ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Υγείας
με τίτλο
«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδη μίας του κορωνοϊσύ ςΟνΙΙ-19 και την
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο Ι
Μεταβατική διάταξη για τις στρατηγικές επενδύσεις

—

Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 29 ν.

4864/2021
Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4864/2021 (Α’ 237), περί υποβληθεισών αιτήσεων

υπαγωγής στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων, προστίθενται νέο πρώτο και δεύτερο
εδάψιο, Το νέο τρίτο εδάψιο βελτιώνεται νομοτεχνικά και η παρ. 5 διαμορψώνεται ως εξής:
«5. Με την επιψύλαξη του τελευταίου εδαψίου της παρ. 3 του άρθρου 2, οι εκκρεμείς
αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ εΦαρμογή των ν. 3894/2010 (Α’
204) ιιαι 4608/2019 (Α’ 66), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης
και δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος η σχετική απόφαση της
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), αξιολογούνται και λαμβάνουν
τα κίνητρα του νόμου δυνάμει του οποίου έχει υποβληθεί η οικεία αίτηση υπαγωγής.
Ειδικά για τα υβριδικά έργα ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) που λαμβάνουν το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης, η
οριστική προσψορά σύνδεσης δεν χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.
Οι Φορείς των επενδυτικών σχεδίων του πρώτου εδαψίου, τα οποία έχουν υποβληθεί προς
αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», κατ’
εψαρμογή του ν. 3894/2010 και του ν. 4608/2019 και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί σχετική
απόψαση της Δ.Ε.Σ.Ε., δύνανται με αίτημά τους να τροποποιούν τις αιτήσεις τους,
προκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες του άρθρου 2 και να λάβουν τα προβλεπόμενα
σε εκάστη κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων κίνητρα. Στην περίπτωση αυτή οι ψορείς των
επενδυτικών σχεδίων, με την αίτησή τους, καταβάλλουν στην «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», πέραν της διαχειριστικής αμοιβής του τρίτου
εδαψίου της παρ. 2 του άρθρου 12, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), επί της
διαχειριστικής αμοιβής του τρίτου εδαψίου της παρ. 2 του άρθρου 12, ως διαχειριστική
αμοιβή για τη νέα αίτηση.».
Άρθρο 2
Παράταση προθεσμίας για υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας τουριστικών
λιμένων Τροποποίηση της Περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012
-

Το πρώτο εδάψιο της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 (Α’ 82)
τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Στους υψιστάμενους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος τουριστικούς

λιμένες χορηγείται άδεια ολικής ή τμηματικής λειτουργίας, εΦόσον ο Φορέας διαχείρισης του
λιμένα υποβάλει μέχρι τις 31.12.2022:
α) αίτηση συνοδευόμενη από τη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, όπου
αυτή απαιτείται, ή την υπουργική απόΦαση παραχώρησης,
β) απόψαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για την
έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων,
γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα στοιχεία β’, δ’ και ε’ της περ. 1 της παρ. 10 του
άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118),
δ) τη δημοσιευμένη στο Φύλλο Εψημερίδας της Κυβέρνησης απόΦαση χωροθέτησης ή την
απόΦαση έγκρισης της θέσης δημιουργίας του τουριστικού λιμένα για τις περιπτώσεις
τουριστικών λιμένων προ της δημοσίευσης του ν. 2160/1993. Για τους τουριοτικούς λιμένες
που αξιοποιούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(Τ.Α.ΙΠΕ.Δ.) δυνάμειτου άρθρου 2 του ν. 3986/ 2011, την αίτηση της παρούσας παραγράψου
δύναταινα υποβάλει καιτο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., ο δε οικείος Φορέας διαχείρισης υποχρεούταινατου
παράσχει κάθε συνδρομή, εξαιρουμένων των τουριστικών λιμένων, των οποίων Φορέας
διαχείρισης είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Τις συνέπειες μη εμπρόθεσμης υποβολής της
αίτησης Φέρει σε κάθε περίπτωση ο οικείος Φορέας διαχείρισης.».
Άρθρο 3
Σκοπός και πάροχος υπηρεσίας επιβατικών μεταψορών κατά παραγγελία στα όρια της
νήσου Αστυπάλαια

1. Ρυθμίζεται η λειτουργία της υπηρεσίας επιβατικών μεταΦορών κατά παραγγελία
(π5ροΓ οο ςπ·ιπς1») που εκτελείται αποκλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα μέσα στα όρια
της νήσου Αστυπάλαιας.
2. Η υπηρεσία της παρ. Ι διενεργείται από πάροχο υπηρεσίας επιβατικών μεταΦορών κατά
παραγγελία, στον οποίο δύναται να συμμετέχουν αυτοτελώς ή από κοινού, ο Δήμος
Αστυπάλαιας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιψέρειας Νοτίου
Αιγαίου και κάθε Αναπτυξιακή Εταιρεία ή αναπτυξιακός οργανισμός που συστήνεται από
τους ανωτέρω Φορείς, καθώς και σε σύμπραξη με Φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
3. α. Ως «επιβατική μεταφορά κατά παραγγελία (Γπ5ροΓ οο άτιπά»)» νοείται η
υπηρεσία μεταΦοράς επιβατών, η οποία χαρακτηρίζεται από ευέλικτη δρομολόγηση και για
την οποία απαιτείται διάδραση μεταξύ του παρόχου της υπηρεσίας επιβατικών μεταΦορών
κατά παραγγελία και των τελικών χρηστών πριν την παροχή της υπηρεσίας.
β. Ως «εικονική στάση» νοείται το σημείο ενδιαΦέροντος ή κόμβος μεταΦορών που έχει
προκαθοριστεί ως στάση των οχημάτων που εκτελούν την υπηρεσία επιβατικών μεταΦορών
κατά παραγγελία, χωρίς να ανήκει σε συγκεκριμένη διαδρομή και το οποίο δύναται να
επιλέγεται ελεύθερα από τους τελικούς χρήστες της υπηρεσίας ως σημείο επιβίβασης ή
αποβίβασής τους.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Παρόχου Υπηρεσίας Μεταφορών κατά Παραγγελία

Στις αρμοδιότητες του Παρόχου Υπηρεσίας Επιβατικών ΜεταΦορών κατά Παραγγελία
(ΠΥΕΜΠ) περιλαμβάνονται:

(α) Η εκτέλεση επιβατικών μεταψορών κατά παραγγελία με ηλεκτρικά αυτοκίνητα οχήματα,
είτε επιβατηγά έως εννέα (9) θέσεων μαζί με τη Θέση του οδηγού είτε με λεωψορεία,
(β) η προμήθεια και αξιοποίηση των απαιτούμενων οχημάτων και η δημιουργία και
χρησιμοποίηση των αναγκαίων εγκαταστάσεων για τη ψόρτιση, τη συντήρηση και επισκευή
τους, καθώς καιτη στάθμευση,
(γ) ο καθορισμός του τρόπου διάδρασης της υπηρεσίας της επιβατικής μεταψοράς κατά
παραγγελία με τους τελικούς χρήστες, καθώς και η προμήθεια, λειτουργία και συντήρηση
της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής,
(δ) η εκπόνηση μελετών συναψών με την οργάνωση και λειτουργία του συγκοινωνιακού
έργου της υπηρεσίας επιβατικών μεταψορών κατά παραγγελία (ι προι οπ
ππιΙ»),
(ε) η εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταψορών σχετικά με την έκδοση της
απόψασης για το κόμιστρο,
(στ) η είσπραξη και ο έλεγχος είσπραξης του κομίστρου,
(ζ) ο καθορισμός των προκαθορισμένων εικονικών στάσεων στις οποίες δύνανται να
επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται οι τελικοί χρήστες της υπηρεσίας,
(η) η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ιτεριουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται.

Άρθρο 5
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Παρόχου Υπηρεσίας Επιβατικών Μεταψορών
κατά Παραγγελία
1. Ο Πάροχος Υπηρεσίας Επιβατικών Μεταψορών κατά παραγγελία, εντός τριών (3) μηνών
από τη σύστασή του, εκδίδει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, στον οποίο καθορίζονται
κατ’ ελάχιοτον:
(α) ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων του,
(β) ο τρόπος πρόσληψης, οι λόγοι και η διαδικασία απόλυσης του προσωπικού, η
συμπεριψορά και οι υποχρεώσεις αυτού, ο χρόνος εργασίας και ανάπαυσης, οι πειθαρχικές
ευθύνες, οι πειθαρχικές ποινές, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε
άλλη σχετική ρύθμιση.
2. Ο εσωτερικός κανονισμός κοινοποιείται στη Διεύθυνση Μεταψορών και Επικοινωνιών της
Περιψέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Άρθρο ό
Συμμετοχή στην υπηρεσία των επιβατικών μεταψορών κατά παραγγελία
1. Στην υπηρεσία των επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία που διοργανώνει ο ΠΥΕΜΠ
δύνανται να έχουν πρόσβαση:
(α) Επιχειρήσεις που, κατ’ εψαρμογή της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του άρθρου Ι του ν.
4093/2012 (Α’ 222), εκμισθώνουν Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό,
όταν αυτά είναι αμιγώς ηλεκτροκίνητα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους
καθορίζονται από τον ΠΥΕΜΠ. Στην περίπτωση αυτή δεν εψαρμόζονται τα άρθρα 13, 20 και
21 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) περί ηλεκτρονικής ή τηλεψωνικής διαμεσολάβησης, συμβάσεων
μίσθωσης και σημείου έναρξης της μίσθωσης, το άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5), περί
ελάχιοτης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης, καθώς και η παρ. 11 της υπ’ αρ.
15732/2012/2012 (Β’ 3053) κοινής απόψασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
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Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταψορών και
Δικτυών και Τουρισμού περί του ελαχίστου τιμήματος της μίσθωσης.
(β) Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, όταν αυτά είναι αμιγώς ηλεκτρικά.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους καθορίζονται από τον ΠΥΕΜΠ. Στην
περίπτωση αυτή δεν εψαρμόζονται οι διατάξεις περί ταξιμέτρου του άρθρου 90 του ν.
4070/2012 (Α’ 82) και της υπ. αρ. Α54501/5518/2014 (Β’ 227) απόψασης του Υψυπουργού
Υποδομών, Μεταψορών και Δικτύων περί καθορισμού κομίστρου στα Επιβατηγά Δημοσίας
Χρήσης αυτοκίνητα.
2. Τα οχήματα των περ. (α) και (β) της παρ. 1, όταν εκτελούν μεταψορική υπηρεσία εκτός της
υπηρεσίας των επιβατικών μεταψορών κατά παραγγελία, οψείλουν να συμμορψώνονται με
τον ν. 4070/2012 για τα Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ καιτον ν. 4093/2012 για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
3. Ο έλεγχος και η επιβολή προστίμου στους παραβάτες του παρόντος,
συμπεριλαμβανομένου του ν. 4070/2012 και του ν. 4093/2012, διενεργείται από την
Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ)

το Λιμενικό Σώμα— Ελληνική Ακτοψυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στους

χώρους ευθύνης τους.
4. Με απόψαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταψορών, ύστερα από εισήγηση του
ΠΥΕΜΠ, καθορίζονται ή αναπροσαρμόζονταιτα κόμιστρα μεταψοράς επιβατών με επιβατικά

ή

λεωψορεία ηλεκτρικά οχήματα που εκτελούν το έργο του παρόχου της υπηρεσίας
επιβατικών μεταψορών κατά παραγγελία (<Γπ5ροΓ οο
ππι»), τα όρια βάρους των
αποσκευών χωρίς καταβολή κομίστρου, σι συντελεστές κομίστρου για μεταψορά
υπερβάλλοντος βάρους αποσκευών και ασυνόδευτων μικροδεμάτων, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια για τον τρόπο είσπραξης, διάθεσης εισιτηρίων, καρτών πολλαπλών διαδρομών
ή καθορισμένης χρονικής διάρκειας και επιβαλλόμενων επιβαρύνσεων ή εκπτώσεων επί της
τιμής αυτών.

