ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθµιση ειδικότερων
ζητηµάτων απολιγνιτοποίησης»
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως το επεξεργάσθηκε η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, διαρθρώνεται σε έξι (6) Μέρη και αποτελείται από τριάντα δύο (32) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του ακροτελεύτιου άρθρου, που ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του
νόµου.
Το Μέρος Α΄ (άρθρα 1-2) έχει τον τίτλο «Σκοπός και Αντικείµενο». Με τις
διατάξεις του προσδιορίζεται ο σκοπός (άρθρο 1) και το αντικείµενο του νόµου (άρθρο 2). Συγκεκριµένα, «Σκοπός του σχεδίου νόµου είναι η δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και του Δήµου Μεγαλόπολης που εξαρτώνται από την εξόρυξη και χρήση
του λιγνίτη και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης που εξαρτώνται από τη χρήση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, όπως οι περιοχές αυτές αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027. Η δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση πραγµατοποιείται µέσω της οικονοµικής διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης των περιοχών
του πρώτου εδαφίου βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής 3
Μετάβασης (Master Plan ΔΑΜ) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027 µε τα συνοδά αυτού ΕΣΔΙΜ». Αντίστοιχα, «Αντικείµενο
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του σχεδίου νόµου είναι ο σχεδιασµός και η οργάνωση του συστήµατος διοίκησης και η ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού για τη δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση των περιοχών του άρθρου 1».
Το Μέρος Β΄ (άρθρα 3-16) έχει τον τίτλο «Οργάνωση διοίκησης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης». Με τις διατάξεις του θεσπίζεται Ειδική Υπηρεσία
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και απαριθµούνται οι αρµοδιότητές της
(άρθρο 3), καθορίζεται η διάρθρωσή της (άρθρο 4), ρυθµίζονται ζητήµατα
σύστασης, αρµοδιοτήτων και λειτουργίας των ειδικών υπηρεσιών της Διαχειριστικής Αρχής Επιχειρησιακού Προγράµµατος Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ (άρθρο 5), της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού
και Συντονισµού Χρηµατοδότησης (άρθρο 6), της Διεύθυνσης Παρατηρητηρίου και Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 7) και του Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης (άρθρο 8), και περιλαµβάνονται ρυθµίσεις αναφορικά µε τον διορισµό, τις αρµοδιότητες και το νοµικό καθεστώς του Διοικητή της Υπηρεσίας
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (άρθρο 9). Επιπροσθέτως, θεσπίζεται
Γραφείο του Διοικητή (άρθρο 10), προσδιορίζεται το νοµικό καθεστώς του
προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (άρθρο 11) και ρυθµίζονται ζητήµατα στελέχωσης των µονάδων της κεντρικής
υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχουν επιφορτισθεί µε την παρακολούθηση της πραγµατοποίησης των έργων που χαρακτηρίζονται ως έργα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (εφεξής: ΔΑΜ) (άρθρο
12). Περαιτέρω, περιλαµβάνονται ρυθµίσεις σχετικά µε τις δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ (άρθρο 13), προβλέπεται η σύσταση, µε υπουργική απόφαση, Επιτροπών Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ και ρυθµίζονται
θέµατα αναφορικά µε τον χαρακτηρισµό των έργων ως έργων ΔΑΜ καθώς
και µε το νοµικό τους καθεστώς (άρθρο 14). Τέλος, θεσπίζεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε.», θεσπίζονται κανόνες για τη λειτουργία του,
παρατίθεται το καταστατικό του (άρθρο 15) και περιλαµβάνονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για την εφαρµογή αυτού του Μέρους (άρθρο 16).
