ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κύρωση της από 20.11.2018 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και
των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΩΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL 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) και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως
κατεπείγον από την Κυβέρνηση (άρθρο 76 παρ. 4 του Συντάγµατος), διαρθρώνεται, όπως διαµορφώθηκε κατά την επεξεργασία του από την αρµόδια
Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, σε δύο (2) Μέρη και είκοσι τέσσερα (24) άρθρα.
Το Μέρος Α΄ του νοµοσχεδίου, υπό τον τίτλο «Επείγουσες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», διαρθρώνεται σε τέσσερα (4)
Κεφάλαια και είκοσι ένα άρθρα (1-21), και περιλαµβάνει διάφορες ρυθµίσεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1-2) ρυθµίζονται
θέµατα που αφορούν το Κτηµατολόγιο και, ιδίως, ζητήµατα σχετικώς µε τη
διαδικασία καταχώρισης πράξεων σε περίπτωση αναστολής τήρησης των
κτηµατολογικών βιβλίων που διετάχθη διά δικαστικής απόφασης, και επιµη-
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κύνεται κατά ένα έτος (από 14ετής ορίζεται 15ετής) η προθεσµία δικαστικής
προσβολής ανακριβούς πρώτης εγγραφής για τις περιοχές που κηρύχθηκαν
υπό κτηµατογράφηση πριν από τις 2.8.2006 (άρθρο 1). Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση προς έκδοση υπουργικής απόφασης για τη ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων σχετικώς µε τα προσόντα του Προέδρου και τα κριτήρια αξιολόγησής του, των µελών του Δ.Σ. και του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ.
«Ελληνικό Κτηµατολόγιο» (άρθρο 2).
Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 3-10) περιλαµβάνει ρυθµίσεις που αφορούν ενεργειακά θέµατα. Συγκεκριµένως, µε τις διατάξεις του άρθρου 3 τροποποιούνται και συµπληρώνονται ρυθµίσεις του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι, εκτός από τους παραγωγούς ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (στο εξής, Α.Π.Ε.), θα επιβαρύνονται µε το ειδικό τέλος, από την έναρξη της εµπορικής λειτουργίας των
σταθµών τους, και οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς
Σταθµούς. Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του ειδικού τέλους ανά κατηγορία σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και
οι κατηγορίες που απαλλάσσονται του εν λόγω τέλους. Ειδικότερα, ορίζεται
ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήµατα Α.Π.Ε. σε κτήρια ή
από φωτοβολταϊκά συστήµατα, και οι αυτοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας
απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους, εκτός των οριζόµενων στην προτεινόµενη διάταξη περιπτώσεων. Ορίζεται επίσης ότι, έως το
έτος 2020, ποσοστό των εσόδων από πλειστηριασµούς αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου δύναται να διατίθεται προς χρηµατοδότηση έργων και δραστηριοτήτων «για την ανάπτυξη βιώσιµων οικονοµικών
δραστηριοτήτων χαµηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος,
µε στόχο την ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονοµιών καθώς και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας» στις οριζόµενες Περιφερειακές Ενότητες, στις οποίες η κύρια οικονοµική δραστηριότητα σχετίζεται µε την εξόρυξη και καύση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, επανακαθορίζεται το ποσό που αποδίδεται στους κατόχους άδειας προµήθειας οι οποίοι προµηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακούς καταναλωτές των δήµων στους οποίους λειτουργούν σταθµοί
Α.Π.Ε., µε σκοπό το ανωτέρω ποσό να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές µέσω των λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Επιτροπή Επιµερισµού του ειδικού τέλους και Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη σύνθεση, τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λει-
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τουργίας τους, ενώ καθορίζεται εκ νέου το ποσοστό του ειδικού τέλους που
αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταµείου. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 τροποποιούνται και συµπληρώνονται ρυθµίσεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις». Μεταξύ άλλων, καταργείται από 1.1.2019 η χρέωση που επιβάλλεται
σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου για το σύνολο της ενέργειας που απορροφά
στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το µέρος που αντιστοιχεί στην ενέργεια που παρέχεται σε όλους τους καταναλωτές του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Διασυνδεδεµένου Δικτύου, εξαιρουµένων
των εξαγωγών, καθώς και το Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής που επιβάλλεται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και προβλέπεται ως έσοδο του Υπολογαριασµού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης
(στο εξής, Σ.Η.Θ.Υ.Α.) Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου. Περαιτέρω, παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισµό µε υπουργική απόφαση
των ποσοστών µειωµένων χρεώσεων του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων (στο εξής, Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) ανά κατηγορία πελατών από την 1.1.2019, και για τη ρύθµιση κάθε σχετικού ζητήµατος. Επίσης, ο
«Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ορίζεται
ως φορέας πραγµατοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακού συστήµατος
για την υπαγωγή των δικαιούχων σε κατηγορία µειωµένων χρεώσεων. Τέλος, ορίζεται ότι από 1.1.2019 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις της ΑΔΜΗΕΕ Α.Ε., που απορρέουν από τις αρµοδιότητες της διαχείρισης των εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεµένου Συστήµατος και Δικτύου, τα οποία προέρχονται από το Ειδικό Τέλος για τη
Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.), το Μεσοσταθµικό Μεταβλητό Κόστος Θερµικών Συµβατικών Σταθµών και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη,
ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσής τους, και ρυθµίζονται σχετικά θέµατα. Με
τις διατάξεις του άρθρου 5 καθορίζεται εκ νέου ο τρόπος υπολογισµού της
αξίας κτηρίου ή κτηριακής µονάδας για τον χαρακτηρισµό της ανακαίνισής
του ως ριζικής (ανακαίνιση µεγάλης κλίµακας), µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για τον νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό
των κλάδων προµήθειας και διανοµής στην αγορά του φυσικού αερίου και
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άλλες διατάξεις», σχετικώς µε τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 7 τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασµός - Βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», σχετικώς µε τη σύναψη Συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθµών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Ειδικότερα,
µεταξύ άλλων, παρατείνονται οι προθεσµίες εντός των οποίων οι κάτοχοι αδειών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 904/2011 απόφασης της Ρ.Α.Ε., όπως ισχύει, για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, καθώς και οι κάτοχοι αδειών
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. οι οποίοι έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεσµεύονται να καταβάλουν το
προϋπολογισθέν συνολικό κόστος σύνδεσης. Επίσης, προβλέπεται η αναβίωση Συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης τις οποίες έχουν συνάψει οι ως
άνω κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι οποίες λύθηκαν λόγω µη καταβολής των δόσεων του συνολικού κόστους σύνδεσης µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2018. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ρυθµίζονται
ζητήµατα που αφορούν την παράταση έως την 31.12.2018 της καταβολής
του τέλους διατήρησης δικαιώµατος κατοχής αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς Α.Π.Ε. για το έτος 2016, καθώς και τον καθορισµό των υποχρέων καταβολής του εν λόγω τέλους για τα έτη 2017, 2018 και
2019. Με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρατείνεται η προθεσµία υποβολής
δηλώσεων των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας,
και ρυθµίζονται σχετικά θέµατα. Τέλος, µε τις διατάξεις του άρθρου 10 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τον Κανονισµό Αδειών Φυσικού Αερίου.
Το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 11-14) περιλαµβάνει διατάξεις που αφορούν θέµατα πολεοδοµικής νοµοθεσίας και ειδικότερα θέµατα αυθαίρετης δόµησης.