Άρθρο 7
Διεύρυνση πεδίου εψαρμογής Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης Τροποποίηση
παρ. 3 και προσθήκη παρ. 9 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021
-

Στο άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021 (Α’ 181), η παρ. 3 τροποποιείται στο δεύτερο
εδάψιο ως προς τη διεύρυνση των δικαιούχων της επιδότησης, στο τρίτο εδάψιο ως προς τα
θέματα που λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της κοινής απόψασης και ως προς το
αντικείμενο της εξουσιοδότησης, προστίθεται Τελευταίο εδάψιο, προστίθεται παρ. 9 και το
άρθρο διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο εξηκοστό πρώτο
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία <(Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης»
Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και ψυσικού αερίου σε
καταναλωτές
1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία <(Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και
ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..
2. Ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, πέρα από τα έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ.
(στ) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’129), δύναται να
χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν αιτόψασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Πηγών

-η.-

Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΛ)
του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’179).
3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της τιμολογητέας
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως
έκπτωση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοιτης ανωτέρω επιδότησης
είναι καταναλωτές χαμηλής τάσης και ειδικά για την περίοδο κατανάλωσης από την
Ιη.8.2021 μέχρι τις 31.12.2022 δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης δύναται να είναι και
καταναλωτές αγροτικής χρήσης μέσης τάσης,
καθώς
και επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων. Με κοινή απόΦαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι
καταναλωτές,
πελατών, το
μεγαβατώρα
εκκαθάρισης,

λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες
είδος των τιμολογίων προμήθειας, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά
(Μ’Ν), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος
η Περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,
ανώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών
ενισχύσεων και οι συναψείς μ’ αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία τυχόν ανάκτησης
ενίσχυσης αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω Φορείς, καθώς και κάθε άλλο θέμα
σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης. Σε περίπτωση δε που η επιδότηση αΦορά
καταναλωτές αγροτικής χρήσης, στην ως άνω κοινή απόΦαση, συμπράπει και ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροΦίμων.
4. Με κοινή απόΦαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται
να Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της κατανάλωσης Φυσικού
αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους
προμηθευτές Φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι οικιακοί καταναλωτές
Φυσικού αερίου. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών καθορίζονται οι δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και
κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση της επιδότησης, το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά
θερμική μεγαβατώρα (Μ’λΙ[ι), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος
εκκαθάρισης, η Περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.
5. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 δύναται να επιδοτείται μέρος της
δαπάνης για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235).
Με κοινή απόΦαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών
καθορίζεται το ύψος του ποσού που διατίθεται κατ’ έτος σύμΦωνα με το πρώτο εδάψιο. Το
ποσό αυτό μεταψέρεται σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και εμΦανίζεται στα έσοδα
του Κρατικού Προϋπολογισμού με εγγραΦή ισόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001
«Επίδομα θέρμανσης» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες)>
του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης.
6. Ειδικά για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2021-2022 η
Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. μεταΦέρει στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου της παρ. 5, από τα
έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ. 1 ποσό έως ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000)
ευρώ, χωρίς να απαιτείται η έκδοση της κοινής αιτόψασης της παρ. 5, κατόπιν αιτήματος του
Υπουργού Οικονομικών προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστος λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του Δήμου Εορδαίας
της Περιψερειακής Ενότητας Κοζάνης της ΠεριΦέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τη
σύνδεση της τηλεθέρμανσης του Δήμου με την υπό κατασκευή μονάδα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ν», παρέχεται έκτακτη ενίσχυση στη Δημοτική

Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.), από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1.
Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών
καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών
ενισχύσεων.
8. Με κοινή από4αση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται
να χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό της Παρ. Ι ο ειδικός λογαριασμός για την
επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που έχει συσταθεί με το άρθρο 36 του ν.
4508/2017 (Α 200).
9. Με κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται
να χρηματοδοτείται από τον ειδικό λογαριασμό της Παρ. 1, ο ειδικός λογαριασμός για τη
χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από
λιγνιτική δραστηριότητα που έχει συσταθεί με το άρθρο 26 του ν. 4513/2018 (Α’ 9).».
Άρθρο 8
Διαδικασία έγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου Εψαρμογής

—

Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 5

άρθρου 10 του ν. 4447/2016
Στο άρθρο ΙΟ του ν. 4447/2016 (Α’ 241), περ Ρυμοτομικών Σχεδίων Εψαρμογής: α) στο

δεύτερο εδάψιο της Παρ. 2 επικαιροποιούνται οιπαραπομΠές στις εψαρμοζόμενες διατάξεις,
β) στην παρ. 3 εξειδικεύονται οι περιοχές στις οποίες καταρτίζονται Ρυμοτομικά Σχέδια
Εψαρμογής, γ) στην Παρ. 5 εξειδικεύεται ο τρόπος έκθεσης και δημοσίευσης των
Ρυμοτομικών Σχεδίων Εψαρμογής, καθώς και υποβολής ενστάσεων και προσδιορίζεται η
διαδικασία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας και το άρθρο 10 διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 10
Ρυμοτομικά Σχέδια Εψαρμογής
1. Για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής απαιτείται η σύνταξη και έγκριση Ρυμοτομικού
Σχεδίου Εψαρμογής, το οποίο περιλαμβάνειτο Ρυμοτομικό Σχέδιο καιτην Πράξη Εψαρμογής.

Με τα σχέδια αυτά εξειδικεύονται, σε κλίμακα πόλης ή οικισμού ή τμημάτων αυτών ή σε
ζώνες και περιοχές ειδικών χρήσεων, οι ρυθμίσεις των Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών
Σχεδίων Περί χρήσεων γης και όρων δόμησης και καθορίζονται επακριβώς οι κοινόχρηστοι,
κοινωψελείς και οικοδομήσιμοι χώροι της προς πολεοδόμηση περιοχής, καθώς και τα
διαγράμματα των δικτύων υποδομής.
2. Για την κατάρτιση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εψαρμογής απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων
Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων των άρθρων 7 και 8. Αν δεν έχει εγκριθεί για την
προς πολεοδόμηση περιοχή Τοπικό ή Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και η περιοχή συνεχίζει να
καλύπτεται από Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης, ακολουθείται η διαδικασία ττολεοδόμησης, σύμψωνα με τα άρθρα 7, 8 έως
14 και 15 του ν. 2508/1997 (Α’ 124) καιτο άρθρο 12 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), αν πρόκειται
για περιοχή που έχει καθορισθεί ως περιοχή ανάπλασης, ή για προβληματική περιοχή προς
πολεοδομική αναμόρψωση, ή για οικισμό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων,
αντίστοιχα.
3. Τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εψαρμογής καταρτίζονται γιατο σύνολο των περιοχών των Τοπικών
ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή και για τμήμα αυτών, το οποίο Πρέπει πάντως να
αποτελεί πολεοδομική ενότητα, όπως αυτή καθορίζεται στο οικείο Τοπικό ή Ειδικό
Πολεοδομικό Σχέδιο ή υποενότητα πολεοδομικής ενότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν
κοινωψελείς σκοποί.

4. α) Η διαδικασία σύνταξης των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής εκκινεί από τον οικείο
Δήμο. Η διαδικασία μπορεί να εκκινήσει και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου δήμου.
β) Τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, πριν από την έγκρισή τους, εκτίθενται με Το σχετικό
κτηματογραψικό διάγραμμα στον οικείο Δήμο επί είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και της οικείας αποκεντρωμένης
διοίκησης. Για το γεγονός αυτό ειδοποιείται το κοινό με σχετική δημοσίευση σε δύο (2)
εφημερίδες, Τοπικής εθνικής κυκλοφορίας, και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.
Μετά την 1.1.2021, όλα τα έγγραφα που αφορούν την έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση
ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής, περιλαμβανομένων των αιτήσεων, γνωμοδοτήσεων των
φορέων της Διοίκησης, κειμένων και χαρτών μελετών, σχεδίων εγκριτικών πράξεων μελετών,
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου μαζί με τα γεωχωρικά δεδομένα κάθε σταδίου της
μελέτης, τα κτηματογραφικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες, καθώς και
ηλεκτρονικά έντυπα του δήμου για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων. Το κοινό
έχει δικαίωμα πρόσβασης για ενημέρωση, μεταψόρτωση των δεδομένων και υποβολή
δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς να απαιτείται
η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής άδειας. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου
μπορεί να παραταθεί έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέσα στην
προθεσμία αυτή, να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράφως ή
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου ενστάσεις, τις οποίες ο Δήμος οφείλει να
εξετάσει εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.
Εφόσον, μετά από την εξέταση των ενστάσεων, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης των
Ρυμοτομικών Σχεδίων, αυτά αναρτώνται εκ νέου για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες προς
ενημέρωση του κοινού. Μετά από την άιτρακτη πάροδο των ως άνω προθεσμιών, τα
Ρυμοτομικά Σχέδια προωθούνται προς έγκριση.
γ) Η έγκριση των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής γίνεται με απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Η ανωτέρω γνώμη παρέχεται υποχρεωτικώς μέσα σε
προθεσμία δύο (2) μηνών από την περιέλευση στο οικείο συμβούλιο του σχετικού ψακέλου
προς γνωμοδότηση. Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία
μπορεί να συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώμη.
δ) Με την απόφαση της περ. γ’ κυρώνεται και η οικεία Πράξη Εφαρμογής, όπου απαιτείται,
η οποία συντάσσεται ταυτόχρονα και σε άμεση συσχέτιση με τα Ρυμοτομικά Σχέδια
Εφαρμογής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του ν. 1337/1983 (Α’ 33).
ε) Η έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής έχειτις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης
κατά τις διατάξεις του από 17.7/16.8.1923 ν.δ. (Α’ 228).
5. Η έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε Ειδικά
Πολεοδομικά Σχέδια μπορεί να γίνει και με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Στην περίπτωση αυτή, τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, πριν
από την έγκρισή τους, εκτίθενται με το σχετικό κτηματογραφικό διάγραμμα στα οικεία
δημοτικά καταστήματα επί είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, καθώς και με ανάρτηση ατην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η
συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας διενεργείται στο οικείο ή στα οικεία δημοτικά καταστήματα

