και Κλιµατισµού, του άρθρου 16
του ν. 4122/2013.
3. Κάθε Ενεργειακός Επιθεωρητής κατά την εγγραφή
του στο Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελµατική του έδρα.
4. Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νοµικά πρόσωπα
– τεχνικές εταιρείες οποιασδήποτε νοµικής µορφής, των
οποίων ένας τουλάχιστον εταίρος είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η µερίδα κάθε νοµικού προσώπου ενηµερώνεται ταυτόχρονα για κάθε µεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο - Ενεργειακό Επιθεωρητή.
5. Σε περίπτωση µεταβολής των αρχικά δηλωθέντων
στοιχείων φυσικού ή νοµικού προσώπου, εγγεγραµµένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, αυτό υποχρεούται εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών να δηλώσει τη µεταβολή στα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας
Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου, συνταξιοδότησης ή απώλειας της επαγγελµατικής ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, η αρµόδια για την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ή απόφασης αρχή, υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως το γεγονός στα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας
και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την
έκδοση του πιστοποιητικού ή της απόφασης, για την ενηµέρωση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.
6. Για την εγγραφή στα µητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών καταβάλλεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρη-
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τές εφάπαξ παράβολο πενήντα (50) ευρώ. Για τη διαχείριση των µητρώων Ενεργειακών Επιθεωρητών καταβάλλεται από τους υπόχρεους και ωφελούµενους παράβολο
πέντε (5) ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Α΄ Τάξης, παράβολο δέκα (10) ευρώ για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Β΄ Τάξης και παράβολο τριάντα (30) ευρώ για
κάθε ενεργειακή επιθεώρηση Γ΄ Τάξης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των ποσών αυτών µε τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών, η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισµού, ενώ δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος των παραβόλων που επιβάλλονται δυνάµει της παρούσας παραγράφου και να ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
7. Τα ποσά της παραγράφου 6 αποδίδονται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%) υπέρ του Πράσινου Ταµείου (ΚΑΕ 3745) και σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%) υπέρ του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο υποστηρίζει τεχνικά τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας του Σώµατος
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως προς τη λειτουργία και συντήρηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων του Αρχείου Επιθεώρησης
Κτιρίων και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών. Το
ποσό που αποδίδεται ετησίως στο ΚΑΠΕ δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
8. Καταρτίζεται Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων υπό τη
µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων και ενηµερώνεται ηλεκτρονικά από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι
οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν:
α) τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων,
β) τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστηµάτων Θέρµανσης Κτιρίων και
γ) τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των Συστηµάτων Κλιµατισµού Κτιρίων.
9. Η τήρηση, ο έλεγχος και η διαχείριση του Μητρώου
Ενεργειακών Επιθεωρητών και του Αρχείου Επιθεωρήσεων Κτιρίων υπάγεται στην αρµοδιότητα των Τµηµάτων
Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος
του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 56
Απαιτούµενα δικαιολογητικά, διαδικασία εγγραφής στο
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
1. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3
του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), ήτοι:
α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, προς τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η Αναγγελία πραγµατοποιείται από τον ενδιαφερόµενο ή µε
εξουσιοδότηση αυτού και µε την υποβολή της αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας. Η Αναγγελία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του πληροφοριακού συστήµατος του Μητρώ-

ου Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται από τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
αα) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
ββ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, µε
την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος), ότι δεν
είναι υπάλληλος στο Δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωµα για χρήση,
στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών µε τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες έχει
προβεί, µε την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων και των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών,
καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.
γγ) Αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου από ελληνικές
σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιµο και αντίστοιχο
πτυχίο αναγνωρισµένο σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας. Για Διπλωµατούχους
Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ
για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυµιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.
δδ) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ.
β) Τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά τη λήψη όλων
των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνουν στις προβλεπόµενες διαδικασίες και ελέγχους µε σκοπό τη διαπίστωση συνδροµής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.
γ) Η προαναφερόµενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπόµενων παραπάνω νόµιµων δικαιολογητικών.
δ) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόµιµες
προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα
υποβληθέντα στοιχεία, τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενηµερώνουν εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι του απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Άλλως, µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών ο ενδιαφερόµενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο.
2. Για την εγγραφή νοµικών προσώπων – τεχνικών εταιρειών στο Μητρώο, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) των Ενεργειακών Επιθεωρητών, µε επικύρωση
του γνησίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση
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τους µε το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων.
β) Αντίγραφο του Καταστατικού του νοµικού προσώπου.
γ) Παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ του νοµικού
προσώπου.
3. Ενηµερωµένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιµοι στο κοινό ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών
και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 57
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση που, µετά από έλεγχο των Τµηµάτων
Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδας,
του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαπιστωθεί ότι Ενεργειακός Επιθεωρητής:
α) αναγράφει ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ή/και των
Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστηµάτων Θέρµανσης ή/και
Κλιµατισµού,
β) υποβάλλει ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά,
γ) παραβιάζει το καθήκον εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του,
δ) προβαίνει σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση µε τις διατάξεις του
παρόντος,
ε) εκπληρώνει πληµµελώς τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά καθήκοντα και τις συµβατικές του υποχρεώσεις,
στ) συντρέχουν στο πρόσωπο του νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα,
ζ) παραβιάζει τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων, τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγούνται την επιβολή διοικητικών και λοιπών κυρώσεων
ή/και χρηµατικών προστίµων, κατόπιν προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφερόµενου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
2. Οι κυρώσεις της προηγούµενης παραγράφου επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη ως κριτήρια, ιδίως
το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες
που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια και τη χρήση
του πιστοποιούµενου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, τις αποκλίσεις των ενεργειακών καταναλώσεων ή της ενεργειακής κατηγορίας που υπολογίζονται, τα ανακριβή ή αναληθή δηλωθέντα στοιχεία του κτιρίου ή της κτιριακής
µονάδας, τη συχνότητα υποβολής αιτηµάτων ανάκλησης, τη µη τήρηση των ασυµβιβάστων, το βαθµό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη Ενεργειακού Επιθεωρητή, ως εξής:
αα) καταβολή χρηµατικού προστίµου ύψους από πεντακόσια (500) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ,
ββ) αποκλεισµός του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τη

διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο από
ένα (1) έως και τρία (3) έτη και
γγ) οριστική διαγραφή του Ενεργειακού Επιθεωρητή
από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
3. Το χρηµατικό πρόστιµο µπορεί να επιβάλλεται ως
συµπληρωµατική ποινή, σωρευτικά µε τις κυρώσεις των
περιπτώσεων ββ΄και γγ΄.
4. Για τον προσδιορισµό του χρηµατικού προστίµου
που επιβάλλεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή λαµβάνεται
υπόψη και το ύψος της συνολικής αµοιβής που εισέπραξε για την έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ή των Εκθέσεων Επιθεώρησης, βάσει των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση.
5. Κάθε επιβληθείσα κύρωση καταγράφεται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
6. Τα επιβαλλόµενα χρηµατικά πρόστιµα βεβαιώνονται
και εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
7. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται µε το παρόν είναι ανεξάρτητες από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες του παραβάτη.
8. Επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά των κυρώσεων που επιβάλλονται µε το παρόν άρθρο,
εντός προθεσµίας σαράντα (40) ηµερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της σχετικής απόφασης και
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
9. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, µετά από έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια µε την έναρξη ισχύος της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο ιδιοκτήτη του κτιρίου.
10. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β΄ και Γ΄ Τάξης,
στους οποίους υποβάλλονται κυρώσεις, υποβιβάζονται
σε κατώτερη Τάξη, εφόσον, µετά την αυτοδίκαιη ακύρωση των Πιστοποιητικών Ενεργειακών Απόδοσης ή των
εκθέσεων συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού, δεν
πληρούν τα κριτήρια ένταξής τους στην αντίστοιχη Τάξη
Β΄ ή Γ΄ του άρθρου 53.
11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να αναπροσαρµόζεται
το ύψος και ο τρόπος υπολογισµού των χρηµατικών προστίµων που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος άρθρου,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 58
Καταργούµενες διατάξεις
Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος καταργούνται:
α. Το π.δ. 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρµανσης και Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού» (Α΄ 177), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 54 του
ν. 4280/2014 (Α΄ 159).
Άρθρο 59
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι µέχρι την έκδοση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο αντί-
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στοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, εντάσσονται στις αντίστοιχες Κατηγορίες και Τάξεις του Μητρώου του άρθρου 55, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
53 και διενεργούν επιθεωρήσεις σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο, τρεις (3) µήνες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά το ως
άνω χρονικό διάστηµα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε
συνέπεια.
Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήµατος η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από:
α) διπλωµατούχους µηχανικούς και πτυχιούχους µηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι ήδη
εγγεγραµµένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και µε δικαιώµατα που έχουν αποκτήσει,
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει,
β) διπλωµατούχους µηχανικούς και πτυχιούχους µηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή µηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας, σε εφαρµογή της σχετικής εθνικής
και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και
οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν παρακολουθήσει το εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄
177).
2. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που έχουν εκδοθεί από 25.8.2015 έως 3.9.2015 και από
6.10.2013 έως 30.11.2013 θεωρούνται έγκυρα ως προς
κάθε συνέπεια.
3. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 55, για την εγγραφή στα µητρώα
Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εφάπαξ παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό
(100) ευρώ. Τα ποσά αυτά εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.
µέσω της Εφαρµογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο).

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. Κατρούγκαλος

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π. Σκουρλέτης

Θ. Δρίτσας

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ε. Αποστόλου

Χ. Βερναρδάκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Τόσκας

Γ. Χουλιαράκης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ι. Τσιρώνης

Άρθρο 60
Τελικές διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει µε τρόπο διαφορετικό τα θέµατα που ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος.
Άρθρο 61
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Π. Κουρουµπλής

Ν. Παρασκευόπουλος

Αριθµ. 215/9/2016

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες
εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ.148/2009 και άλλες διατάξεις»
A. Με το υπόψη σχέδιο νόµου καθορίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες
έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων µε την
ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ και την τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και ρυθµίζονται λοιπά θέµατα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
1. Καθορίζονται ο σκοπός και το πεδίο εφαρµογής του
πρώτου Μέρους του υπό ψήφιση νόµου (αναζήτηση, έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων, καθορισµός
των ελάχιστων απαιτήσεων για την πρόληψη σοβαρών
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ατυχηµάτων από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων και περιορισµός των συνεπειών αυτών).
(άρθρα 1 και 2)
2.α. Τίθενται οι γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου
που οφείλουν να εφαρµόζουν οι διαχειριστές σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη χορήγηση αδειών βάσει της αξιολόγησης της τεχνικής και της οικονοµικής ικανότητας του αιτούντος την άδεια να καλύπτει τις σχετικές ευθύνες αυτού (αστική περιβαλλοντική, αστική οικονοµική κ.λπ.).
Με κοινή υπουργική απόφαση ρυθµίζονται θέµατα ναυτικής ασφάλειας, κατασκευής, εξοπλισµού και λειτουργίας των υπεράκτιων εγκαταστάσεων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, θέµατα πρόληψης τυχόν ρύπανσης λόγω της ανωτέρω δραστηριότητας, καθώς και λοιπά συναφή ζητήµατα.
β. Προβλέπεται η υποχρέωση:
i) Συµµετοχής του κοινού στην εξέταση των πιθανών
συνεπειών των προγραµµατισµένων υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων στο περιβάλλον και τα σχετικά
µε αυτό θέµατα.
ii) Των κατόχων άδειας και των διαχειριστών όσον αφορά στη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφάλειας. Προς τούτο, θεσπίζεται διαβούλευση µεταξύ των οριζόµενων µερών, µε αντικείµενο τον καθορισµό προτύπων και πολιτικών για την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων. Επιπλέον, ο κάτοχος της άδειας ευθύνεται για την
πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζηµιών που προκαλούνται από υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό
αυτού ή του διαχειριστή.
(άρθρα 3-7)
3.α. Ορίζεται αρµόδια δηµόσια Αρχή στην οποία ανατίθενται ρυθµιστικές λειτουργίες σχετικά µε το πλαίσιο ασφαλείας στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων. Για την άσκηση των λειτουργιών αυτών, η ανωτέρω Αρχή πρέπει να διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και χρηµατοοικονοµικούς πόρους,
οι πηγές των οποίων καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση. Στις ανωτέρω πηγές δύναται να περιλαµβάνονται και οι πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού. Με
προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη
διοίκηση, τη στελέχωση, τη λειτουργία της και κάθε άλλο συναφές µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων της θέµα.
Μέχρι την έκδοση του εν λόγω π.δ., οι αρµοδιότητες της
Αρχής ασκούνται από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ (άρθρα 145-153 του
ν. 4001/2011), εφόσον οι εγκαταστάσεις υπεράκτιων εργασιών που δραστηριοποιούνται στη χώρα είναι λιγότερες από έξι.
β. Παρέχεται η δυνατότητα σύναψης τυπικών συµφωνιών µε Οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους
κατάλληλους φορείς, στο πλαίσιο εκτέλεσης των αρµοδιοτήτων της.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας της Αρµόδιας Αρχής, καθώς και συνεργασίας της µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ).
(άρθρα 8-10 και Παράρτηµα 3)
4. Καθορίζεται ειδικότερα το πλαίσιο για την προετοιµασία και εκτέλεση υπεράκτιων εργασιών εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων (έγγραφα που υποβάλλει ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ. στην Αρµόδια Αρχή για την εκτέλεση υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων, καθώς και τα απαιτούµενα για τη σύνταξη της έκθεσης µεγάλων κινδύνων, την κατάρτιση ε-