Συγκεκριµένως, µεταξύ άλλων, παρατείνεται εκ νέου, έως την 31.12.2019, η
ισχύς των αδειών επισκευής κτισµάτων στις σεισµόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές οι οποίες εκδόθηκαν συµφώνως προς τις οριζόµενες διατάξεις (άρθρο 11). Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την παράταση της ισχύος
συγκεκριµένων οικοδοµικών αδειών και αδειών δόµησης (άρθρο 12). Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και
προστασία του Δοµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» οι οποίες αφορούν, ιδίως, τα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης, την παράταση προθεσµιών καταβολής προστίµων, το ύψος των προστίµων και τις περιπτώσεις µείωσής τους, καθώς και
περιπτώσεις διαγραφής προστίµων µετά την εκτέλεση της κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στις οριζόµενες περιοχές. Μεταξύ άλλων, για τη δια-
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πίστωση της κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 28.7.2011, προβλέπεται η σύνταξη και έκδοση πρωτοκόλλου
συµµόρφωσης από το αρµόδιο όργανο, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια
υπηρεσία δόµησης, προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία διαγραφής
των προβλεπόµενων προστίµων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών. Ειδικώς για τις περιπτώσεις κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών σε ζώνη αιγιαλού, δάση, δασικές εκτάσεις κ.λπ., καθώς και σε περιοχές
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, τα πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης για αυθαίρετες κατασκευές που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 28.7.2011 διαγράφονται. Στις περιπτώσεις αυτές, το αρµόδιο όργανο συντάσσει, προκειµένου να εφαρµοσθεί η διαδικασία διαγραφής προβλεπόµενων προστίµων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών, διαπιστωτική πράξη την οποία κοινοποιεί στην αρµόδια υπηρεσία
δόµησης (άρθρο 13). Τέλος, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν την ανέγερση κτηρίων εκπαίδευσης και υγείας σε οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα
τα οποία βρίσκονται εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, εντός ορίου
οικισµού προ του 1923 ή εντός ορίου οικισµού κάτω των 2.000 κατοίκων υπό
τις οριζόµενες προϋποθέσεις, χωρίς προηγούµενη τροποποίηση του αντίστοιχου ρυµοτοµικού σχεδίου (άρθρο 14).
Στο Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 15-21) περιλαµβάνονται λοιπές ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ
άλλων, παρατείνεται αυτοδικαίως, για το οριζόµενο κατά περίπτωση χρονικό διάστηµα, η ισχύς των υπουργικών αποφάσεων που αφορούν την προστασία των προστατευόµενων περιοχών από τη λήξη της τελευταίας παράτασης η οποία προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση
ότι το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος χαρακτηρισµού των εν λόγω περιοχών έχει, ήδη, διαβιβασθεί για επεξεργασία στο Συµβούλιο της Επικρατείας
(άρθρο 15). Επίσης, θεσπίζεται η δυνατότητα καταβολής επιχορηγήσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους στη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Α.Ε. και στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε. για τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού συµφέροντος µέσω του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων, και προβλέπεται η ρύθµιση των σχετικών θεµάτων διά της έκδοσης κοινής υπουργικής απόφασης (άρθρο 16). Προβλέπεται, για κάθε µεγάλο, συγχρηµατοδοτούµενο ή µη, δηµόσιο έργο, η κατάρτιση ειδικού µνηµονίου συναντίληψης και συνεργασίας µεταξύ των συναρµόδιων υπουργείων για αρχαιολογικές έρευνες που διενεργούνται στο
πλαίσιο εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής µεγάλων έργων κατά τα ειδικώς οριζόµενα στην προτεινόµενη διάταξη (άρθρο 17). Περαιτέρω, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ορίζεται ως φορέας πραγµατοποίησης της α-

6
παλλοτρίωσης του οικισµού Αναργύρων του Δήµου Αµυνταίου του Νοµού
Φλώρινας, και ρυθµίζονται σχετικά ζητήµατα (άρθρο 18). Ρυθµίζονται, ακόµη, θέµατα που αφορούν την επιτάχυνση της ανακήρυξης των δικαιούχων
των οικοπέδων νέου οικισµού, σε περίπτωση µετεγκατάστασης ή µεταφοράς οικισµού σε νέα θέση για λόγους κοινής ωφέλειας οι οποίοι αφορούν
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την προστασία της ποιότητας ζωής
(άρθρο 19). Παρατείνεται, εξ άλλου, εκ νέου, µέχρι την 31.3.2019, η αναστολή πάσης φύσεως πράξεων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, η
λήψη ασφαλιστικών µέτρων κ.λπ. κατά του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) (άρθρο 20). Τέλος, ρυθµίζονται θέµατα του
Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (στο εξής, Κ.Α.Π.Ε.). Μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η δυνατότητα ορισµού του Κ.Α.Π.Ε. ως Ενδιάµεσου Φορέα
Διαχείρισης και η άσκηση από αυτό συγκεκριµένων καθηκόντων διαχειριστικής αρχής Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κατά τα ειδικώς οριζόµενα στην
προτεινόµενη διάταξη (άρθρο 21).