με επιμέλεια των οικείων ΟΤΑ., σι οποίοι εν συνεχεία διαβιβάζουν το σύνολο αυτών στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για το γεγονός αυτό ειδοποιείται το κοινό με
σχετική δημοσίευση σε δύο (2) εψημερίδες, τοπικής ή εθνικής κυκλοψορίας με επιμέλειατων
οικείων ΟΤΑ.. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως και πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Κατ’ εξαίρεση η συλλογή δηλώσεων δύναται να εκκινεί και προ της έκθεσης του
Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής για λόγους επείγοντος ή και διευκόλυνσης της
διαδικασίας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ολοκληρώνεται προ της προθεσμίας του δευτέρου
εδαψίου της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα στην προθεσμία αυτή να λάβουν γνώση των παραπάνω
στοιχείων και να υποβάλουν, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, ενστάσεις στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις οποίες οφείλει να εξετάσει εντός σαράντα (40) εργάσιμων
ημερών, από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον, μετά από την εξέταση των
ενστάσεων, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης των Ρυμοτομικών Σχεδίων, αυτά αναρτώνται
εκ νέου για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες προς ενημέρωση του κοινού. Μετά από την άττρακτη
πάροδο των ως άνω προθεσμιών, τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής προωθούνται προς
έγκριση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.
6. Μετά από την έγκριση των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής απαγορεύεται η
τροποπσίησή τους για μία πενταετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες
καθίστανται αναγκαίες ειδικότερες επιμέρους τροποποιήσεις τους για τη διευκόλυνση της
εφαρμογής του σχεδιασμού στην περιοχή.
7. ‘Οπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται η «Ρυμοτομική Μελέτη», νοείται
εφεξής το Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του παρόντος.
8. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης Ρυμστσμικσύ Σχεδίου Εφαρμογής μπορεί να επιβάλλεται
αναστολή οικοδομικών αδειών και εργασιών σύμφωνα με τσ άρθρο 7 με απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.».

Άρθρο 9

Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε
κοινόχρηστους χώρους Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 20 και παρ. 7 στο άρθρο 21 του ν.
4067/2012
1. Στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί κατασκευών σε δημόσιους κοινούς χώρους,
—

προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέργεια ή
υπόγεια, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για την ηλεκτροδότηση
κοινοχρήστων χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση. Η εγκατάσταση
πραγματοποιείται βάσει μελέτης συνταχθε ίσας από 5 ιπλωματο ύχο μηχανικό αντίστο ιχής
ειδικότητας, εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου και πραγματοποιείται
από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 101195/17.9.2021
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4654) και το εκάστοτε ισχύον
πρότυπο του Ελληνικού
εγκαταστάσεις.)>.

Οργανισμού

Τυποποίησης

(ΕΛΟΤ)

για

τις

ηλεκτρικές

2. Στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012, περί προσωρινών κατασκευών σε ιδιωτικούς χώρους
παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους,
προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε καταστήματα που χρησιμοποιούν
νόμιμα κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων ΚΥΕ επιτρέπεται και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης,
ψωτισμού, καθώς και ανεμιστήρων. Οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους, ψέροντας την κατάλληλη σήμανση.».

Άρθρο 10
Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης

—

Τροποποίηση άρθρου 139 ν. 4759/2020

1. Στην παρ. Ι του άρθρου 139 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), το πρώτο εδάψιο, περί υπαγωγής
της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
εξειδικεύεται, προστίθεται περ. γ, η ενδεικτική απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων της Κ.Υ.ΔΟΜ.
και οι αναψορές στις οικοδομικές άδειες της παρ. 1, αψαιρούνται και επέρχονται
νομοτεχνικές βελτιώσεις, η παρ. 2 αντικαθίσταται, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο
διαμορψώνεται ως εξής:
«Αρθρο 139
Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης
(Κ.Υ.ΔΟΜ.) σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, απευθείας υπαγόμενου στον Γενικό

Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο προϊστάμενος του οποίου
ασκεί την αρμοδιότητα τελικής υπογραψής, κατ’ αναλογική εψαρμογή του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
Η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκείτις αρμοδιότητεςτων υπηρεσιώντου άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α· 167)
στις εξής περιπτώσεις:
α. οικοδομικών εργασιών που γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων
που χρηματοδοτούνται εν όλω

ή

εν μέρει από ευρωπαϊκούς πόρους αξίας τουλάχιστον
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή που αψορούν σε κτίρια άνω των τριών χιλιάδων
(3000) τ.μ.,

ή

β. αν η προέγκριση

ή

η αναθεώρηση αυτής δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μετά
την πάροδο τριών (3) μηνών, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζει η απόψαση του
τελευταίου εδαψίου

ή

γ. όποια αρμοδιότητα αποδίδεται σε αυτή από άλλες διατάξεις.
Στις περ. α’ και β’, η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές μετά από αίτηση του
ενδιαφερόμενου για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας, με την οποία επιλέγει την
έκδοση της πράξης από την Κ.Υ.ΔΟΜ., αντί της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. ή αντί της Γενικής
Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν
καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόψαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι μελέτες και τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχονται από την Κ.Υ.ΔΟΜ. εντός είκοσι (20)
εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού
πληρωμής του παραβόλου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη, ενημερώνεται ο

——

χειριστής της υποβληθείσας αίτησης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες
συμπληρώσεις ή διορθώσεις εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.
Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες για την εξέταση ή διαβίβαση του ψακέλου
στην Κ.ΥΔΟΜ. από τις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. και κάθε άλλο θέμα που αψορά οτην εψαρμογή του
παρόντος.
2. Η έναρξη λειτουργίας της Κ.Υ.ΔΟΜ. διαπιστώνεται με απόψαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Στο Αυτοτελές Τμήμα Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) προίσταται υπάλληλος του
κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Μηχανικών. Μεταβατικά, μέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της παρούσας θέσης ευθύνης, σύμφωνα με τον ν.
4369/2016 (Α1 33), προΙστάμενος τοποθετείται υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας και κλάδου και
ειδικότητας Μηχανικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που πληροί τις
προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) για τις θέσεις ευθύνης. Για την
τοποθέτηση του ως άνω υπαλλήλου, συνεκτιμώνταιτα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητατης
υπηρεσιακής δραστηριότητάς του, η γνώση του αντικειμένου του Φορέα και οι εν γένει
διοικητικές του ικανότητες.».
2. Για την άμεση κάλυψη των αναγκών της Κ.Υ.ΔΟΜ., είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού
έως δέκα (10) ατόμων κατηγορίας Π.Ε. αρχιτεκτόνων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών και
τοπογράΦων μηχανικών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας έως τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί για μια ψορά για ίσο χρονικό
διάστημα, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων
αορίστου χρόνου. Οι εν λόγω προσλήψεις πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης της
Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), με την έκδοση
σχετικής προκήρυξης, ύστερα από έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.), από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία
προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό του προσωπικού που Θα προσληψθεί ανά
κατηγορία, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα προσόντα πρόσληψης και τον τρόπο απόδειξης
αυτών, τα κριτήρια επιλογής και τον τρόπο βαθμολόγησης αυτών, την Προθεσμία υποβολής
των αιτήσεων και τη διαδικασία. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη
της προκήρυξης

δημοσιεύεται σε

δύο

(2) τουλάχιστον εψημερίδες πανελλαδικής

κυκλοψορίας. Οι υποψήψιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού ‘Εργου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο όργανο της οποίας τις αξιολογεί και
συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και ατιορριπτέων. Το Α.Σ.Ε.Π.
διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο και κοινοποιεί την
απόψασή του στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, προκειμένου το αρμόδιο όργανο αυτής να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα
προσληπτέων. Το προσωπικό της παρούσας έχει τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που του
ανατίθενται με τη σύμβαση εργασίας.

Άρθρο 11
Προσωπικό Γραψείου Ελληνικού Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου ό του ν. 4062/2012
Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), περί της στελέχωσης του Γραφείου
—

Ελληνικού, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Α) Στο Γραφείο συστήνονται σαράντα (40) οργανικές Θέσεις προσωπικού, οι οποίες

κατανέμονται ως εξής:
α) είκοσι τέσσερις (24) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μ ηχανικών, ειδικοτήτων:
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών,
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράψων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων,
Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
β) τρεις (3) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος,
γ) μια (1) θέση ΠΕ Γεωτεχνικοί, ειδικοτήτων: Γεωπόνοι και Δασολόγοι,
δ) δυο (2) Θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, μια (1) ειδικότητας Προϊστορικών Κλασικών
και μια (1) Βυζαντινών Μεταβυζαντινών,
ε) δύο (2) Θέσεις αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ των οποίων ένας (1)
κατώτερος και ένας (1) ανώτερος,
στ) μια (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής,
η) δυο (2) Θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
0) δυο (2) Θέσεις ΠΕ Νομικών,
ι) δυο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικών-Γραμματέων,
ια) μια (1) Θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) βοηθητικού προσωπικού.
Β) Οι ως άνω Θέσεις δύνανται να καλύπτονται με μετάταξη προσωπικού, μόνιμου και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς της παρ. Ι του
άρΘρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μετάταξη
του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου προέλευσης, κατόπιν
—

—

αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, που εκδίδει το
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς να απαιτείται
απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα
προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου ΟΤΑ α’
γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα.

ή

β’ βαθμού απαιτείται σύμφωνη

Γ) Οι Θέσεις αυτές δύνανται να καλύπτονται και με απόσπαση προσωπικού, μόνιμου και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόσπαση του
προσωπικού διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν αίτησης των
ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, που εκδίδει το αρμόδιο
όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε
περίπτωση απόσιτασης υπαλλήλου ΟΤΑ α’
Δημάρχου

ή

β’ βαΘμού απαιτείται σύμφωνη γνώμη

ή

Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η απόσπαση διενεργείται για τρία (3) έτη με
δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για μία (1) φορά κατόπιν αίτησης του
υπαλλήλου και έκδοσης σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του φορέα προέλευσης. Ο χρόνος υπηρεσίας των
αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για Θέματα
βαΘμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου,
διακόπτεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για υπηρεσιακούς λόγους ή μετά
από αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.
Δ) Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων δύναται να πραγματοποιηθεί και με προσλήψεις
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως
τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί για μία ψορά για ίσο χρονικό διάστημα,
αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.
Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
πραγματοποιείται, από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’
280), με την έκδοση σχετικής προκήρυξης, ύστερα από έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), η οποία προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό του
προσωπικού που Θα τιροσληψθεί ανά κατηγορία, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα
προσόντα πρόσληψης και τον τρόπο ατιόδειξης αυτών, τα κριτήρια επιλογής και τον τρόπο
βαθμολόγησης αυτών, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τη διαδικασία. Η
προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2)
τουλάχιστον εψημερίδες πανελλαδικής κυκλοψορίας. Οι υποψήψιοι υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών και Νομοθετικού ‘Εργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το
αρμόδιο όργανο της οποίας τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης,
προσληπτέων και ατιορριπτέων. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργείτον έλεγχο νομιμότητας καθώς καιτον
κατ’ ένσταση έλεγχο και κοινοποιείτην απόψασή του στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου το αρμόδιο όργανο αυτής να
καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