Το Μέρος Γ΄ (άρθρα 17-19) έχει τίτλο «Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια, όρια
δόµησης και απολιγνιτοποίηση» και περιλαµβάνει διατάξεις, που τροποποιούν τον ν. 4759/2000, αφενός µεν, κατά το µέρος του που αφορά τα Περιφερειακά Χωροταξικά Σχέδια και την εκτός σχεδίου δόµηση (βλ. παρατηρήσεις
στην από 2-12-2020 Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί
του νοµοσχεδίου «Εκσυγχρονισµός της Χωροταξικής και Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας»), αφετέρου δε, κατά το µέρος του που αφορά τη θέσπιση Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης («Ζ.ΑΠ.»), καθώς και τον καθορισµό πυρήνων, την εκπό-
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νηση και πραγµατοποίηση Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και την πραγµατοποίηση έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού – Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης εντός των Ζωνών αυτών. Οι διατάξεις για την απολιγνιτοποίηση είχαν προστεθεί στο σχετικό νοµοσχέδιο
µε την µε αρ. 627/68 από 3-12-2020 Τροπολογία «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ενεργειακές ρυθµίσεις», κατ’ επίκληση, µεταξύ άλλων, της 4/2019 απόφασης του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου για
την Ενέργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ)» (ΦΕΚ Β΄4893/2019), της 52/23-12-2019
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 213/2019) και του συναφούς κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – «Ενεργειακός Χάρτης πορείας για το 2050» (COM2011 885 τελικό), «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία»
(COM2019 640 τελικό) και «Πρόταση Κανονισµού για τη θέσπιση του Ταµείου Δίκαιης Μετάβασης (COM2020 22 τελικό)». Στο ανωτέρω πλαίσιο κρίθηκε σκόπιµο το έργο αναβάθµισης, αλλαγής χρήσης και αξιοποίησης εκτάσεων να πραγµατοποιηθεί από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και να εγκριθούν για τον συγκεκριµένο σκοπό Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια αναφορικά µε τις εκτάσεις που
πλέον χαρακτηρίζονται ως Ζ.ΑΠ. Ειδικότερα, τροποποιούνται ρυθµίσεις του
άρθρου 155 του ν. 4759/2000 που αφορούν, µεταξύ άλλων, στα συµβαλλόµενα µέρη (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και στο περιεχόµενο
(περιορισµός ως προς τις απαλλοτριώσεις) της προγραµµατικής σύµβασης
για νέες χρήσεις από τη Δ.Ε.Η. και αναβάθµιση εκτάσεων που περιλαµβάνονται στις Ζ.ΑΠ. (άρθρο 17), στην εκ νέου οριοθέτηση (και σε µη όµορα τµήµατα) των περιοχών επέµβασης των Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (άρθρο
18), καθώς και στο γενικά προβλεπόµενο ποσοστό καθορισµού ευνοϊκότερων συντελεστών δόµησης κάλυψης, ύψους και όγκου, το οποίο αυξάνεται
για τις Ζ.ΑΠ. (άρθρο 19).
Στο Μέρος Δ΄ (άρθρα 20-26) περιλαµβάνονται ειδικότερες ρυθµίσεις για
την απολιγνιτοποίηση, και συγκεκριµένα: επιταχύνεται η αδειοδοτική ωρίµανση και εγκατάσταση έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και εξειδικεύονται οι δραστηριότητες που µπορούν
να εγκαθίστανται σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντληµένων ή
υπό εκµετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η. Α.Ε, αν δεν είναι εφικτή η αναδάσωση των συγκεκριµένων εκτάσεων (άρθρο 20). Επίσης, ρυθµίζεται η
δυνατότητα απόθεσης των υλικών κατεδάφισης εντός των ορυχείων και χαρακτηρίζεται η τέφρα συναπόθεσης ως υποπροϊόν, για τις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων και πραγµατοποίησης δραστηριοτήτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και για τις οποίες δραστηριότητες και έργα απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Ε-
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πιπτώσεων, προκειµένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισµοί για
την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (άρθρο 21). Περαιτέρω, καθορίζεται η διαδικασία απόληψης λιγνιτικού κοιτάσµατος εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ., µε παραποµπή στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (άρθρο
22), θεσπίζεται οριοθέτηση των υδατορεµάτων που ευρίσκονται στις µεταλλευτικές περιοχές εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ., µε καθορισµό των σχετικών διαδικασιών από τις αντίστοιχες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (άρθρο 23), καθορίζεται ο σκοπός, η διαδικασία ίδρυσης, το πλαίσιο
λειτουργίας και χρηµατοδότησης, καθώς και οι αρµοδιότητες της Διαδηµοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης από τους Δήµους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στους οποίους λειτουργούν συστήµατα τηλεθέρµανσης,
ρυθµίζεται η συνεργασία των υφιστάµενων δηµοτικών Επιχειρήσεων Τηλεθέρµανσης των Δήµων της εν λόγω Περιφέρειας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. µε την
υπό σύσταση διαδηµοτική επιχείρηση, και ορίζεται (µε νοµοθετική εξουσιοδότηση) το πλαίσιο ρύθµισης των ειδικότερων ζητηµάτων οργάνωσης της ανωτέρω επιχείρησης (άρθρα 24 και 26), όπως ορίζεται και η διαδικασία έγκρισης των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων για περιπτώσεις βιώσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων χαµηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στις αποκαλούµενες περιοχές µετάβασης (άρθρο 25).