Με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ (άρθρα 22-23) κυρώνεται η από
20.11.2018 Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΩΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ ΟIL 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) (άρθρο 22). Ορίζεται, επίσης, ότι οι χρήσεις γης που εγκρίθηκαν πριν από τη δηµοσίευση του ν.
2508/1997 είναι δεσµευτικές για τη διοίκηση, µόνον στην περίπτωση που, εν
συνεχεία, εγκρίθηκαν πολεοδοµικές µελέτες αναθεώρησης ή ένταξης (άρθρο 23).
Τέλος, ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου (άρθρο 24).
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 7 παρ. 2
Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη «[σ]υµβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης που λύθηκαν λόγω µη καταβολής των δόσεων της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2018 αναβιώνουν αυτοδίκαια».
Εν προκειµένω, θα ήταν σκόπιµο, για λόγους σαφήνειας και άρτιας εφαρµογής της διάταξης, να διευκρινισθεί εάν οι εν λόγω Συµβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης αναβιώνουν από τον χρόνο της λύσης τους λόγω µη καταβο-
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λής των δόσεων συνολικού κόστους σύνδεσης µέχρι την 30.9.2018, καθώς
και ο χρόνος καταβολής του οφειλόµενου προϋπολογισθέντος συνολικού
κόστους σύνδεσης µετά την αναβίωσή τους.
2. Επί του άρθρου 14
Συµφώνως προς την εν λόγω διάταξη, «[σ]ε οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα που βρίσκονται εντός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, εντός ορίου
οικισµού προ του 1923 ή εντός ορίου οικισµού κάτω των 2.000 κατοίκων, ιδιοκτησίας του οικείου φορέα, επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης
και υγείας, σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους δόµησης της περιοχής, εφόσον: α) τα ακίνητα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και β) διαπιστωθεί µε
αιτιολογηµένη απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλο
κατάλληλο κτήριο ή καθορισµένος χώρος για να υποδεχθεί αυτές τις λειτουργίες».
Η Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο αναφέρει, εν προκειµένω, ότι: «[µ]ε την προτεινόµενη διάταξη εισάγεται ειδική
ρύθµιση η οποία δίνει τη δυνατότητα ανέγερσης κοινωφελών κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας, χωρίς προηγούµενη τροποποίηση του αντίστοιχου ρυµοτοµικού σχεδίου. Η ρύθµιση υπαγορεύεται από την ανάγκη άµεσης και ταχύτατης ανέγερσης σχετικών υποδοµών εκπαίδευσης και υγείας προς εξυπηρέτηση των ολοένα αυξανόµενων αναγκών».
Δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς τη συµβατότητα προς τη συνταγµατική τάξη της ως άνω εξαιρετικής ρύθµισης, που επιτρέπει τη δόµηση κτηρίων εκπαίδευσης και υγείας χωρίς προηγούµενη τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, δεδοµένου ότι, αφ’ ενός, φαίνεται να καταλαµβάνει και προστατευόµενες περιοχές του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος, αφ’ ετέρου ο επείγων και εξαιρετικός χαρακτήρας της ρύθµισης δεν αιτιολογείται
κατά τρόπο ειδικό και σαφή.