Άρθρο 12
Ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 ν. 4872/2021

-

Στο άρθρο 11 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) περί στελέχωσης της Υπηρεσίας Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης: α) στην παρ. Ι ανακατανέμονται οι ειδικότητες των θέσεων
προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προσδιορίζονται σι
προδιαγραψές των πτυχίων της υποπερ. αα) της περ. α και προστίθενται υπσττερ. αε) και βγ)
στις περ. α και β αντίστοιχα, β) στο πρώτο εδάψιο της παρ. 2 διορθώνεται η ονομασία της
Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και το άρθρο 11
διαμορψώνεται ως εξής:
ιιΑρθρο 11
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης
Στην
Ειδική
1.
Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), πλην της Διαχειριστικής
Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, συστήνονται είκοσι (20) θέσεις προσωπικού σι οποίες κατανέμονται ως
εξής:
α) δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:

11

,

—

σικονομικσύ, με οττσιοδήποτε πτυχίο ή
δρύματσς (ΑΕΙ) ή δίπλωμα Ελληνικού Ανσικτσύ

αα) Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ δισικητικού
δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικσύ

—

ή Πρσγραμμάτων Σπσυδών Επιλσγής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής
ισότιμσς τίτλσς της αλλοδαπή ς, ανεξαρτήτως ειδ ικότητας,
αβ) πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ μηχανικών,
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ

ή

αγ) μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ γεωτεχνικών,
αδ) μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ πληροψορικής,
αε) μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ περιβάλλοντος,
β) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:
βα) Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ διοικητικούοικονομικού,
ββ) μια (1) θέση του κλάδου ΤΕ πληροψορικής, και
βγ) μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ μηχανικών,
γ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του κλάδου διοικητικών
γραμματέων,
δ) δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισΘης εντολής.
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων της παρ. Ι είναι τα

προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39).
2. Η στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω
αποστιάσεων είκοσι (20) υπαλλήλων που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), καθώς
και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ο αριθμός των
αποσπασμένων υπαλλήλων δύναται να τροποποιείται με Κοινή απόψαση του αρμόδιου για
Θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών. Για τις αποσπάσεις ακολουθείται η
διαδικασία της παρ. 3. Ειδικά για την περίπτωση απόστιασης υπαλλήλου ΟΤΑ. α’ ή β’
βαΘμού απαιτείται σύμψωνη γνώμη δημάρχου ή περιψερειάρχη, αντίστοιχα.
3. α) Οι Θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, με εξαίρεση τις Θέσεις δικηγόρων
με σχέση έμμισθης εντολής, καλύπτονται τουλάχιστον κατά το ήμισυ με αποσπάσεις
προσωπικού, το οποίο απασχολείται ως μόνιμο προσωπικό ή με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίοτου Χρόνου, στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Κατά την πρώτη εψαρμογή του
παρόντος, η αιτόσπαση του προσωπικού διενεργείται με απόψαση του αρμόδιου για Θέματα
ΔΑΜ Υπουργού κατόπιν αίτησης των ενδιαψερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια
πρόσκληση, που εκδίδει ο αρμόδιος για Θέματα ΔΑΜ Υπουργός, κατόπιν σχετικής εισήγησης
του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται απόψαση ή σύμψωνη γνώμη των
αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του ψορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης
υπαλλήλου ΟΤΑ. α’ ή β’ βαΘμού απαιτείται σύμψωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιψερειάρχη
αντίστοιχα. Οι ενδιαψερόμενοι/υποψήψιοι αξιολογούνται από τον Διοικητή της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ, ο οποίος Εισηγείται σχετικά στον αρμόδιο για Θέματα ΔΑΜ Υπουργό. Η
αιτόσπαση πραγματοποιείται για Τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της
απόσπασης για μία (1) ψορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σύμψωνης γνώμης του
Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και έκδοσης σχετικής απόψασης του αρμόδιου για
θέματα ΔΑΜ Υπουργού. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποστιασμένων λογίζεται ως χρόνος
υπηρεσίας στην οργανική τους Θέση για Θέματα βαΘμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και
οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.

β) Η κάλυψη των θέσεων της παρ. Ι δύναται να πραγματοποιηθεί και με προσλήψεις
προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως
τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί άπαξ για ίσο χρονικό διάστημα, καθώς και με
σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων με σύμβαση Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πραγματοποιείται, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. Ι
του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) με την έκδοση
σχετικής προκήρυξης ύστερα από έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ), από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από
εισήγηση

του

Διοικητή

της

Ειδικής

Υπηρεσίας

ΔΑΜ.

Η

συνολική

διαδικασία,

συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των αιτήσεων, διενεργείται από την Ειδική
Υπηρεσία, επιψυλασσομένης της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ για τη διενέργεια ελέγχου
νομιμότητας της προκήρυξης και του κατ’ ένσταση ελέγχου των προσωρινών πινάκων
κατάταξης. Η πρόσληψη με σχέση έμμισθης εντολής πραγματοποιείται σύμψωνα με τα
οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208).
γ) Η λήξη της σύμβασης πρόσληψης ή της απόσπασης του προσωπικού της παρ. Ι μπορεί να
γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή.
δ) Για το προσωπικό της παρούσας εψαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 479/2021
(Α’ 62).
4. Ως διευθυντές και προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ
ορίζονται μέλη του προσωπικού της με οποιαδήποτε μορψή απασχόλησης και
τοποθετούνται με απόψαση του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, μετά από εισήγηση
του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
5. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης της Διαχειριστικής Αρχής
ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, υπάγεται στο Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.>).

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης
7

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

-

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοΙού £ΟνΙΕ-19 καιτην
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις»
2’
Επισττεύδον Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Στοιχεία επικοινωνίας:
Γραψείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Ηλιόπουλος, τηλ. 213513795,
Γραψείο

Υψυπουργού

Μεταψορών,

Φωτεινή

Κεψαλίδου,

τηλ.

2106508773,

Κε(ίόουπιΊίςοπι

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους τομείς νομοϋέτησης
στους οποιους αφορουν σι όασικες διαταξεις της αξιολογουμενηςρυμισης Ζ
ΤΟΜΙΣ ΝΟΜΟΟΕΤ3-4ΣΗΣ
(Χ)
$3

3

3ΚΠΑΙΔΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
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χ

Ζ
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Τομέας νομσθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & ΘρησκΕυμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομσΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου Προστασίας Του
Πολίτη καιγτιουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μετα4ορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

ΕΝΟΙΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξισλσγούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας
δικαίου αναψορικά με την εψαρμοστέα νομοθεσία επί επενδυτικών σχεδίων τα
οποία έχουν υπαχθεί στους προγενέστερους νόμους περί στρατηγικών επενδύσεων.
Άρθρο 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση χορηγείται παράταση έως και την
31η122022
στην Προθεσμία υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης των τουριστικών
λιμένων.
Άρθρα 3-6: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται για πρώτη Φορά στη
χώρα η δυνατότητα εκτέλεσης συγκοινωνίας με επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσης και η υπηρεσία μεταψοράς κατά παραγγελία («Γ3π5ρο οπ θΓς)>) στη
Νήσο Αστυπάλαια, ως μια καινοτόμος υπηρεσία που θα εκτελείται με οχήματα
αμιγώς ηλεκτρικά.
Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ραγδαίας
αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο

8:

Με την προτεινόμενη

ρύθμιση

σκοπείται η καταπολέμηση της
γραψειοκρατίας, κατά τη συγκέντρωση των αποδεικτικών εγγράφων δήλωσης
ιδιοκτησίας ακινήτων, η οποία επιτυγχάνεται πλέον με συνδρομή των οικείων
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ.) και επέρχονται επιμέρους αλλαγές στη
διαδικασία έγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου ΕΦαρμογής.
Άρθρο 9: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η εν γένει επέκταση της
ηλεκτρικής εγκατάστασης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), για
την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί προς χρήση,
καθώς και η αδυναμία εγκατάστασης και χρήσης ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης,
φωτισμού και ανεμιστήρων σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και σε
καταστήματα, στα οποία οι χώροι αυτοί έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων.
Άρθρο 10: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η αναγκαιότητα για την
άμεση λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.)
Άρθρο 11: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επικαιροποιούνται ο αριθμός και οι
ειδικότητες του απαιτούμενου προσωπικού του Γραψείου Ελληνικού και
καθορίζεται ο τρόπος κάλυψης των θέσεων αυτών.
Άρθρο 12: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ανακατανομή των
ειδικοτήτων των θέσεων προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΔΑΜ), πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, που προβλέπονται

στην παρ. 1 του άρθρ. 11 του ν. 4872/2021 (Α’ 247), χωρίς να διαΦοροποιείται ο
συνολικός αριθμός των θέσεων αυτών.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1: Η προωθούμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για την αποσαψήνιση του
εψαρμοστέου νομοθετικού πλαισίου, επί των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στην
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε., σύμψωνα με τους ν.
3894/2010 (Α’ 204) καιν. 4608/2019 (Α’ 66).
Άρθρο 2: Η ισχύουσα ρύθμιση περιορίζει τους Φορείς εκμετάλλευσης τουριστικών
λιμένων, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν, λαμβανομένης υπόψη καιτης πανδημίας του
κορωνοΙού ςΟνιο-ι9, να υποβάλλουν αίτηση αδειοδότησης κατάτη διαδικασίαπου
προβλέπεται στην παρ. ό του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).
Άρθρα 3-6: Η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει την εκτέλεση συγκοινωνίας με
επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης.
Άρθρο 7: Η αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερη έντονη με
αποτέλεσμα τη δυσκολία πληρωμής των λογαριασμών και την αύξηση του κόστους
παραγωγής.
Άρθρο 8: Παρατηρούνταν ιδιαίτερη χρονική καθυστέρηση, ιδίως όσον αψορά τη
συγκέντρωση των δηλώσεων ιδιοκτησίας ακινήτων.
Άρθρο 9: Άνευ της ρύθμισης δεν είναι δυνατή η επέκταση της ηλεκτρικής
εγκατάστασης και η κάλυψη των αναγκών σε Φωτισμό και θέρμανση ή ψύξη
κοινόχρηστων χώρων, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί σε ΚΥΕ.
Άρθρο 10: Άνευ της προωθούμενης ρύθμισης δεν καθίσταται δυνατή η άμεση
λειτουργία της Κ.Υ.ΔΟΜ., η οποία είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των
καθυστερήσεων κατά την έκδοση των προεγκρίσεων και κατ’ επέκταση των
οικοδομικών αδειών.
Άρθρο 11: Για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που έχουν αποδοθεί στο
Γραψείο Ελληνικού με τις τροποποιήσεις του ν. 4062/2012 (Α’ 70) απαιτείται και η
στελέχωση αυτού με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό που θα συμβάλλει στη
βέλτιστη άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
Άρθρο 12: Η προσθήκη των ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
περιβάλλοντος και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μηχανικών κρίνεται
επιβεβλημένη από τη Φύση του πολυσχιδούς και πολυεπίττεδου αντικειμένου της
ΔΑΜ με το οποίο οι εν λόγω ειδικότητες είναι απόλυτα συνυψασμένες.