σωτερικών σχεδίων για την αντιµετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης κ.λπ.).
(άρθρα 11-16)
5.α. Καθορίζονται, επίσης, οι µηχανισµοί ανεξάρτητης
επαλήθευσης (ως προς τις εγκαταστάσεις και ως προς
τις κοινοποιήσεις εργασιών γεώτρησης), που υποχρεούνται να διαµορφώνουν οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες
Μ.Π.Εγκ..
β. Προσδιορίζονται οι ενέργειες στις οποίες δύναται
να προβεί η Αρµόδια Αρχή σε σχέση µε εργασίες επί των
εγκαταστάσεων (απαγόρευση λειτουργίας ή έναρξης
εργασιών, λήψη ενδεδειγµένων µέτρων κατά περίπτωση
κ.λπ.).
γ. Ορίζεται η υποχρέωση των διαχειριστών και των ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ. να συντάσσουν και να διατυπώνουν
εταιρική πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων και
σύστηµα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης,
σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα.
δ. Προβλέπεται, επίσης, η υποχρέωση συµµόρφωσης
των διαχειριστών και των ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ. προς το
ρυθµιστικό πλαίσιο για την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανωτέρω εξασφαλίζουν στην
Αρµόδια Αρχή ή σε πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολή
αυτής, τη µετακίνηση προς και από την εγκατάσταση ή
το ναυπήγηµα που σχετίζεται µε εργασίες υδρογονανθράκων, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς του σχετικού εξοπλισµού σε εύλογο χρόνο, την παροχή στέγασης, σίτισης καθώς και την κάλυψη των λοιπών εξόδων
διαµονής κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στις εγκαταστάσεις, προκειµένου να διευκολυνθεί η ασκούµενη από
την Αρµόδια Αρχή εποπτεία.
ε. Ρυθµίζονται θέµατα εµπιστευτικότητας, διάχυσης
πληροφοριών και διαφάνειας, στο πλαίσιο εφαρµογής
του υπό ψήφιση νόµου.
στ. Η Αρµόδια Αρχή οφείλει να ενεργοποιεί τις διαδικασίες διερεύνησης σοβαρών ατυχηµάτων, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρα 17-26 και Παραρτήµατα 1, 5 και 6)
6.α. Στο πλαίσιο της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών, η Αρµόδια Αρχή ανταλλάσσει τακτικά τεχνογνωσία
και πληροφορίες µε άλλες Αρµόδιες Αρχές και συµµετέχει σε διαβουλεύσεις µε εταιρείες, φορείς του κλάδου
και των εργαζοµένων, άλλους εµπλεκόµενους, καθώς
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά στην εφαρµογή του σχετικού ενωσιακού και εθνικού δικαίου, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα.
β. Καθορίζονται οι απαιτήσεις σχετικά µε τα εσωτερικά
σχέδια αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Προς τούτο, οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ.
διατηρούν εξοπλισµό και διαθέτουν εξειδικευµένο προσωπικό διαθέσιµα ανά πάσα στιγµή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
άρθρα 27 και 28)
7. Προβλέπεται η κατάρτιση από την Αρµόδια Αρχή, σε
συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς σχεδίου σε εθνικό επίπεδο για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και εν συνεχεία η κατάρτιση εξωτερικών
σχεδίων αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα. Με υπουργική απόφαση ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις οικονοµικές υποχρεώσεις των κατόχων άδειας και των διαχειριστών
αναφορικά µε τα ανωτέρω σχέδια, καθώς επίσης και η
κατανοµή των υποχρεώσεων αυτών.
(άρθρο 29 και Παραρτήµατα 8 και 9)
8. Καθορίζεται η διαδικασία και λοιπά θέµατα σχετικά
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µε την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δυνατότητα συνδροµής
του διαχειριστή ή του ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ. από τις κατά
περίπτωση, αρµόδιες αρχές και φορείς και µε την παροχή πρόσθετων πόρων.
(άρθρο 30)
9. Προβλέπεται η συνεργασία µεταξύ των κρατών που
αντιµετωπίζουν µεγάλο κίνδυνο, σχετικά µε υπεράκτιες
εργασίες υδρογονανθράκων, µέσω των Αρµοδίων Αρχών τους. Μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο ελέγχου της ετοιµότητάς της, η Αρµόδια Αρχή συµµετέχει στη διενέργεια
ασκήσεων που οργανώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επικεντρώνονται στη δοκιµή διασυνοριακών
µηχανισµών αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
(άρθρο 31)
10. Καθορίζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις
στους παραβάτες των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου.
Ειδικότερα:
α. Με υπουργική απόφαση για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιµο, τα όρια του οποίου κυµαίνονται από
5.000
ευρώ έως 1.5000.000 εκατ. ευρώ και δύνανται να αναπροσαρµόζονται. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής κατά τη
διάρκεια µιας τριετίας για την ίδια παράβαση, το ανωτέρω πρόστιµο τριπλασιάζεται, η δε επιβολή αυτού δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων της κείµενης νοµοθεσίας. Το προαναφερόµενο
πρόστιµο δύναται να αποτελεί έσοδο της Αρµόδιας Αρχής και οι σχετικές λεπτοµέρειες εφαρµογής ρυθµίζονται µε την κ.υ.α. µε την οποία καθορίζονται οι πηγές
των χρηµατοοικονοµικών πόρων της Αρµόδιας Αρχής
για την άσκηση των ρυθµιστικών λειτουργιών αυτής.
β. Σε ειδικές περιπτώσεις, το κλιµάκιο ελέγχου της Αρµόδιας Αρχής, δύναται να προβαίνει σε προσωρινή
σφράγιση της εγκατάστασης, η οποία είναι ανεξάρτητη
άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων και ανακαλείται
όταν εκλείψουν οι λόγοι που την επέβαλαν.
γ. Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας, ο διαχειριστής
ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ., δε συµµορφώνεται ως προς τις
υποχρεώσεις λειτουργίας αυτού εντός των περιοχών αδειοδότησης ή δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών,
αν δεν τιµωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη ποινικού
νόµου.
(άρθρο 32)
11.α. Τροποποιείται το π.δ. 148/2009 και συγκεκριµένα, επαναπροσδιορίζεται η έννοια του όρου περιβαλλοντική ζηµία.
β. Εισάγονται διατάξεις µεταβατικού χαρακτήρα και
παρατίθενται τα Παραρτήµατα σχετικά µε την εφαρµογή
των προβλεποµένων στον υπό ψήφιση νόµο.
(άρθρα 33-35)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της
Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων
(ΕΔΕΥ) Α.Ε. και συγκεκριµένα:
α. Εξειδικεύονται τα έσοδα της εταιρείας που προέρχονται από τα ποσά που εισπράττει από την παραχώρηση δικαιωµάτων αναζήτησης, έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, τα οποία επικεντρώνονται στο αντάλλαγµα υπογραφής της σύµβασης, το αντάλλαγµα
παραγωγής, καθώς και την ετήσια ανά στρέµµα αποζηµίωση, που προβλέπονται στις σχετικές συµβάσεις, οι ο-