Στο Μέρος Ε΄ (άρθρα 27-31) ρυθµίζονται ζητήµατα, που αφορούν στην
οργάνωση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε σχέση µε τις Ζ.ΑΠ. Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, θεσπίζεται η απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των
Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δ.Ε.Η. Α.Ε., καθορίζεται το σχετικό
µε την απόσχιση γενικό νοµικό πλαίσιο και τα στοιχεία (δικαιώµατα) που περιλαµβάνει η νέα εταιρεία σχετικά µε ακίνητα, πάγια περιουσιακά στοιχεία
και λοιπά ενσώµατα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία, σύµφωνα µε το σχετικό
σχέδιο διάσπασης και την οικεία λογιστική κατάσταση, και προσδιορίζεται
το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (άρθρο 27), θεσπίζονται διατάξεις ως
προς το ειδικό νοµικό πλαίσιο απόσχισης και µεταβίβασης στη νέα εταιρεία
του ανωτέρω Κλάδου, µε ειδικές ρυθµίσεις, µεταξύ άλλων, για τα υφιστάµενα δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης στέρεων ορυκτών καύσιµων υλών που έχουν παραχωρηθεί στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., και παραµένουν σε αυτή, µε
τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις που συναρτώνται προς τη µεταλλευτική
αυτή δραστηριότητα, το δικαίωµα χρήσης και το δικαίωµα εκµετάλλευσης από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. των εκτάσεων και των υποδοµών που µεταβιβάζονται µε
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την απόσχιση, για όσο χρόνο επιτρέπεται στις εν λόγω εκτάσεις η λιγνιτική
δραστηριότητα. Επίσης, θεσπίζονται ειδικότερες ρυθµίσεις για την ταχύτερη
ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης (άρθρο 28), η Δ.Ε.Η. Α.Ε. καθίσταται κυρία εκτάσεων για τις οποίες είχε κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση
υπέρ αυτής και οι οποίες είχαν περιέλθει στο Δηµόσιο, υπό την προϋπόθεση
να καταβάλει η εταιρεία τη σχετική αποζηµίωση. Τέλος, θεωρείται εκπληρωθείς ο σκοπός εκτάσεων που είχε αποκτήσει η Δ.Ε.Η. Α.Ε. για εξόρυξη και
εκµετάλλευση λιγνιτικού κοιτάσµατος και ανήκουν στις Ζ.ΑΠ., και µπορούν
πλέον αυτές να αξιοποιηθούν και για άλλους σκοπούς κατά τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης, στο πλαίσιο της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 29), και
θεσπίζονται µεταβατικές διατάξεις για την απόσχιση του ανωτέρω Κλάδου
(άρθρο 30), καθώς και εξουσιοδοτική διάταξη σχετικά µε παρέκκλιση από
τους όρους δόµησης στο πλαίσιο της προαναφερόµενης απόσχισης (άρθρο
31).
Στο Μέρος ΣΤ΄(άρθρο 32) ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 14
Οι παρ. 1 και 2 παραπέµπουν σε παρ. 9 και 10 του άρθρου 16, το οποίο όµως αποτελείται από οκτώ (8) παραγράφους. Εφόσον εννοούνται οι παρ. 7
και 8, αντίστοιχα, του άρθρου 16, θα ήταν ενδεδειγµένο να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις (να τεθεί «8» αντί «9» και «9» αντί «10»).