3.

Ποιους Φορείς

ή πληθυσμιακές ομάδες αΦορά;

Τους Φορείς επενδυτικών σχεδίων, Φορείς εκμετάλλευσης λιμένων, Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους δημότες τους, τους κατοίκους της νήσου
Αστυπάλαιας, τους επισκέπτες και τουρίστες της νήσου αυτής, τους οδηγούς των
οχημάτων και όλων των ειδών, τις επιχειρήσεις της νήσου Αστυπάλαιας, τους
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, τους αγρότες, τους προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας, τα ΚΥΕ, τις τοπικές κοινωνίες των περιοχών μετάβασης, τους μηχανικού ς,

Γραψείο
Γ Τοτομέα.

Ελληνικού και τους υπαλλήλους που απασχολούνται στον δημόσιο

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ ΕΙ
Οχι χ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
Άρθρο 29 ν. 4864/2021 (Α’ 237), άρθρο 166 ν. 4070/2012, άρθρο εξηκοοτό Πρώτο ν.
4839/202 1, άρθρο 10 ν. 4447/2016, άρθρα 20 και 21 4067/20 12 (Α’ 79), άρθρο 139
ν. 4759/2020 (Α’ 245), άρΘρο ό ν. 4062/2012, άρθρο 11 ν. 4872/202 1.

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο Πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόΦασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

)

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν αψενός νέες
ρυθμίσεις, οι οποίες δεν μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο
νομοθετικής
εξουσιοδότησης
και
αψετέρου, τροποποιούν το υψιστάμενο νομοθετικό
πλαίσιο, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο με νέο νόμο και
όχι με προεδρικό διάταγμα ή άλλη κανονιοτική πράξη.

με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης

Οι Προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν Θα μπορούσαν να
εισαχθούν
με
διοικητικής πρακτικής,
αλλαγή
συμπεριλαμβανομένης
της
δυνατότητας
νέας

της δυνατότητας νέας

ερμηνευτικής

ερμηνευτικής
Προσέγγισης της

προσέγγισης

της
υψιστάμενης
νομοθεσίας, καθώς απαιτούν νομοθετική πρόβλεψη.

υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ιί) με διάθεση

περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν σχετίζονται με
ζητήματα αξιοποίησης είτε ανθρωπίνων είτε υλικών
πόρων.

Συναψείς Πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πχ

6.
Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:
1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε.
του ΟΟΣΑ:

ή

ΙΙ) σε όργανα της Ε.Ε.:
ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμού ς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση

π

Χ

ΙΙΙΙΗ

Χ
·‘‘

ΠΧ

Π

Χ

Π

!‘π

:,

ΠΠ

8.

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Άρθρο 1: Η διασαψήνιση του νομικού πλαισίου
των στρατηγικών επενδύσεων.
ι) βραχυπροθεσμοι:

Άρθρο 2: Η παράταση της προθεσμίας
αδειοδοτησεων των τουριοτικων λιμενων.
Άρθρα 3-6: Η παροχή αξιόπιστης και
στοχευμένης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης
,

στους κατοίκους, επισκέπτες και τουρίστες
της νήσου Αστυπάλαιας, κατά τρόπο
περιβαλλοντικά πρότυπο.
Άρθρο 7: Η άμεση αντιμετώπιση
αυξήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.

των
που

Άρθρο 8: Η διευκόλυνση συλλογής δηλώσεων
ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του Ρυθμιστικού

Πλαισίου Εψαρμογής (ΡΣΕ).
Άρθρο 9: Η διευκόλυνση εγκατάστασης
συσκευών σε δημόσιους κοινόχρηστους
χώρους από καταστήματα.
Άρθρο 10: Η επιτάχυνση στην έκδοση των
διοικητικών πράξεων που έχουν μεταβιβαστεί
στην Κ.Υ.ΔΟΜ.
Άρθρο 11: Η εύρυθμη λειτουργία του
Γραψείου Ελληνικού.
Άρθρο 12: Η ολοκλήρωση της στελέχωσης της
Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΔΑΜ).
Η ορθή λειτουργία του χωροταξικού
σχεδιασμού και η λειτουργία κρίσιμων δομών
και διαδικασιών.
Η ανάπτυξη καθαρών πηγών ενέργειας στη
Νήσο
Αστυπάλαια,
η
μείωση
του
περιβαλλοντικού
αποτυπώματος και η
γενικότερη ανάπτυξη των μεταψορ ικών
υπηρεσιών με απώτερο σκοπό τη διεθνή
αναγνώριση της Νήσου Αστυπάλαιας.

ί) μακροπρόθεσμοι:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθεάρθρου
Στόχος
Ι

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαψηνίζεται πλήρως το
εψαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο αναψορικά με την ένταξη
στις στρατηγικές επενδύσεις, την αξιολόγηση των
επενδυτικών σχεδίων, καθώς και την παροχή των κινήτρων
επίτων εκκρεμών αιτήσεων ψορέων επενδυτικών σχεδίων, οι
οποίες έχουν υποβληθεί στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. σύμψωνα με τους ν. 3894/2010

ίλ

(Α’ 204) και ν. 4608/2019 (Α’ 66), μετά την έναρξη ισχύος του

ν. 4864/2021 και την κατάργηση των ως άνω νόμων.
2

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται έως και την
3 Γ.Ι2.2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης
των τουριστικών λιμένων, Προκειμένου όσοι ψορείς δεν
κατόρθωσαν
να
υποβάλουν
τα
σχετικές
αιτήσεις,
λαμβανομένης υπόψη και της πανδημίας του κορωνοΙού
ΟνΗ-19, να αιτηθούν τη χορήγηση σχετικής άδειας εντός του
2022.

3

Καθορίζεται ο σκοπός της ρύθμισης σχετικά με τις επιβατικές
μεταψορές κατά παραγγελία στην Νήσο Αστυπάλαια
(ιΓπ5ροΓ οπ ππώ>) και ο πάροχος της υπηρεσίας
επιβατικών μεταψορών κατά παραγγελία. Επίσης, τίθενται οι

ορισμοί της νέας καινοτόμου υπηρεσίας συγκοινωνίας στη
Νήσο Αστυπάλαια.
4

Καθορίζονται

5

Προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
του παρόχου, προκειμένου να καθοριστούν σαψώς και
λεπτομερώς η λειτουργία του παρόχου, ο τρόπος άσκησης των
αρμοδιοτήτων του, η οργάνωση και η στελέχωσή του.
Καθορίζονται οι επιχειρήσεις που δύνανται να συμμετάσχουν
στην υπηρεσία επιβατικών μεταψορών κατά παραγγελία

ό

οι αρμοδιότητες
μεταψορών κατά παραγγελία.

του

ιταρόχου

υπηρεσίας

εψόσον βέβαια αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με αμιγώς
ηλεκτρικά οχήματα, καθώς καιτο πλαίσιο ελέγχου και επιβολής
προστίμου
στους
παραβάτες.
Επιπλέον,
παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υποδομών και Μεταψορών για
τον καθορισμό ή την αναπροσαρμογή των κομίστρων
μεταψοράς επιβατών ύστερα από εισήγηση του Παρόχου.
7

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ενίσχυση της
εξουσιοδοτικής διάταξης για την επιδότηση του κόστους
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ προστίθεται η δυνατότητα
επιδότησης των αγροτικών καταναλώσεων μέσης τάσης,
καθώς και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων.
Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από τον
ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», του
ειδικού λογαριασμού για τη χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς
καταναλωτές λόγω περ ιβαλλοντικής επιβάρυνσης από λιγνιτική
δραστηριότητα που έχει συσταθεί με το άρθρο 26 του ν.
4513/2018 (Α’ 9), προκειμένου να μην επιβαρύνεται ο κρατικός

προϋπολογισμός
καταναλωτές.

και

να

στηριχθούν

περαιτέρω

οι

8

Με την εν λόγω ρύθμιση αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη
διαδικασία εκπόνησης των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ο
αρμόδιος Ο.Τ.Α συλλέγοντας τα αποδεικτικά έγγραψα
ιδιοκτησίας για το κάθε ακίνητο. Η εν λόγω διαδικασία
περιβάλλεται από την αναγκαία δημοσιότητα, προκειμένου να
ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες για την έναρξη της. Ορίζεται
επιπροσθέτως ότι η συλλογή δηλώσεων δύναται να εκκινήσει
και πριν την ανάρτηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εψαρμογής.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται σι πολίτες δεδομένου ότι
αυξάνεταιτο χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων.

9

Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι η πρόβλεψη
δυνατότητας ηλεκτροδότησης των κοινοχρήστων χώρων που
παραχωρηθεί
έχουν
καταστήματα
σε
υγειονομικού
ενδιαψέροντος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων ΚΥΕ για την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων
χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί προς χρήση και
καθορίζεται ο τρόπος δυνάμει του οποίου πραγματοποιείται η
εγκατάσταση αυτή. Επιπροσθέτως, ορίζεται η δυνατότητα
εγκατάστασης και χρήσης ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης,
ψωτισμού,
και ανεμιστήρων
καθώς
σε
δημόσιους
κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ΚΥΕ.

10

Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι η Κ.ΥΔΟΜ. αποτελεί
αυτοτελές τμήμα, απευθείας υπαγόμενο στον Γενικό
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος,
επικαιροποιούνται σι αρμοδιότητες της Κ.Υ.ΔΟΜ., δεδομένου
ότι οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται αυτόματα και ρυθμίζονται
ειδικότερα ζητήματα του προσωπικού της, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η λειτουργία της.