ποίες υπογράφονται από την ίδια ή το Ελληνικό Δηµόσιο
ή για λογαριασµό αυτού.
β. Αυξάνεται, στα δέκα (10) άτοµα [αντί πέντε (5) που
ισχύει], ο αριθµός των υπαλλήλων που µπορούν να αποσπώνται στην ΕΔΕΥ Α.Ε. από Υπηρεσίες του Δηµοσίου
και λοιπούς φορείς του δηµόσιου τοµέα, µε δυνατότητα
παράτασης των εν λόγω αποσπάσεων.
Το αποσπώµενο προσωπικό λαµβάνει τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής του θέσης, σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, οι οποίες βαρύνουν
το φορέα προέλευσης. (Κατά τα ισχύοντα το προσωπικό
που αποσπάται λαµβάνει τις αποδοχές του φορέα προέλευσης, οι οποίες βαρύνουν την εταιρεία). (άρθρο 36)
2. Eπανακαθορίζεται το αρµόδιο όργανο, για τον καθορισµό των συγκεκριµένων ειδών υγρών καυσίµων, τα οποία διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και ιχνηθετούνται µε µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες.
(άρθρο 37)
3. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η Τέταρτη Τροποποιητική Σύµβαση, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 20 Νοεµβρίου 2015, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των
εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε την οποία τροποποιούνται συγκεκριµένες
διατάξεις της αρχικής Σύµβασης, για την εκµετάλλευση
Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού
Πελάγους, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που έχει κυρωθεί µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 2779/1999, όπως ισχύει. Ειδικότερα προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α. Παρατείνεται, έως 23.11.2017 (έληξε 23.11.2015),
µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) έτος, η διάρκεια
της Άδειας Εκµετάλλευσης Νότιας Καβάλας, σχετικά µε
την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια
Καβάλα».
β. Παραµένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια όλοι οι όροι και διατάξεις της αρχικής Σύµβασης και των
εποµένων τροποποιητικών Συµβάσεων, που δεν τροποποιούνται ή συµπληρώνονται µε την παρούσα.
(άρθρο 38)
4. Ορίζεται ότι, η προθεσµία υποβολής εγγυητικής επιστολής για τη σύνδεση των ηλιοθερµικών σταθµών οι
οποίοι είναι ενταγµένοι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα
NER 300, αρχίζει από 1.2.2017. (Κατά τα ισχύοντα, η έναρξη της εν λόγω προθεσµίας σχετικά µε την σύνδεση
των σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ορίζεται η 1.2.2016).
(άρθρο 39)
5. Προβλέπεται η υποχρεωτική υποβολή µε ηλεκτρονικό τρόπο στη βάση δεδοµένων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυµη Εταιρεία) (ΕΚΧΑ Α.Ε.): i) τοπογραφικών διαγραµµάτων που
συντάσσονται και προσαρτώνται σε πράξεις εγγραπτέες
στα βιβλία µεταγραφών και υποθηκών και στα κτηµατολογικά βιβλία,
ii) διαγραµµάτων γεωµετρικών µεταβολών που συνυποβάλλονται µε τις αιτήσεις καταχώρισης εγγραπτέων
πράξεων στα κτηµατολογικά βιβλία και τις αιτήσεις διόρθωσης γεωµετρικών στοιχείων και
iii) διαγραµµάτων που συνοδεύουν εγγραπτέες διοικητικές πράξεις, καθώς και διαγραµµάτων γεωµετρικών
µεταβολών, όταν πρόκειται για την καταχώριση στο κτηµατολόγιο των οριζοµένων διοικητικών πράξεων.
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(άρθρο 40)
6. Εισάγονται ρυθµίσεις σχετικά µε τη λατοµική νοµοθεσία και ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
α. Παρατείνεται, για πέντε (5) ακόµη έτη από τη λήξη
της (λήγει στις 22.8.2016), η προθεσµία καθορισµού των
λατοµικών περιοχών σε κάθε νοµό και των θέσεων συγκέντρωσης λατοµικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών
στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
β. Επιτρέπεται η χωροθέτηση σε αποστάσεις µεγαλύτερες των πεντακοσίων (500) µέτρων από τα όρια της
λατοµικής περιοχής, κτισµάτων που προορίζονται για
συγκεκριµένες χρήσεις (γεωργοκτηνοτροφικές, δεξαµενές, θερµοκήπια κ.λπ.), µε τις οριζόµενες εξαιρέσεις.
(Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται η εγκατάσταση των εν
λόγω κτισµάτων σε απόσταση τουλάχιστον 1.000 µέτρων από τα όρια λατοµικών περιοχών).
γ. Επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε την εγγυητική επιστολή, η κατάθεση της οποίας απαιτείται, πριν από
τη µίσθωση ή τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης λατοµείων στους ενδιαφερόµενους και συγκεκριµένα:
- Προσδιορίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες, στις οποίες
κατατίθεται η εν λόγω εγγυητική επιστολή, η οποία εφεξής είναι αορίστου διάρκειας.
- Καταργείται η προβλεπόµενη προσαύξηση αυτής κατά 40% ανά πενταετία, το ύψος της οποίας καθορίζεται,
εφεξής, µε υπουργική απόφαση.
- Ορίζεται ότι, η εν λόγω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Πράσινου Ταµείου (αντί προς όφελος του
Δηµοσίου που προβλέπεται), σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του εκµεταλλευτή προς τις υποχρεώσεις αυτού,
το δε ποσό διατίθεται για την περιβαλλοντολογική αποκατάσταση των αντίστοιχων οικείων λατοµικών χώρων.
δ. Επιτρέπεται η εξέταση, ως εµπροθέσµων, αιτήσεων
για την παράταση της ισχύος των συµβάσεων µίσθωσης
και των αδειών εκµετάλλευσης οποιασδήποτε κατηγορίας λατοµικών ορυκτών, που υποβάλλονται µετά τη λήξη των οριζόµενων προθεσµιών, µε την καταβολή παραβόλου δεκαπλάσιου ύψους του προβλεποµένου (600 ευρώ), για την έκδοση άδειας λατοµικού ορυκτού, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα.
ε. Ρυθµίζονται θέµατα αδειοδότησης των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων που εγκαθίστανται και λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των αναγκών λατοµείων,
των οποίων τµήµα βρίσκεται εντός του λατοµικού χώρου
και το υπόλοιπο εκτός αυτού.
στ. Ορίζεται ότι, εκµεταλλευτές λατοµείων οι οποίοι έχουν καταβάλει εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της έκτασής τους, απαλλάσσονται της υποχρέωσης αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εµβαδού µε
εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η επέµβαση και υποχρεούνται στην καταβολή ανταλλάγµατος χρήσης, ίσου µε το
100% της καθοριζόµενης αξίας της έκτασής τους.
ζ. Καθορίζεται η σχετική διαδικασία για τη χορήγηση
της άδειας εκµετάλλευσης λατοµείων, µαρµάρων ή βιοµηχανικών ορυκτών, καθώς και των δηµοτικών, κοινοτικών και ιδιωτικών λατοµείων και λατοµείων Ν.Π.Δ.Δ.
στις οριζόµενες περιοχές, για τις οποίες το ιδιοκτησιακό
καθεστώς δεν έχει επιλυθεί οριστικά.
- Μέχρι την επίλυση της αµφισβήτησης για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, για τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης στις προαναφερόµενες εκτάσεις, απαιτείται εγγυητική επιστολή αόριστης διάρκειας που αντιστοιχεί στο
ποσό των µέγιστων προβλεπόµενων από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νοµοθεσία, παγίων µισθωµάτων µιας