2. Επί του άρθρου 15
Το άρθρο 15, µε τίτλο «Σύσταση Εταιρείας "Μετάβαση Α.Ε."», προβλέπει
τη σύσταση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, η οποία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και ανήκει
στους οργανισµούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, υπαγόµενη στις διατάξεις που διέπουν τους φορείς οι οποίοι έχουν ταξινοµηθεί
ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης (παράγραφοι 1 και 2). Ειδικότερα, στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 ορίζεται ότι «Όλες οι εργασίες που εκτελούνται
από την Εταιρεία έχουν άµεση προτεραιότητα έναντι οποιωνδήποτε άλλων
εργασιών που εκτελούνται από δηµόσιες επιχειρήσεις ή οργανισµούς, όπως
Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (ΔΕΗ), Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)». Προβληµατισµός γεννάται κατά πόσον η εκ προοιµίου και σε απόλυτο βαθµό αναγνώριση προτεραιότητας στις εργασίες της εν λόγω εταιρείας, έναντι οποιωνδήποτε άλλων εργασιών που εκτελούνται από δηµόσιες υπηρεσίες ή οργανισµούς,
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χωρίς να αναφέρεται ιδιαίτερος λόγος ιεράρχησης του δηµοσίου συµφέροντος, συνάδει µε την αρχή της ισότητας στη λειτουργία της δηµόσιας υπηρεσίας. Σύµφωνα, εξ άλλου, µε την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, «Όλες
οι αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στην Εταιρεία κάθε αναγκαία συνδροµή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγµατοποίηση του σκοπού της». Από την εν λόγω παράγραφο προκύπτει αντίστοιχος προβληµατισµός µε τον ανωτέρω, καθώς, διά της ρύθµισης αυτής, η
κατά χρόνο εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος φαίνεται επίσης να ιεραρχείται απαρεγκλίτως υπέρ της εν θέµατι εταιρείας, υπό τη µορφή υποχρέωσης για όλες τις υπηρεσίες του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
3. Επί του άρθρου 16
Στην παρ. 1 ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) Υπουργού δύναται να καθορισθούν,
συµπληρωθούν και εξειδικευθούν οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 4, οι θέσεις ευθύνης, καθώς και η κατανοµή
του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ στις επιµέρους Διευθύνσεις,
Τµήµατα και τις άλλες οργανικές µονάδες αυτής».
Οι αρµοδιότητες της ανωτέρω υπηρεσίας καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ.
3, και η διάρθρωσή της, ως διοικητική δοµή, καθορίζεται στο άρθρο 4 του νοµοσχεδίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 2 εδ. β΄ του Συντάγµατος, επιτρέπεται να
ορισθούν ως φορείς άσκησης κανονιστικής αρµοδιότητας, εκτός από τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, και άλλα όργανα, εφόσον πρόκειται για «ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό». Ως ειδικότερα θέµατα θεωρούνται «εκείνα, τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση προς την ουσιαστική ρύθµιση
που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µερικότερη περίπτωση ορισµένου
θέµατος, που αποτελεί το αντικείµενο της εν λόγω νοµοθετικής ρυθµίσεως»
(βλ. ΣτΕ 35 [Ολ] 1776/2007). Απαιτείται, εποµένως, στην περίπτωση αυτή,
να περιέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ’ ύλην προσδιορισµό
του αντικειµένου της εξουσιοδότησης, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική
ρύθµισή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο, όµως, πλαίσιο, συµφώνως το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέµατα (βλ. ΣτΕ [Ολ] 1101/2002, 941/2008, 2116/2009). Ως λεπτοµερειακά θεωρούνται τα ζητήµατα που αφορούν «στη θέσπιση όλως δευτερευουσών και