11

Προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες που
αψορούν στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού- Αγίου Κοσμά
κατέστη ήδη αναγκαία η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του
Γραψείου Ελληνικού, αλλά και η μεταψορά του στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας λόγω συνάψειας αντικειμένου και
σχετικής τεχνογνωσίας. Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του
Γραψείου

και ιδίως ο όγκος οικοδομικών αδειών που
αναμένεται αυτό να διαχειριστεί στο προσεχές διάστημα και
κυρίως από τις αρχές του 2022 καθιστούν αναγκαία τη
στελέχωσή του με συναψείς ειδικότητες, ούτως ώστε να
διασψαλιοτεί η ορθότητα των εκδιδόμενων διοικητικών
πράξεων, αλλά και η απαιτούμενη ταχύτητα για την τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων.
_τιθέμενων
Στο
πλαίσιο
αυτό

προστίθενται δεκαπέντε (15) οργανικές Θέσεις στις ήδη
υπάρχουσες είκοσι πέντε (25) οργανικές Θέσεις του Γραψείου
Ελληνικού
και αναδιαμορψώνονται,
αντιστοίχως των
αρμοδιοτήτων του γραψείου, οι Θέσεις ανά κλάδους, όπως
αυτό αποτυπώνεται στην περ. Α της παρ. 3 της
τροποποιούμενης ρύθμισης. Επιπροσθέτως, προκειμένου να
διευκολυνθεί η άμεση κάλυψη των θέσεων και των αναγκών
του γραψείου, καθορίζεται ειδική διαδικασία κάλυψης των εν
λόγω Θέσεων πέραν της μετάταξης.
Ειδικότερα, με την Περ. Β της παρ. 3 της τροποποιούμενης
ρύθμισης, όπως αυτή προτείνεται από την αξιολογούμενη
ρύθμιση, περιγράψεται ως ειδική ρύθμιση η διαδικασία
μετάταξης προσωπικού για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων.
Διευκρινίζεται ότι η μετάταξη πραγματοποιείται με κατά
παρέκκλιση διαδικασία άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων
περί μετατάξεων και ειδικότερα με κοινή απόψαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμοδίου
οργάνου του ψορέα προέλευσης, κατόπιν αίτησης των
ενδιαψερομένων
υπαλλήλων,
ύστερα
από
δημόσια
πρόσκληση, που εκδίδει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Διευκρινίζεται επιπροσθέτως ότι δεν απαιτείται
απόψαση ή σύμψωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών
συμβουλίων του ψορέα προέλευσης, εκτός των υπαλλήλων που
προέρχονται από ο.τ.α. α’και β’βαΘμού.
Με την περ. Γ της τροποποιούμενης ρύθμισης, όπως αυτή
προτείνεται από την αξιολογούμενη ρύθμιση περιγράψεται ως
ειδική ρύθμιση η διαδικασία απόσπασης προσωπικού μόνιμου
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για
την κάλυψη των θέσεων του Γραψείου Ελληνικού κατά
παρέκκλιση άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων. Για την
πραγματοποίηση των αποσπάσεων αυτών δεν εψαρμόζονται οι
διατάξεις Περί κινητικότητας δεδομένου του κατεπείγοντος
χαρακτήρα

κάλυψης των εν λόγω θέσεων και των
υποχρεώσεων που έχει αναλάβειτο ελληνικό δημόσιο.
Με την περ. Γ της τροποποιούμενης ρύθμισης, δίνεται η

δυνατότητα κάλυψης των Θέσεων του Γραψείου Ελληνικού με
προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου. Το προσωπικό αυτό Θα έχει όλες τις
αποψασιστικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τη
σύμβαση εργασίας και κατ’ επέκταση δικαίωμα υπογραψής για
αυτές.
12

Η προτεινόμενη διάταξη αυξάνει το εύρος των ειδικοτήτων
των θέσεων του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης

Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), χωρίς να αυξάνεται ο
συνολικός αριθμός του, προκειμένου να αξιοποιηθεί το
συντομότερο δυνατόν το σύνολο των έμπειρων και ικανών
στελεχών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του
Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
Δ ΊΛΦΑΝ Ε Ιλ
Αύξηση εσόδων

ΑΓΟΡΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Χ

Χ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ

Ν Η Σ ΙΩΤΙ ΚΟΤΗ ΤΑ

ΠΟΛΙτΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χ

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση χρόνου

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Μεγαλύτερη
απαδοτικότητα

/

Χ

αποτελεσματικότητα

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
Βελτίωση

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

ΕΜΜΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία

/ διαψάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

αποτίμηση:

Χ

Χ

Χ

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 3-6 προωθείται η ανάπτυξη καινοτόμου υπηρεσίας μεταψορών,
προσαρμοσμένης στις πραγματικές ανάγκες μετακίνησης των κατοίκων, επισκεπτών και τουριστών της Νήσου
Αστυπάλαιας, γεγονός που Θα οδηγήσει στη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση της νήσου και τη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην ευαίσθητη περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Με τις λοιπές ρυθμίσεις
επιλύονται πολεοδομικά ζητήματα και αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ&

Οίκο ΝΟ ΜΙΑ

ΚΟ ΙΝΩ ΝΙ ΚΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

Ν Η Σ ΙΩΤΙ ΚΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός!
Προετοιμασία
Υποδομή

/

εξοπλισμός
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πρσσληψεις

/

,

κινητικοτητα

Χ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων

ΚΟΣΤΟΣ

Άλλο

ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
ΓΙΑ ΤΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ &
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΓΣΗΣ

Διαχείριση
αλλαγών Κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Δεν προκύπτει κόστος από τις ρυθμίσεις, πέραν αυτού που απαιτείται για την κάλυψη των δαπανών
λειτουργίας, ουμπεριλαμβανομένου των αποδοχών του προσωπικού της Κ.Υ.ΔΟΜ..

20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &

ΦΥΣΙΚΟ, ΑΣΤΙΚΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΑΓΩ Ν ΙΣ ΜΟΣ

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

/

Αναγνώριση
εντοπισμός
κινδύνου

Διαπίστωση
συνεπειών
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

κινδύνων στους
στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής

/

αντιστάθμισης
κινδύνων

Άλλο
ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εψαρμσγή
Ανάδειξη καλών
πρακτικών Κατά
την υλοποίηση
ΜΕΙΩΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

της_ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός

/ ποιοτική

ατιοτίμηση:

Δεν προκύπτει κίνδυνος από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Γνώμες

ή

πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική

επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
καιτης αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
24 και 106

25.

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

Π

(συμπεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Άρθρα 3-ό:

Π

,

Κανονισμος

Κατ’ εξουσιοδότηση

Κανονισμός (ΕΕ)
2017/1926 της Επιτροπής της 31ης Μίου 2017 προς
συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου οσον αψορα την
παροχή σε επίπεδο’Ενωσης υπηρεσιών πληροψόρησης
για τις πολυτροπικές μετακινήσεις (1 272/1).
,

Οδηγία
Π

Απόψαση
Π
26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ΓΙ

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Ι

Διεθνείς συμβάσεις

27

ή

συμψωνιών

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και
αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
Π

(αναφέρατε)

Π

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

28.

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του

Π

Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροττοττοιούμενων

29.

ή

Τροποποίηση

καταργούμενων διατάξεων

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο’ούμενης ρύΟμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
Μεταβατική διάταξη νια τις στρατηγικές
επενδύσεις Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 29 ν.
4864/2021
Στην παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4864/2021 (Α
237), περί υποβληθεισών αιτήσεων υπαγωγής στο
καθεστώς
των
στρατηγικών
επενδύσεων,
προστίθενται νέο πρώτο και δεύτερο εδάψιο, το
νέο Τρίτο εδάψιο βελτιώνεται νομοτεχνικά και η
παρ. 5 διαμορΦώνεται ως εξής:
«5. Με την επιψύλαξη του τελευταίου εδαήίου της
παρ. 3 του άρθρου 2, σι εκκρεμείς αιτήσεις
επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υποβληθεί προς
αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ ε4<αρμογή Των
ν. 3894/2010 (Α 204) και 4608/2019 (Α 66), για τις
οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
αξιολόγησης και δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος η σχετική απόψαση της
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(Δ.Ε.Σ.Ε.), αξιολογούνται καιλαμβάνουντα κίνητρα

Η παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4864/2021 (Α 237) έχει
ως εξής:
5. Οι ψορείς Των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν
υποβληθεί προς αξιολόγηοη στην «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ.«, κατ’
εψαρμογή του ν, 3894/2010 καιτου ν. 4608/2019 και
για τα οποία δεν έχει εκδοθεί σχετική απόψαση της
Δ.Ε.Σ.Ε., δύνανται να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους,
Προκειμένου να ενταχθούν στις κατηγορίες του άρθρου
2 και να λάβσυντα προβλεπόμενα σε εκάστη κατηγορία
στρατηγικών επενδύσεων κίνητρα. Στην περίπτωση
αυτή σι Φορείς των επενδυτικών σχεδίων, με την
αίτησή τους, καταβάλλουν στην «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.«. πέραντης
διαχειριστικής αμοιβής του τρίτου εδαψίου της παρ. 2
του άρθρου 12, ποσοστό είκοσιπέντε τοις εκατό (25%),
επί της διαχειριστικής αμοιβής του τρίτου εδοψίου της
παρ. 2 του άρθρου 12, ως διαχειριστική αμοιβή για τη
νέο αίτηση.

—

-ί-

του νόμου δυνάμει του οποίου έχει υποβληθεί η
οικεία αίτηση υπαγωγής.
Ειδικά για τα υβριδικά έργα ηλεκτροπαραγωγής
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ.) σε Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.ΔΝ.) που λαμβάνουν
το κίνητρο ταχείας αδειοδότηοης, η οριστική
προσφορά σύνδεσης δεν χορηγείται Κατά
προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων.
Οι ψσρείς των επενδυτικών σχεδίων του πρώτου
εδα4ίου, τα οποίο έχουν υποβληθεί προς
αξιολόγηση οτην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», Κατ εφαρμογή του
ν. 3894/2010 και του ν. 4608/2019 και γιατο οποία
δεν έχει εκδοθεί σχετική απόι4αση της Δ.Ε.Σ.Ε.,
δύνανται με αίτημά τους να τροποποιούν τις
αιτήσεις τους, προκειμένου να ενταχθούν στις
κατηγορίες του άρθρου 2 και να λάβουν Τα
προβλεπόμενα σε εκάστη κατηγορία στρατηγικών
επενδύσεων κίνητρα. Στην περίπτωση αυτή οι
ψορείς των επενδυτικών σχεδίων, με την αίτησή
τους, καταβάλλουν στην «Ελληνική Εταιρεία
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.)),
πέραν της διαχειριστικής αμσιβής Του τρίτου
εδαψίου της παρ 2 του άρθρου 12, ποσοστό είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%), επί της διαχειριστικής
αμοιβής του τρίτου εδαψίου της παρ. 2 του άρθρου
12, ως διαχειριστική αμοιβή για τη νέα αίτηση.».
Άρθρο 2
Παράταση προθεσμίας για υποβολή αίτησης
χορήγησης άδειας λειτουργίας τουριστικών
λιμένων Τροποποίηση της περ. α’ της Παρ. 7
του άρθρου 166 του ν. 4070/2012
Το πρώτο εδάψιο της περ. ο’ της παρ. 7 του άρθρου
166 του ν. 4070/2012 (Α 82) τροποποιείται ως
προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
τουριστικών λιμένων και η περ. α’ διαμορψώνεται
ως εξής:
«α. Στους υψιστάμενσυς κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος τουριστικούς λιμένες
χορηγείται άδεια ολικής ή τμηματικής λειτουργίας,
εψόαον ο ψορέας διαχείρισης του λιμένα υποβάλει
μέχρι τις 31.12.2022:
α) αίτηση συνοδευόμενη από τη σύμβαση
παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, όπου
αυτή απαιτείται, ή την υπουργική απόφαση
παραχώρησης,
β) απόψαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε
ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για την
έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων,
γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα
στοιχεία β’, δ’ και ε’ της περ. Ι της παρ. 10 του
άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α 118),
6) Τη δημοοιευμένη στο Φύλλο Εψημερίδας της
Κυβέρνησης απόψαση χωροθέτησης ή την
απόψαοη έγκρισης της θέσης δημιουργίας του
τουριστικού
λιμένα
για
τις
περιπτώσεις
Τουριστικών λιμένων προ της δημοσίευσης του ν.
2160/1993. Για τους τσυριστικούς λιμένες που
αξιοποιούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου )Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)
·1γ ·::7, την
δυνάμει του άρθρου 7
αίτηση της παρούσας ποραγράψου δύναται να
υποβάλει Και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., ο δε οικείος φορέας
διαχείρισης υποχρεούται να του παράσχει κάθε
συνδρομή,
εξαιρουμένων των
τουριστικών
λιμένων, των οποίων φορέας διαχείρισης είναι το
-