Όπως, εξ άλλου, γίνεται παγίως δεκτό από το Συµβούλιο της Επικρατείας,
«όπως έχει ήδη κριθεί, καθ’ ερµηνεία των διατάξεων των άρθρων 24 παρ. 2,
43 παρ. 2 και 102 παρ. 1 του Συντάγµατος, η έγκριση ή η τροποποίηση των
πολεοδοµικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίµακας και η θέσπιση, µε ρυθµίσεις
κανονιστικού χαρακτήρα, πάσης φύσεως όρων δόµησης επιβάλλεται να γίνονται, κατ’ αρχήν, µόνον µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος. Ο κανόνας, εξάλλου, αυτός αφορά τόσο τις αµιγώς κανονιστικές πράξεις και τις
πράξεις µικτού χαρακτήρα όσο και τις ατοµικές πράξεις, διότι, κατά το Σύνταγµα, ο πολεοδοµικός σχεδιασµός συνδέει αρρήκτως αυτές τις κατηγο-
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ρίες πράξεων. Και επιτρέπεται µεν οι όλως εντοπισµένες τροποποιήσεις των
σχεδίων αυτών να επιχειρούνται µε πράξη διάφορη του διατάγµατος, οι εν
λόγω, όµως, τροποποιήσεις παύουν να διατηρούν τον ειδικότερο χαρακτήρα
τους, όταν αφορούν προστατευόµενες περιοχές του φυσικού ή πολιτιστικού
περιβάλλοντος ή συνιστούν σηµαντική πολεοδοµική παρέµβαση για το συγκεκριµένο οικιστικό σύνολο, οπότε οι σχετικές ρυθµίσεις πρέπει, και στην
περίπτωση αυτή, να διενεργούνται µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος
(πρβλ. Σ.τ.Ε. 861/2008 7µ., 93/2016, 4367/2015, 3687/2012, 3661-3/2005 Ολοµ. κ.ά.)» (ΣτΕ 238/2018).
Τέλος, επισηµαίνεται ότι χρήζει διευκρίνισης η φράση «του οικείου φορέα», όπως αναφέρεται στην ως άνω διάταξη.
3. Επί του άρθρου 15
Με τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται ότι η ισχύς των υπουργικών αποφάσεων (που έχουν εκδοθεί βάσει του άρθρου 21 παρ. 9 του ν. 1650/1986
και του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2242/1994) µε αντικείµενο τον καθορισµό
προσωρινών όρων και περιορισµών για επεµβάσεις και δραστηριότητες σε
περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου για τα οποία έχει εκκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, είτε η διαδικασία χαρακτηρισµού τους
µε προεδρικό διάταγµα, ως προστατευόµενων περιοχών («απόλυτης προστασίας της φύσης», «προστασίας της φύσης» ή «εθνικών πάρκων») και οριοθέτησης και καθορισµού χρήσεων γης και δραστηριοτήτων µέσα σε αυτές, είτε η διαδικασία εκπόνησης µελέτης προστασίας περιβάλλοντος και
χωροταξικής µελέτης (άρθρα 18 έως 24 του ν. 1650/1986) και µελέτης Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (άρθρο 29 του ν. 1337/1983), «(…) παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη και της τελευταίας παράτασης που προβλέπεται, µε
την προϋπόθεση ότι το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος χαρακτηρισµού έχει
ήδη διαβιβασθεί για επεξεργασία στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Η παράταση αυτή, δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών
από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης στη διοίκηση του πρακτικού επεξεργασίας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει
εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η αυτοδίκαιη παράταση ισχύει µέχρι την έκδοση του σχετικού προεδρικού
διατάγµατος».