τριετίας.
- Σε περίπτωση που ο εκµεταλλευτής δεν εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του, η εγγυητική επιστολή καταπίπτει
υπέρ του Δηµοσίου και η άδεια εκµετάλλευσης ανακαλείται. Εάν τα συνολικά οφειλόµενα µισθώµατα υπερβαίνουν το ποσό της εγγυητικής επιστολής, η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση καταλογίζει σε βάρος του εκµεταλλευτή τα ποσά που δεν καλύπτονται από την εγγυητική
επιστολή.
- Περαιτέρω, καθορίζεται η ακολουθούµενη διαδικασία, µετά την επίλυση της αµφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και συγκεκριµένα:
i) H εγγυητική επιστολή επιστρέφεται, χωρίς καµία άλλη υποχρέωση ή βάρος του Δηµοσίου, εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως ιδιωτική.
ii) Η εγγυητική επιστολή συµψηφίζεται µε τα οφειλόµενα προς Δηµόσιο µισθώµατα του εκµεταλλευτή, για όλα τα έτη της προηγούµενης λειτουργίας του λατοµείου,
εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως δηµόσια και καλείται ο
εκµεταλλευτής στη σύναψη µίσθωσης µε το Ελληνικό
Δηµόσιο.
- Εάν τα οφειλόµενα µισθώµατα είναι µεγαλύτερου ύψους από αυτό της εγγυητικής επιστολής, τότε η αρµόδια Υπηρεσία βεβαιώνει ατόκως το επιπλέον αυτό ποσό,
το οποίο καταβάλει ο εκµεταλλευτής, εφάπαξ, εντός
δύο (2) µηνών από τη βεβαίωσή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν χωρεί επιστροφή ποσού για τη χρονική περίοδο που προηγείται της επίλυσης της αµφισβήτης. Εφόσον ο εκµεταλλευτής δεν εκπληρώσει την υποχρέωση
καταβολής του επιπλέον ποσού των µισθωµάτων, η αρµόδια Υπηρεσία ανακαλεί την άδεια εκµετάλλευσης.
(άρθρο 41)
7. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε
κ.υ.α., των ορισµών, των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σηµείων και των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή
(Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.).
(άρθρο 42)
8.α. Επανακαθορίζονται οι πόροι του Εθνικού Κέντρου
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ),
στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις (άρθρο 41, ν.4129/2013).
Η ισχύς της εν λόγω ρύθµισης αρχίζει από 24 Ιουνίου
2015 [ηµεροµηνία επανασύστασης του Ινστιτούτου Γεωργικών Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και µετονοµασίας του Εθνικού Κέντρου Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ) σε ΕΚΠΑΑ].
β. Ορίζεται ότι, το προσωπικό που αποσπάται στο ανωτέρω Κέντρο λαµβάνει τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές
της οργανικής του θέσης, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις
χορήγησής τους, οι οποίες βαρύνουν τους φορείς προέλευσης.
(άρθρο 43)
9. Εντάσσονται, αναδροµικά από 1.11.2013 (ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του ν.4203/2013) και οι ηλιοθερµικοί σταθµοί εγκατεστηµένης ισχύος P ≥ 10 MW, στην
κατηγορία των ειδικών έργων (περ.δ 1) της παρ.10 του
άρθρου 8, του ν. 3468/2006), για τα οποία επιτρέπεται,
µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις, η παράταση της ισχύος
της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστηµα ίσο µε
αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου. (άρθρο
44)
10. Ορίζεται ότι, δαπάνες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για µετακινήσεις εντός και εκτός επι-
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κράτειας, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2014 και
2015, καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του τρέχοντος οικονοµικού έτους, κατά παρέκκλιση των προθεσµιών ανάρτησης, τηρουµένων όλων των
λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας
αυτών.
(άρθρο 45)
11. Παρατείνεται η δυνατότητα υποβολής, εντός της
οριζόµενης προθεσµίας, των δηλώσεων, ειδικά για το έτος 2015, από τους κατ’ επάγγελµα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, για τη διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελµα αγρότη.
Σε περίπτωση µη υποβολής της δήλωσης ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδροµικά
η τιµή αποζηµίωσης για το 2015, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρο 46)
12. Επαναπροσδιορίζονται οι δράσεις για τις οποίες
διατίθεται την περίοδο 2016-2020, ποσοστό των εσόδων
από πλειστηριασµούς αδιαθέτων δικαιωµάτων εκποµπών
αερίων θερµοκηπίου, τα οποία κατανέµονται ετησίως µε
υπουργική απόφαση, συµπεριλαµβανοµένων των έργων
εξοικονόµησης ενέργειας για την υποστήριξη και των
µεσαίων εισοδηµάτων, που προκηρύσσονται βάσει των
προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας σε οικίες.
(άρθρο 47)
13. Τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις του
ν.4122/2013, σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων και συγκεκριµένα, προβλέπονται µεταξύ άλλων
τα εξής:
α. Ορίζεται δεκαετής, κατ’ ανώτατο όριο, η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ).
β. Επανακαθορίζεται το κατώτατο όριο των επιβαλλόµενων χρηµατικών προστίµων (σε 500 αντί 1000 Ευρώ,
που ισχύει) στους παραβάτες των διατάξεων σχετικά µε
την διενέργεια επιθεωρήσεων των συστηµάτων θέρµανσης και των συστηµάτων κλιµατισµού των κτιρίων καθώς
και µε την έκδοση των ΠΕΑ.
(άρθρο 49)
14α. Καταργούνται οι διατάξεις των παρ.11(α) και (β)
του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 και δεν επιτρέπεται, εφεξής, η χορήγηση, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, εφόσον αυτά είχαν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δηµοτικές οδούς ή κα βρίσκονταν εντός αποστάσεως διακοσίων (200) µέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) µέτρων
από τον άξονα των δηµοτικών οδών.
β. Παράλληλα, ορίζεται ότι, εξακολουθούν να ισχύουν
συγκεκριµένες διοικητικές πράξεις για ακίνητα, εντός
των προαναφερόµενων εκτάσεων, στα οποία όµως δεν
επιτρέπεται η ανανέωση έγκρισης δόµησης και άδειας
δόµησης στην περίπτωση που η αρχική δεν έχει υλοποιηθεί, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρο 50)
15. Παρέχεται η δυνατότητα στο Κέντρο Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στο πλαίσιο επίτευξης των
σκοπών του, να συνάπτει Προγραµµατικές Συµβάσεις µε
το Δηµόσιο ή και µε φορείς του δηµόσιου τοµέα, καθώς
και µε τις ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, µε
αντίστοιχη απεικόνιση στους προϋπολογισµούς τους.
(άρθρο 51)
16.α. Παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής, µέρους
των εισπραττόµενων προστίµων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής, µεταλλευτικής και λατοµικής νοµοθεσίας