επουσιωδών ρυθµίσεων, ενώ οι κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις πρέπει να έ-
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χουν τεθεί από τον ίδιο τον νοµοθέτη» (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999), τεχνικού, δε, χαρακτήρα είναι τα θέµατα που αφορούν ρυθµίσεις για τις οποίες
είναι κατ’ αρχήν απαραίτητη η παρέµβαση τεχνικού οργάνου (ΣτΕ
2820/1999, 2967/1999). Υπό το φως των ανωτέρω, παρατηρείται ότι, περιεχόµενο της προβλεπόµενης από την παρ. 1 του παρόντος υπουργικής απόφασης είναι και η συµπλήρωση των οριζόµενων στο άρθρο 3 παρ. 3 αρµοδιοτήτων της εν λόγω υπηρεσίας, όπως και η κατανοµή του προσωπικού
στις επί µέρους Διευθύνσεις και τα Τµήµατά τους, καθώς και στις επιµέρους
οργανικές µονάδες της. Ο καθορισµός νέων αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ µε υπουργική απόφαση, ακριβώς λόγω του ότι δεν αποτελεί θέµα ειδικότερο ή τοπικού ενδιαφέροντος ή µε χαρακτήρα λεπτοµερειακό ή
τεχνικό, θα ισοδυναµούσε, εν προκειµένω, µε τροποποίηση της σχετικής
διάταξης νόµου κατά τρόπο που δεν προβλέπεται στο εδ. β΄ της παρ. 2 του
άρθρου 43 του Συντάγµατος. Το αυτό όσον αφορά τις αρµοδιότητες των Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 14, κατ’ εφαρµογή της παρ. 7 του παρόντος
άρθρου. Τις αρµοδιότητες αυτές µπορεί, απλώς, να κατανέµει ο Υπουργός,
και όχι να καθορίζει, δηλαδή να θέτει, άλλες, µη προβλεπόµενες στον νόµο,
αν αυτή είναι η έννοια της προτεινόµενης ρύθµισης.
Στην παρ. 8 γίνεται αναφορά στη διάταξη του νοµοσχεδίου, µε την οποία
θεσπίζεται η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ. Όµως, αντί του ορθού άρθρου 3, αναφέρεται, εσφαλµένα, το άρθρο 2. Πρέπει, εποµένως, να γίνει σχετική διόρθωση.
4. Επί του άρθρου 25
Με το παρόν προστίθεται περίπτωση β΄ στην παράγραφο 3 του άρθρου 6
του ν. 3889/2010, στην οποία ορίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής: «(…) εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των αρµόδιου για τα θέµατα ΔΑΜ Υπουργού και
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου, η οποία διαµορφώνεται µετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». Θα ήταν ενδεχοµένως ενδεδειγµένο, για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας, η λέξη «διαµορφώνεται» να αντικατασταθεί από τη λέξη
«διατυπώνεται».
5. Επί του άρθρου 31
Στο παρόν ορίζονται τα εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να χορηγείται παρέκκλιση από τους υφιστάµενους όρους δόµησης για τα συγκεκριµένα ακίνητα για έργα κοινής ωφέλειας τηρουµένων των περιορισµών της παρ. 4 του άρθρου 27». Στην παρ. 4
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του άρθρου 27 ορίζονται τα εξής: «Για τους σκοπούς της απόσχισης του παρόντος, συντάσσεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. λογιστική κατάσταση κλάδου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου απόσχισης, καθώς και έκθεση αποτίµησης της αξίας του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 4548/2018».
Επισηµαίνεται ότι η προβλεπόµενη από το άρθρο 31 του νοµοσχεδίου δυνατότητα παρέκκλισης, µε υπουργική απόφαση, από τους όρους δόµησης, οι
οποίοι ορίζονται στον νόµο, δηλαδή µεταβολής των όρων δόµησης, αν αυτό
είναι το νόηµα της προτεινόµενης ρύθµισης, δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο νοµοθετικής εξουσιοδότησης προς ρύθµιση µε υπουργική απόφαση,
επειδή δεν αποτελεί ειδικό ή λεπτοµερειακό ή τεχνικό ζήτηµα (βλ. τον προβληµατισµό επί της εφαρµογής του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του Συντάγµατος στην παρατήρηση επί του άρθρου 16 του παρόντος).
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