Εν προκειµένω, όσον αφορά το αν και υπό ποιες χρονικές και άλλες προϋποθέσεις επιβαρύνεται υπερµέτρως το δικαίωµα της ιδιοκτησίας των προσώπων που προσωρινώς, δυνάµει τέτοιων ρυθµίσεων, στερούνται της δυνα-
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τότητας εκµετάλλευσης των ακινήτων τους τα οποία βρίσκονται στις ως άνω περιοχές, χρήζει αναφοράς η σχετική πάγια νοµολογία του Συµβουλίου
της Επικρατείας, συµφώνως προς την οποία:
«(…) όπως έχει ήδη κριθεί (ΣτΕ 3333-4/2011, 2831/2013) από τις παραπάνω διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2242/1994 συνάγεται
ότι το µέτρο της αναστολής εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών και έκδοσης
οικοδοµικών αδειών µπορεί να επιβάλλεται “µε την έναρξη εκπόνησης µελέτης προστασίας περιβάλλοντος”. Η έναρξη εκπόνησης της µελέτης αυτής,
που καταλήγει στην έκδοση προεδρικού διατάγµατος, θεωρείται από το νοµοθέτη ως ένδειξη σοβαρής και ενδελεχούς ενασχόλησης της Διοίκησης µε
ορισµένη περιοχή και δικαιολογεί την επιβολή του µέτρου της πρόσκαιρης
αναστολής οικοδοµικών εργασιών και αδειών. Το ανωτέρω µέτρο της αναστολής έκδοσης οικοδοµικών αδειών και εκτελέσεως οικοδοµικών εργασιών, που αποβλέπει στην αποτροπή της δηµιουργίας καταστάσεων που θα
στερούσαν τον πολεοδοµικό ή χωροταξικό σχεδιασµό ή την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος από µεγάλο µέρος της αποτελεσµατικότητάς τους,
αποτελεί συνταγµατικώς ανεκτό περιορισµό του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζει ούτε το άρθρο 17 του Συντάγµατος ούτε το άρθρο 1
του πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβασης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν.δ. 53/1974 (Α΄ 256), εφόσον δεν συνιστά απαλλοτρίωση ή αφαίρεση ιδιοκτησίας χωρίς αποζηµίωση, αλλά επιτρεπτό προσωρινό, επί εύλογο χρονικό διάστηµα, περιορισµό µίας από τις επιτρεπόµενες δυνατότητες εκµετάλλευσης του ακινήτου, επιβαλλόµενο από λόγους ειδικού δηµοσίου συµφέροντος και υποκείµενο, ως προς την νοµιµότητα και την διάρκειά του, σε
δικαστικό έλεγχο τόσο κατά την επιβολή του όσο και κατά την τυχόν παράτασή του. Πράγµατι, ο νοµοθέτης, σταθµίζοντας την επιταγή της προστασίας του περιβάλλοντος, αναγοµένου σε συνταγµατικό αγαθό (άρθρο 24 Συντ.), µε την επίσης συνταγµατικώς επιβαλλόµενη προστασία της ιδιοκτησίας
(άρθρο 17 Συντ.), λαµβάνει πρόνοια ώστε η, κατά τα ανωτέρω, επιβαλλόµενη δέσµευση των ιδιοκτησιών να µην διαιωνίζεται αδικαιολόγητα και προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης του µέτρου της αναστολής οικοδοµικών
εργασιών και αδειών, στις περιοχές για τις οποίες εκπονούνται µελέτες
προστασίας του περιβάλλοντος, µόνον για ορισµένο χρόνο (ένα έτος µετά
τη θέση σε ισχύ της διατάξεως της παρ. 1 περ. 40 του άρθρου 377 του ν.
4412/2016) και εφόσον οι εργασίες εκπόνησής τους έχουν προοδεύσει σε
σηµαντικό βαθµό» (ΣτΕ 1138/2018, βλ. ΣτΕ 2717/2013, ΣτΕ 2831/2013, ΣτΕ
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2328/2012, ΣτΕ 1356/2010, ΣτΕ 3353-3356/2009, ΣτΕ 3360-3379/2009, κ.ά.).
Επίσης, όσον αφορά το κατά πόσον και υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις η Ελλάδα πληροί τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας (βλ. Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης
Μαΐου 1992), ενδεικτικώς αναφέρεται, εν προκειµένω, η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 10ης Νοεµβρίου 2016 επί της υπόθεσης C-504/14, Επιτροπή κατά Ελλάδος (ECLI:EU:C:2016:847), σχετικώς µε
την αποτελεσµατική ή µη προστασία των θινών της Κυπαρισσίας, ως σηµαντικού βιοτόπου ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας caretta caretta. Συµφώνως προς την εν λόγω απόφαση:
«Η Ελληνική Δηµοκρατία (…) δηλώνει ότι στη ζώνη αυτή έχει απαγορευθεί κάθε οικοδοµική δραστηριότητα χωρίς προηγούµενη οικοδοµική άδεια
και ότι δεν πρόκειται να εκδοθεί καµία νέα άδεια έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος» (σκέψ. 33) όπως και ότι «η χορήγηση αδειών οικοδοµής, όπως και [η] εκτέλεσ[η] κατασκευαστικών εργασιών, έχουν ανασταλεί
έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος» (σκέψη 119).