που καθορίζεται, µε κ.υ.α., σε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που
συστήνεται στον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών διενέργειας ελέγχων και επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ).
- Οι ανωτέρω πιστώσεις δεν συνυπολογίζονται για τον
καθορισµό των ανώτατων ορίων δαπανών του ετήσιου
τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
- Οι πάσης φύσεως δαπάνες ελέγχων και επιθεωρήσεων των τµηµάτων του ΣΕΠΔΕΜ, καλύπτονται από τον εν
λόγω ειδικό κωδικό και, σε περίπτωση εξάντλησης του
ορίου δαπανών του εν λόγω κωδικού, οι δαπάνες αυτές
καλύπτονται από τους αντίστοιχους κωδικούς δαπανών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β. Επιτρέπεται η έκδοση ενιαίου ΧΕΠ µε έναν υπόλογο, χωρίς να απαιτείται αιτιολογηµένη απόφαση, για την
κάλυψη δαπανών πολλαπλών µετακινήσεων των Επιθεωρητών του ΣΕΠΔΕΜ, µε σκοπό τη διενέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, την εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών, την παράστασή τους σε δικαστήρια
επί υποθέσεων που σχετίζονται µε το ελεγκτικό τους έργο, καθώς και για τη διερεύνηση των συνθηκών ατυχηµάτων σε χώρους της ελεγκτικής τους αρµοδιότητας, µε
χρονικό ορίζοντα δύο (2) µηνών.
γ. Επαναπροσδιορίζονται οι αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα των οριζόµενων υπαλλήλων που υπηρετούν στο
Συντονιστικό Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών
Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), καθώς και των υπαλλήλων ΠΕ Μηχανικών που υπηρετούν στα Τµήµατα Επιθεώρησης µεταλλείων του ΣΕΠΔΕΜ.
δ. Προβλέπεται η εξαίρεση, από την υποχρέωση, να
φέρουν διακριτικά κρατικού οχήµατος, τα υπηρεσιακά οχήµατα που χρησιµοποιούνται από τους Επιθεωρητές
Περιβάλλοντος και από τους Επιθεωρητές Μεταλλείων.
- Προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων και διοικητικού προστίµου, ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, για πράξεις παρεµπόδισης του ελεγκτικού έργου των Επιθεωρητών Μεταλλείων, καθώς και των σχετικών γνωµοδοτικών επιτροπών.
(άρθρο 52)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Επαναλαµβάνονται διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και εισάγονται νέες ρυθµίσεις, αναφορικά µε τους
Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων και Συστηµάτων
Θέρµανσης και Κλιµατισµού. Οι κυριότερες µεταβολές εστιάζονται στα ακόλουθα σηµεία:
α. Επανακαθορίζονται τα προσόντα των Ενεργειακών
Επιθεωρητών, οι οποίοι εντάσσονται σε τρείς τάξεις (Α΄,
Β΄ Γ΄). Επίσης, επανακαθορίζονται τα ασυµβίβαστα µε
την ιδιότητά τους.
β. Αναµορφώνεται το πλαίσιο και η διαδικασία καταβολής παραβόλων, αναφορικά µε την εγγραφή και τη διαχείριση των Μητρώων Ενεργειακών Επιθεωρητών. Συγκεκριµένα:
- Για την εγγραφή τους στα Μητρώα, οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές εξακολουθούν να καταβάλλουν εφάπαξ παράβολο ύψους 50 ευρώ, ενώ καταργείται το ετήσιο παράβολο ύψους 100 ευρώ.
- Για τη διαχείριση των Μητρώων, οι ωφελούµενοι υπο-
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χρεούνται να καταβάλλουν παράβολο για κάθε ενεργειακή επιθεώρηση, το οποίο ορίζεται σε 5 ευρώ για ενεργειακή επιθεώρηση Α΄ τάξης, 10 ευρώ για ενεργειακή επιθεώρηση Β΄ τάξης και σε 30 ευρώ για ενεργειακή επιθεώρηση Γ΄ τάξης.
- Από τα εισπραττόµενα έσοδα, τα οποία σήµερα στο
σύνολό τους αποτελούν πόρο του Πράσινου Ταµείου,
ποσοστό 30% αποδίδεται στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
- Με κ.υ.α. µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά των
ανωτέρω παραβόλων και ρυθµίζονται όλα τα συναφή θέµατα (διαδικασία είσπραξης, απόδοσης κ.λπ.).
γ. Ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα αναφορικά µε την
τήρηση του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και του
Αρχείου Επιθεωρήσεως Κτιρίων, καθώς και τη διαδικασία
επιβολής κυρώσεων στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές
που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους.
(άρθρα 53 – 59)