Το Δικαστήριο, κατά την πάγια νοµολογία του, έκρινε «ότι η µεταφορά της
διατάξεως αυτής [άρθρο 12 παρ. 1 στοιχ. βʹ και δʹ της Οδηγίας 92/43] στο εσωτερικό δίκαιο συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών µελών όχι µόνο να
θεσπίσουν ένα πλήρες νοµικό πλαίσιο, αλλά και να εφαρµόσουν συναφώς
συγκεκριµένα και ειδικά µέτρα προστασίας και ότι το σύστηµα αυστηρής
προστασίας προϋποθέτει τη λήψη συνεκτικών και συντονισµένων µέτρων
προληπτικού χαρακτήρα (απόφαση της 15ης Μαρτίου 2012, Επιτροπή κατά
Κύπρου, C-340/10, EU:C:2012:143, σκέψεις 60 και 61 καθώς και εκεί παρατιθέµενη νοµολογία)» (σκέψη 140), καθώς και ότι «ένα σύνολο νοµικών µέσων δεν συνιστά πλήρες νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο όταν µε τα µέσα αυτά δεν καθίσταται δυνατή η αποτροπή παραβάσεων της (…) απαγορεύσεως υποβαθµίσεως ή όταν τα εν λόγω µέτρα πρέπει να συµπληρώνονται τακτικά προκειµένου να µπορούν να διασφαλίζουν την προστασία που
απαιτεί το άρθρο 12 της οδηγίας αυτής» (σκέψη 141). Υπό το δεδοµένο, µάλιστα, ότι «διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις της προβλεπόµενης στο άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/43 απαγορεύσεως υποβαθµίσεως,
τεκµαίρεται ότι δεν υφίσταται ένα πλήρες και συνεκτικό νοµοθετικό πλαίσιο
προληπτικού χαρακτήρα όσον αφορά την προστασία της ζώνης της Κυπαρισσίας» (σκέψη 142).
Το Δικαστήριο κατέληξε, εξ άλλου, ότι, µολονότι η Ελλάδα επεσήµανε τα
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«χαρακτηριστικά, τα µέτρα και τα αποτελέσµατα του σχεδίου προεδρικού
διατάγµατος» καθώς και το ότι «µετά τη Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, επίκειται η έκδοσή του» (σκέψη 138), εν τούτοις, «από τη Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας προκύπτει ότι οι απορρέουσες από το δίκαιο της Ένωσης υποχρεώσεις της Ελληνικής Δηµοκρατίας επιτάσσουν µια νέα κανονιστική ρύθµιση για την προστασία της ζώνης της Κυπαρισσίας και επιβάλλουν την υποβολή, το συντοµότερο δυνατόν, νέου σχεδίου διατάγµατος ενώπιον του οργάνου αυτού» (σκέψη 146). «Υπό τις συνθήκες αυτές, διαπιστώνεται ότι, µη έχοντας θεσπίσει ένα πλήρες, συνεκτικό
και αυστηρό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta εντός της ζώνης της Κυπαρισσίας, η Ελληνική Δηµοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 12, παράγραφός 1, στοιχεία βʹ και δʹ, της οδηγίας 92/43» (σκέψη 149).
4. Επί του άρθρου 22
Με το παρόν άρθρο φέρεται προς κύρωση η Πέµπτη Τροποποιητική Σύµβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 20.11.2018 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.
Αντικείµενο της Σύµβασης αποτελεί η παράταση της Άδειας Εκµετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα»,
που έληγε στις 23.11.2018, έως: είτε α) την 23η Νοεµβρίου 2020, µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) ακόµη έτος µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από έγγραφη σύµφωνη γνώµη του Αναδόχου, είτε β) την ηµεροµηνία έναρξης παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης, αξιοποίησης και εκµετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», εφόσον η ανάδειξη του παραχωρησιούχου
µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ολοκληρωθεί σε σχετικώς σύντοµο διάστηµα και, συνεπώς, η ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης παραχώρησης επέλθει πρώτη.
Οι λοιπές διατάξεις της Αρχικής Σύµβασης και των επόµενων Τροποποιητικών Συµβάσεων, που δεν τροποποιούνται µε τη φερόµενη προς κύρωση
Σύµβαση, παραµένουν «σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια».
Σχετικώς σηµειώνεται ότι η διοικητική δράση του κράτους εκδηλώνεται
συχνά µε τη µορφή της διοικητικής σύµβασης (βλ. Σπ. Φλογαΐτη, Η διοικητική σύµβαση: έννοια και φύση, Αθήνα, 1991, σελ. 21). Η κύρωση της σύµβα-
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σης µε νόµο είναι συνήθης πρακτική και κρίνεται αναγκαία όταν η σύµβαση
καταρτίσθηκε µε διαδικασία διαφορετική από εκείνη που προβλέπουν οι γενικές ή ειδικές διατάξεις, ή περιέχει όρους που δεσµεύουν τους τρίτους (µη
συµβαλλοµένους), ή περιέχει όρους που αντίκεινται στην ισχύουσα νοµοθεσία ή ρυθµίσεις για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν από την εκτέλεση και λύση της σύµβασης µε διαιτησία. Στις περιπτώσεις αυτές η σύµβαση καταρτίζεται µε ιδιωτικό έγγραφο, η ισχύς της όµως εξαρτάται από
την κύρωσή της µε νοµοθετική πράξη, δυνάµει της οποίας και µόνο παράγει
δικαιώµατα και υποχρεώσεις (βλ. ΣτΕ 4025/1998 και 880/2016 καθώς και Ε.
Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τ. 1, 2017, σελ. 184 επ.,
που επισηµαίνει ότι, αν η σύµβαση δεν έχει κυρωθεί µε νόµο, οι όροι της δεν
δύνανται να υπερισχύσουν διατάξεων της νοµοθεσίας).
Εξ άλλου, όπως γίνεται δεκτό και έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής, όταν κυρούται σύµβαση
µε νοµοθετική πράξη, οι σχετικοί µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων όροι της εξακολουθούν να έχουν συµβατικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, οι όροι της που αποκλίνουν από τις ισχύουσες διατάξεις ή θέτουν
απρόσωπους κανόνες δεσµευτικούς για τρίτους, έχουν νοµοθετική περιωπή
και, ως εκ τούτου, οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται βάσει αυτών υπόκεινται σε προσβολή (βλ., ενδεικτικώς, τις εκθέσεις επί των νοµοσχεδίων:
«Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής,
Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του τµήµατος Μαλιακός – Κλειδί του Αυτοκινητοδρόµου Πάτρα-Αθήνα-ΘεσσαλονίκηΕύζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (ν. 3605/2007), «Κύρωση
της Σύµβασης Πώλησης Μετοχών και της Συµφωνίας Μετόχων µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου και της Deutsche Telekom AG» (ν. 3676/2008), «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις» (ν. 4389/2016),
«Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης
σε ενιαίο κείµενο της από 13ης Φεβρουαρίου 2002 Σύµβασης Παραχώρησης
µεταξύ Ελληνικού Δηµοσίου και της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς ΑΕ και
άλλες διατάξεις» (ν. 4404/2016), «Κύρωση της από 14.11.2014 Σύµβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχικού κεφα-
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λαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.7.2016 Τροποποιητικής
Σύµβασης και ρύθµιση λοιπών συναφών θεµάτων» (ν. 4422/2016)).
Αθήνα, 18 Δεκεµβρίου 2018
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