ση του σχετικού π.δ. και την ως εκ τούτου αντιµετώπιση
όλων των συναφών εξόδων. (άρθρο 8 παρ.4) Η εν λόγω
εταιρεία σήµερα δεν ανήκει στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης.
4. Ενδεχόµενη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού,
από τυχόν χρηµατοδότηση της συνιστώµενης Αρχής.
(άρθρο 8 παρ.8)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από την : α) ανάπτυξη εθνικών σχεδίων σε συνεργασία µε την Αρχή για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
(άρθρο 29)
β) παροχή συνδροµής στους διαχειριστές ή τους ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ., µέσω παροχής πρόσθετων πόρων.
(άρθρο 30)
6. Ενδεχόµενη αύξηση δηµοσίων εσόδων ή των εσόδων της αρµόδιας Αρχής, κατά περίπτωση, από την είσπραξη των οριζόµενων προστίµων του άρθρου 32
παρ.Α.

Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, σύµφωνα µε την
εισήγηση της αρµόδιας ΓΔΟΥ, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου
(Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο αποδίδονται πόροι από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό / Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Δαπάνη, από την καταβολή εξόδων µετακίνησης εντός και εκτός επικράτειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2014 και 2015, κατά παρέκκλιση των προθεσµιών ανάρτησης. (άρθρο 45) Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα µε
στοιχεία του επισπεύδοντος Υπουργείου, ανέρχεται στο
ποσό των 5,5 χιλ. ευρώ για το 2014 και στο ποσό των 26
χιλ. ευρώ για το 2015.
2. Ενδεχόµενη αύξηση των δηµοσίων εσόδων, από την
είσπραξη του προσαυξηµένου (δεκαπλάσιο) παραβόλου
που επιβάλλεται για την έκδοση άδειας εκµετάλλευσης
λατοµικών ορυκτών, στην περίπτωση εξέτασης εκπροθέσµων αιτήσεων για την παράταση της ισχύος της σύµβασης µίσθωσης και αδειών εκµετάλλευσης αυτών.
(άρθρο 41 παρ.4)

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού της Αρχής του άρθρου 8, του προϋπολογισµού
της ΕΔΕΥ ΑΕ, και των προϋπολογισµών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση
1. Ετήσια δαπάνη από την ίδρυση νέας δηµόσιας Αρχής στην οποία ανατίθενται οι οριζόµενες ρυθµιστικές
λειτουργίες για το πλαίσιο ασφάλειας των υπεράκτιων
εργασιών έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, και την ως εκ τούτου κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών δαπανών αυτής. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται
και την έκδοση π.δ/τος. (άρθρο 8 παρ.3 και Παράρτηµα 3)
2. Δαπάνη της αρµόδιας Αρχής από την: α) προµήθεια
του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία της, (άρθρο 8 παρ.3 και Παράρτηµα 3)
β) εν γένει άσκηση των αρµοδιοτήτων της και την υλοποίηση των προβλέψεων του υπό ψήφιση νόµου (διερεύνηση σοβαρών ατυχηµάτων, συµµετοχή σε διαβουλεύσεις, κατάρτιση σχεδίων αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, διενέργεια ασκήσεων κ.λπ.).
(άρθρα 8, 26, 27, 29, 31)
3. Πρόσθετη δαπάνη της ΕΔΕΥ ΑΕ, λόγω άσκησης των
αρµοδιοτήτων της συνιστώµενης Αρχής, έως την έκδο-

1. Ενδεχόµενη µείωση εσόδων από την µείωση του κατώτατου ορίου των επιβαλλόµενων χρηµατικών προστίµων στους παραβάτες συγκεκριµένων διατάξεων
(άρθρο 49 παρ.4)
2. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από: α) την καταβολή
στο διπλάσιο του ανταλλάγµατος χρήσης γης από τους
εκµεταλλευτές λατοµικών - µεταλλευτικών επιχειρήσεων, στις οριζόµενες περιπτώσεις,
(άρθρο 41 παρ.7)
β) τον επανακαθορισµό των παραβόλων που καταβάλλονται για τη διαχείριση των Μητρώων Ενεργειακών Επιθεωρητών.
(άρθρο 53 παρ 6 και 7)

ΙV. Επί του προϋπολογισµού της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (ΕΚΧΑ) Α.Ε.», (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, επιχορηγούµενη από ΠΔΕ και Ε.Ε.)
Δαπάνη, από την ηλεκτρονική υποβολή των µνηµονευόµενων τοπογραφικών διαγραµµάτων στη Βάση Δεδοµένων της ανωτέρω εταιρείας και την ως εκ τούτου ανάγκη
συνεχούς αναβάθµισης του ηλεκτρονικού συστήµατος
αυτής.
(άρθρο 40)
Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, εκτιµάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 50 χιλ.
ευρώ περίπου, ετησίως.

V. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών φορέων της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 663/1977, καθώς και επί των προϋπολογισµών των φορέων του άρθρου 20 του
ν. 4058/2012 (Μετοχικό Ταµείο Στρατού και Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων)
1. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από τη µετατροπή σε
χρηµατική της ποινής φυλάκισης, σε περίπτωση που ο
κάτοχος άδειας, ο διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης Μ.Π.Εγκ.,
δε συµµορφώνεται ως προς τις υποχρεώσεις λειτουργίας αυτού εντός των περιοχών αδειοδότησης ή δεν
προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. (άρθρο 32 παρ.Β)
2. Ενδεχόµενη αύξηση των δηµοσίων εσόδων και των
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εσόδων των ανωτέρω φορέων, από την είσπραξη των
χρηµατικών ποινών και τη µετατροπή σε χρηµατικές των
ποινών φυλάκισης, που τυχόν επιβάλλονται για τις οριζόµενες παραβάσεις.
(άρθρο 52 παρ.10)

VI. Επί του προϋπολογισµού του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (Ν.Π.Ι.Δ. επιχορηγούµενο
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό / Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων του Κέντρου, από: α) τις
υπηρεσίες που τυχόν θα παράσχει σε δηµόσιους φορείς
στο πλαίσιο σχετικών προγραµµατικών συµβάσεων,
(άρθρο 51)
β) τον επανακαθορισµό των παραβόλων που καταβάλλονται για τη διαχείριση των Μητρώων Ενεργειακών Επιθεωρητών.
(άρθρο 53 παρ. 6 και 7)
VII. Από την παράταση της άδειας εκµετάλλευσης Νότιας Καβάλας δεν επέρχεται επιβάρυνση ούτε µεταβάλλονται, ουσιωδώς, τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού ούτε των προϋπολογισµών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
(άρθρο 38)
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016
Η Γενική Διευθύντρια

Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ,
τροποποίηση του π.δ.148/2009 και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού της Αρχής του άρθρου 8, του προϋπολογισµού
της ΕΔΕΥ ΑΕ, και των προϋπολογισµών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά περίπτωση
1. Ετήσια δαπάνη, από την ίδρυση νέας δηµόσιας Αρχής στην οποία ανατίθενται οι οριζόµενες ρυθµιστικές
λειτουργίες για το πλαίσιο ασφάλειας των υπεράκτιων
εργασιών έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων, και την ως εκ τούτου κάλυψη µισθολογικών και λειτουργικών δαπανών αυτής. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται
και την έκδοση π.δ. (άρθρο 8 παρ.3 και Παράρτηµα 3)
2. Δαπάνη της αρµόδιας Αρχής από την: α) προµήθεια
του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία της,
(άρθρο 8 παρ.3 και Παράρτηµα 3)
β) εν γένει άσκηση των αρµοδιοτήτων της και την υλοποίηση των προβλέψεων του υπό ψήφιση νόµου (διερεύνηση σοβαρών ατυχηµάτων, συµµετοχή σε διαβουλεύσεις, κατάρτιση σχεδίων αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, διενέργεια ασκήσεων κ.λπ.).
(άρθρα 8, 26, 27, 29, 31)
3. Πρόσθετη δαπάνη της ΕΔΕΥ ΑΕ, λόγω άσκησης των
αρµοδιοτήτων της συνιστώµενης Αρχής, έως την έκδοση του σχετικού π.δ/τος, και την ως εκ τούτου αντιµετώπιση όλων των συναφών εξόδων. (άρθρο 8 παρ.4) Η εν
λόγω εταιρεία σήµερα δεν ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
4. Ενδεχόµενη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισµού,
από τυχόν χρηµατοδότηση της συνιστώµενης Αρχής.
(άρθρο 8 παρ.8)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από την:
α) ανάπτυξη εθνικών σχεδίων σε συνεργασία µε την
Αρχή για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
(άρθρο 29),
β) παροχή συνδροµής στους διαχειριστές ή τους ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ., µέσω παροχής πρόσθετων πόρων.
(άρθρο 30)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και των οικείων
προϋπολογισµών, κατά περίπτωση.

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου
(Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο αποδίδονται πόροι από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό / Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Δαπάνη, από την καταβολή εξόδων µετακίνησης εντός
και εκτός επικράτειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά τα έτη
2014 και 2015, κατά παρέκκλιση των προθεσµιών ανάρτησης. (άρθρο 45) Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα µε στοιχεία του επισπεύδοντος Υπουργείου, ανέρχεται στο ποσό των 5,5 χιλ. ευρώ για το 2014 και στο ποσό των 26
χιλ. ευρώ για το 2015.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Ενδεχόµενη µείωση εσόδων από τη µείωση του κατώτατου ορίου των επιβαλλόµενων χρηµατικών προστίµων
στους παραβάτες συγκεκριµένων διατάξεων
(άρθρο 49 παρ.4)
Η ανωτέρω µείωση εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του Ταµείου.

IV. Επί του προϋπολογισµού της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (ΕΚΧΑ) Α.Ε.», (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης, επιχορηγούµενη από ΠΔΕ και Ε.Ε.)
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Δαπάνη, από την ηλεκτρονική υποβολή των µνηµονευόµενων τοπογραφικών διαγραµµάτων στη Βάση Δεδοµένων της ανωτέρω εταιρείας και την ως εκ τούτου ανάγκη
συνεχούς αναβάθµισης του ηλεκτρονικού συστήµατος
αυτής.
(άρθρο 40)
Η εν λόγω δαπάνη, σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο, εκτιµάται ότι ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ περίπου, ετησίως και θα αντιµετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού
της ανωτέρω Α.Ε..
ΙV. Από την παράταση της άδειας εκµετάλλευσης Νότιας Καβάλας δεν επέρχεται επιβάρυνση ούτε µεταβάλλονται, ουσιωδώς, τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού ούτε των προϋπολογισµών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης.
(άρθρο 38)

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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