Η περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012
(Α’ 82) έχει ως εξής:
«α. Στους υφιστάμενους κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης του παρόντος τουριστικούς λιμένες
χορηγείται άδεια ολικής ή τμηματικής λειτουργίας,
εφόσον ο ψορέας διαχείρισης του λιμένο υποβάλει
μέχρι τις 31.12.2021:
α)
αίτηση
συνοδευόμενη
από τη
σύμβαση
παραχώρηοης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, όπου
αυτή απαιτείται, ή την υπουργική απόφαση
παραχώρησης,
β) απόψαοη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων οε ισχύ ή
βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την
ανανέωση περιβαλλοντικών όρων,
γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα στοιχεία.
β’, δ’ και ε’ της περ. Ι της Παρ. 10 του άρθρου 31 του ν.
2160/1993 (Α 118),
δ( τη δημοσιευμένη στο Φύλλο Εψημερίδας της
Κυβέρνησης απόφαση χωροθέτησης ή την απόφαση
έγκρισης της θέσης δημιουργίας του τουριστικού
λιμένο για τις περιπτώσεις Τουριστικών λιμένων προ
της
δημοσίευσης του
ν.
2160/1993. Για τους
τουριστικούς λιμένες που αξιοποιούνται από το Ταμείο
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 3986/ 2011,
την αίτηση της παρούσας παραγράψου δύναται να
υποβάλει και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., ο δε οικείος φορέας
διαχείρισης υποχρεούται να του παράσχει κάθε
συνδρομή, εξαιρουμένων των τουριστικών λιμένων,
των οποίων φορέας διαχείρισης είναι το Υπουργείο
Τουρισμού. Τις συνέπειες μη εμπράθεσμης υποβολής
της αίτησης φέρει σε κάθε περίπτωση σ οικείος φορέας
διαχείρισης.

Υπουργείο
Τουρισμού.
Τις
συνέπειες
μη
εμττρόΘεσμης υποβολής της αίτησης Φέρει οε κάθε
περίπτωση σ οικείος ψορέας διαχείρισης.».
Άρθρο 7

Άρθρο

Διεύρυνση πεδίου εψαρμογής
Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
Τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη
παρ. 9 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν.
4839/2021
-

Στο άρθρο εξηκοοτό πρώτο του ν. 4839/2021 (Α’
181), η παρ. 3 τροποποιείται στο δεύτερο εδάψισ
ως προς τη διεύρυνση Των δικαιούχων της
επιδότησης, στο τρίτο εδάψιο ως προς τα Θέματα
Που λαμβάνονται υπόψη γιατην έκδοση της Κοινής
απόψασης Και ως προς τσ αντικείμενσ της
εξσυσιοδότησης, προστίθεται τελευταίο εδάψισ,
προστίθεται παρ. 9 και το άρθρο διαμορΦώνεται
ως εξής:
«Αρθρο εξηκοοτό πρώτο
Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού μετην ονομασία
«Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης»
Χσρήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής
ενέργειας και Φυσικού αερίου σε καταναλωτές
1. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την
ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και
ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ορίζεται
η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..
2. Ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, πέρα από το
έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της
Περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν.
3468/2006 (Α129), δύναται να χρηματοδοτείτοι
από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και
κατόπιν απόψαοης του Υπουργσύ Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και από τον Ειδικό Λογαριασμό
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του άρθρου 143 του ν.
4001/2011 (Α 179).
3. Παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. Ι
επιδότηση
της τιμολογητέας
κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας και πιστώνεται στους
λσγαριασμσύς των δικαιούχων ως έκπτωση από
τους
πρσμηθε υτές
ηλεκτρικής
ενέργειας.
Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι
καταναλωτές χαμηλής τάσης και ειδικά για την
περίοδο κατανάλωσης από την Ιη.8.2021 μέχριτις
31.12.2022 δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης
δύναται να είναι και καταναλωτές αγρστικής
χρήσης μέσης τάσης, καθώς και επιχειρήσεις που
δραστηρισποισύνται στσν τομέα της ξήρανσης
αγροτικών προϊόντων. Με κοινή απόΦαση των
Υπουργών Περιβάλλοντσς και Ενέργειας και
Οικονομικών
καθορίζονται
οι
δικαιούχοι
καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και
κοινωνικά κριτήρια, τις κατηγορίες πελατών, το
είδος των τιμολογίων προμήθειας, τσ ύψος
επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (Μ/ι), η
διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χσρήγησής της,
Ο Χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης,
ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,
ανώτατα όρια επιδότησης ανά επιχείρηση, η
διαδικασία
ελέγχου
σώρευσης
κρατικών
ενισχύσεων
και
σι
συναψείς
μ’
αυτές
προϋποθέσεις, η διαδικασία τυχόν ανάκτησης
ενίσχυσης αν αυτό απαιτηθεί, σι αρμόδιοι για τα

εξηκοστό πρώτο

Σύσταση Ειδικού Λσγαριασμσύ μετην ονομασία
«Ταμείσ Ενεργειακής Μετάβασης» Χορήγηση
επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και
Φυσικού αερίου σε καταναλωτές
Ι. Συστήνεται ειδικός λογαριασμός με την ονομασία
(<Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» και ως διαχειριστής
τσυ ειδικού λογαριασμού ορίζεται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..
2. Ο ειδικός λογαριασμός της παρ. 1, πέρα από τα
έσοδα που προβλέπονται στην υποπερ. (στ) της περ.
Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α
129), δύναται να χρηματσδστείται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, καθώς και κατόπιν απόψασης του
Υπουργού Περιβάλλσντσς και Ενέργειας και από τον
Ειδικό Λογαριασμό Ανανεώσιμων Π ηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ( του άρθρου 143 του ν.
4001/2011 (Α179).
3. Παρέχεται από Τον ειδικό λογαριασμό της παρ. Ι
επιδότηση της τιμολσγητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας και πιστώνεται στους λογαριασμούς των
δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαιούχοι της ανωτέρω
επιδότηοης είναι καταναλωτές χαμηλής τάσης. Με
κοινή απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται σι δικαιούχοι
καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη οικσνσμικά και
κοινωνικά κριτήρια, Το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά
μεγαβατώρα (Μ\Λ/ι), η διαδικασία, ο τρόπος και ο
χρόνος χσρήγηοής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η
περίοδος κατανάλωσης, ανώτατα και κατώτατα όρια
καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με
τη χορήγηση της επιδότησης.
4. Με κοινή απόΦαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να παρέχεται
από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 επιδότηση της
κατανάλωσης ψυσικσύ αερίου και να πιστώνεται στους
λογαριασμούς των δικαιούχων ως έκπτωση από τους
προμηθευτές Φυσικού αερίου. Δικαιούχσι της
επιδότησης είναι σι οικιακοί καταναλωτές ψυσικού
αερίου.
Με
κοινή
απόψαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών
καθορίζονται σι δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας
υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήριο για Τη
χορήγηση της επιδότησης, το ύψος επιδότησης σε
ευρώ ανά Θερμική μεγαβατώρο (Μ\Νι(, η
διαδικασία, σ τρόπσς και σ χρόνος χσρήγησής Της, ο
χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης,
ανώτατα και κατώτατο όρια καταναλώσεων, καθώς και
κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη χορήγηση της
επιδότησης.
5. Από τα έσοδα Του ειδικού λογαριασμού της παρ. Ι
δύναται να επιδστείται μέρος της δαπάνης για την
χορήγηση επιδόματος θέρμανσηςτσυ άρθρου 79 του ν.
4756/2020 (Α 235). Με κοινή απόΦαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικσνομικών
καθορίζεται το ύψος του ποσού που διατίθεται κατ
έτος σύμΦωνα με το πρώτο εδάψισ. Το ποσό αυτό
μεταψέρεται σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου
και
εμψανίζεται
στα
έσοδα
του
Κρατικού
Προϋπολογισμού με εγγραψή ισόπασων πιστώσεων
στον ΑΛΕ 2250904001 ((Επίδομα θέρμανοης» του
Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κροτικές

ανωτέρω φορείς, καθώς και κάθε άλλο Θέμα
σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης. Σε
περίπτωση
δε που η επιδότηση αφορά
καταναλωτές αγροτικής χρήσης, ατην ως άνω κοινή
απόφαση, συμπράττει και ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με
4.
Κοινή
απόφαση
Υπουργών
των
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών
δύναται να παρέχεται από τον ειδικό λογαριασμό
της παρ. Ι επιδότηοη της κατανάλωσης φυσικού
αερίου και να πιστώνεται στους λογαριασμούς των
δικαιούχων ως έκπτωση από τους προμηθευτές
φυσικού αερίου. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι
σι οικιακοί καταναλωτές φυσικού αερίου. Με κοινή
απόψαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Και
Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζονται οι
δικαιούχοι καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη
οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για τη
χορήγηση της επιδότηοης, το ύψος επιδότηοης σε
ευρώ ονά Θερμική μεγαβατώρα (Μ\Λ/ιι), η
διαδικασία, ο τρόπος και α χρόνος χορήγησής της,
ο χρόνος εκκαθάρισης, η Περίοδος κατανάλωσης,
ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων,
καθώς και κάθε άλλο Θέμα σχετικό με τη Χορήγηση
της ετιιδότησης.
5. Από το έσοδα του ειδικού λογαριασμού της παρ.
1 δύναται να επιδοτείται μέρος της δαπάνης για
την χορήγηση επιδόματος Θέρμανσης Του άρθρου
79 του ν. 4756/2020 (Λ 235). Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών καθορίζεται τα ύψος του ποσού που
διατίθεται κατ’ έτος σύμφωνα μετα πρώτο εδάφιο.
Το ποσό αυτό μεταψέρεται σε λογαριασμό του
Ελληνικού Δημοσίου και εμψανίζεται οτα έσοδα
του Κρατικού Προί)πολαγισμού με εγγραφή
ισόποσων πιστώσεων στον ΑΛΕ 2250904001
«Επίδομα θέρμανσης» Του Ειδικού Φορέα 1023711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες« του
Υπουργείου Οικονομικών γιο τις ανάγκες
ενίσχυσης του επιδόματος Θέρμανσης.
6. Ειδικά για την χορήγηση επιδόματος Θέρμανσης
χειμερινής περιόδου 2021-2022 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
μεταφέρει στον λογαριασμό του Ελληνικού
Δημοσίου της παρ. 5 από τα έσοδα του ειδικού
λογαριασμού της παρ. 1 ποσό έως ενενήντα
εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ, χωρίς να
απαιτείται η έκδοση της κοινής απόφασης της παρ.
5, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών
προς τη Δ.Α.Γ1.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστος λειτουργίας
της τηλεΘέρμανσης του Δήμου Εορδαίας της
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιψέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τη σύνδεση της
τηλεΘέρμανσης του Δήμου με την υπό Κατασκευή
μονάδα
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας
«ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ν«, παρέχεται έκτακτη ενίσχυση
Δημοτική
στη
Επιχείρηση
Τηλεθέρμανσης
Πτολεμαίδας
(Δ.Ε.ΤΗ.Π.),
τον
από
ειδικό
λογαριασμό της παρ. 1. Με Κοινή απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της ενίσχυσης,
τηρουμένων Των ενωσιακών κανόνων περί
κρατικών ενισχύσεων.
κοινή
8.
Με
απόφαση
των
Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών
δύναται να χρηματαδοτείται από τον ειδικό
λογαριασμό της παρ. 1 ο ειδικός λογαριασμός για

Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες
ενίσχυσης του εττιδόματος Θέρμανσης.
6. Ειδικά για την χορήγηση επιδόματος Θέρμανσης
χειμερινής περιόδου 2021-2022 η Δ,Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.
μεταφέρει στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου
της Παρ. 5, από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού της
παρ. Ι ποσό έως ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000)
ευρώ, χωρίς να απαιτείται η έκδοση της κοινής
απόψασης της Παρ. 5, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού
Οικονομικών προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε..
7. Ειδικά για την κάλυψη του κόστος λειτουργίας της
τηλεθέρμανσης
του
Δήμου
Εορδαίας
της
Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, και μέχρι τη σύνδεση της
τηλεθέρμανσης του Δήμου με την υπό κατασκευή
μονάδα
Παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας
«ΓΙΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ν«, παρέχεται έκτακτη ενίσχυση στη
Δημοτική Επιχείρηση ΤηλεΘέρμανσης Πταλεμαίδας
(Δ,Ε.ΤΗ.Π.), από τον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1, Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της
ενίσχυσης, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων Περί
κρατικών ενισχύσεων.
8. Με Κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας
και Οικονομικών
δύναται να
χρηματοδοτείται από ταν ειδικό λογαριασμό της παρ. Ι
ο ειδικός λογαριασμός για την επανασύνδεση παροχών
ηλεκτρικού ρεύματος Που έχει συσταθεί με τα
άρθρα 3όταυ ν. 4508/2017 (Λ 200).«.

την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος
που έχει συσταθεί με Το άρθρο 36 του ν. 4508/2017
(Α 200).
9.
Με
Κοινή
από4αση
των
Υπουργών
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών
δύναται να χρηματοδοτείται από τον ειδικό
λογαριαομό της παρ. 1, ο ειδικός λογαριασμός για
τη χορήγηση ενίσχυσης σε οικιακούς καταναλωτές
λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνοης από λιγνιτική
δραστηριότητα που έχει συσταθεί με το άρθρο 26
του ν. 4513/2018 (Α 9).».

Άρθρο 8
Διαδικασία έγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου
Εφαρμογής Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 5
άρθρου 10 του ν. 4447/2016
Στο άρθρο 10 του ν. 4447/2016 (Α 241), περ
Ρυμοτσμικών Σχεδίων Εφαρμογής: α) στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 2 επικαιροποιούνται οι
παραπομπές στις εφαρμοζόμενες διατάξεις, β)
στην παρ. 3 εξειδικεύονται σι περιοχές στις οποίες
καταρτίζονται Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, γ)
στην παρ. 5 εξειδικεύεται ο τρόπος έκθεσης και
δημοσίευσης
των
Ρυμοτομικών
Σχεδίων
Εφαρμογής, καθώς και υποβολής ενστάσεων και
προσδιορίζεται η διαδικασία συλλογής δηλώσεων
ιδιοκτησίας και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως
εξής:
—

«Αρθρο 10
Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής
1. Για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής
απαιτείται η σύνταξη και έγκριση Ρυμοτομικού
Σχεδίου Ειαρμογής, το οποίο περιλαμβάνει το
Ρυμοτομικό Σχέδιο και την Πράξη Εφαρμογής. Με
τα σχέδια αυτά εξειδικεύονται, σε κλίμακα πόλης ή
οικισμού ή τμημάτων αυτών ή σε ζώνες και
περιοχές ειδικών χρήσεων, οι ρυθμίσεις των
Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων περί
χρήσεων γης και όρων δόμησης και καθορίζονται
επακριβώς αι κοινόχρηστοι, κοινωψελε[ς και
οικοδομήσιμοι χώροι της προς πολεοδόμηση
περιοχής, καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων
υποδομής.
2. Για την κατάρτιση Ρυμοτομικού Σχεδίου
Ειξαρμογής απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων
Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων των
άρθρων 7 και 8. Αν δεν έχει εγκριθεί για την προς
πολεοδόμηση
Τοπικό
περιοχή
ή Ειδικό
Πολεοδομικό Σχέδιο και η περιοχή συνεχίζει να
καλύπτεται από Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοικτής Πόλης, ακολουθείται η διαδικασία
παλεοδόμησης, σύμφωνα μετα άρθρο 7, 8 έως 14
και 15 του ν. 2508/1997 (Α 124) και το άρθρο 12
του ν. 4759/2020(Α’ 245), ανπρόκειταιγιαπεριοχή
που έχει καθορισθεί ως περιοχή ανάπλασης, ή για
προβληματική
περιοχή
προς
πολεοδομική
αναμόρφωση, ή για οικισμό κάτω των δύο
χιλιάδων (2.000) κατοίκων, αντίστοιχα.
3. Τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής καταρτίζονται
γιατο σύνολο των περιοχών των Τοπικών ή Ειδικών
Πολεοδομικών Σχεδίων ή και για τμήμα αυτών, το
οποίο πρέπει Πάντως να αποτελεί πολεοδσμική
ενότητα, όπως αυτή καθορίζεται στο οικείο Τοπικό
ή Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή υτιοενότητα

Άρθρο 10
Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής
1. Για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής απαιτείται
η σύνταξη και έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου
Εφαρμογής, το οποίο περιλαμβάνει το Ρυμοτομικό
Σχέδιο και την Πράξη Εφαρμογής. Με τα σχέδια αυτό
εξειδικεύονται, σε κλίμακα πόλης ή οικισμού ή
Τμημάτων αυτών ή σε ζώνες και περιοχές ειδικών
χρήσεων, οι ρυθμίσεις των Τοπικών ή Ειδικών
Πολεοδομικών Σχεδίων περί χρήσεων γης και όρων
δόμησης και καθορίζονται επακριβώς οι κοινόχρηστοι,
κοινωφελείς και οικοδσμήσιμσι Χώροι της προς
πολεοδόμηση περιοχής, καθώς και τα διαγράμματα
των δικτύων υποδομής.
2. Για την κατάρτιση Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής
απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων Τοπικών ή Ειδικών
Πολεοδομικών Σχεδίων των άρθρων 7 και 8. Αν δεν έχει
εγκριθεί για την προς πολεοδόμηση περιοχή Τοπικό ή
Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και η περιοχή συνεχίζει να
καλύπτεται από Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή Σχέδιο
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης,
ακολουθείται η διαδικασία πολεοδόμησης, σύμφωνα
μετα άρθρα 7, 8 έως 14, 15 και 19 του ν. 2508/1997 (Α
124), αν πρόκειται για περιοχή που έχει καθορισθεί ως
περιοχή ανάπλασης, ή για προβληματική περιοχή προς
πολεοδομική αναμόρφωση, ή για οικισμό κάτω των
δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, αντίστοιχα.
3. Τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής καταρτίζονται γιο
το σύνολο των Περιοχών των Τοπικών ή Ειδικών
Πολεοδομικών Σχεδίων που πραορίζονται για
πολεσδόμηση ή και για τμήμα αυτών, το οποίο πρέπει
Πάντως να αποτελεί πολεοδομική ενότητα, όπως αυτή
καθορίζεται στο οικείο Τοπικό ή Ειδικό Χωρικό Σχέδιο.
4. α) Η διαδικασία σύνταξης των Ρυμοταμικών Σχεδίων
Εφαρμογής εκκινεί από τον οικείο Δήμο. Η διαδικασία
μπορεί να εκκινήσει και από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου
δήμου.
β) Τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, πριν από την
έγκρισή τους, εκτίθενται μετα σχετικό κτηματογραφικό
διάγραμμα στον οικείο Δήμο επί είκοσι (20) εργάσιμες
ημέρες. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του δήμου και της οικείας
αποκεντρωμένης διοίκησης. Για το γεγονός αυτό
ειδοποιείταιτο κοινό με σχετική δημοσίευση σε δύο (2)
εφημερίδες, τοπικής ή εθνικής κυκλοφορίας, και με
ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου. Μετά την
1.1.2021, όλα τα έγγραφα που αφορούν την έγκριση,
αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων
εφαρμογής,
περιλαμβανομένων των
αιτήσεων,
γνωμοδοτήσεων των φορέων της Διοίκησης, κειμένων
και χαρτών μελετών, σχεδίων εγκριτικών πράξεων
μελετών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου μαζί
με τα γεωχωρικά δεδομένα κάθε σταδίου της μελέτης,
τα κτη ματαγραφικά διαγράμματα και κτη ματολσγικούς

πολεοδομικής
ενότητας,
Προκειμένου
να
εξυπηρετηθούν κοινωελείς σκοποί.
4. α) Η διαδικασία σύνταξης των Ρυμοτομικών
Σχεδίων Εψαρμογής εκκινεί από Τον οικείο Δήμο. Η
διαδικασία μπορεί να εκκινήσει και από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ύστερα από σχετική
ενημέρωση του σικείου δήμου.
β) Τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, πριν από την
έγκρισή
εκτίθενται με το σχετικό
τους,
κτηματογραψικό διάγραμμα στον οικείο Δήμο επί
είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου
και της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Γιατο
γεγονός αυτό ειδοποιείται το κοινό με σχετική
δημοσίευση οκ δύο (2) εψημερίδες, Τοπικής
εθνικής κυκλοήορίας, και με ανάρτηση στην
ιστοσελίδα Του δήμου. Μετά την 1.1.2021, όλα τα
έγγραφα παυ αφορούν την έγκριση, αναθεώρηση
ή τρσποπσίηοη ρυμοτομικών σχεδίων εφαρμογής,
περιλαμβανομένων
Των
αιτήσεων,
γνωμαδοτήσεων των Φορέων της Διοίκησης,
κειμένων και χαρτών μελετών, σχεδίων εγκριτικών
πράξεων μελετών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του Δήμου μαζί με τα γεωχωρικά δεδομένα κάθε
σταδίου της μελέτης, τα κτηματογρα4ικά
διαγράμματα και κτη ματολογικούς πίνακες, καθώς
και ηλεκτρονικά έντυπα του δήμου για υποβολή
δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων. Το Κοινό
έχει δικαίωμα πρόσβασης για ενημέρωση,
μετοψόρτωση των δεδομένων και υποβολή
δηλώσεων ιδιοκτησίας Και ενστάσεων. Οι
υπηρεσίες αυτές παρέχονται Χωρίς να απαιτείται η
χρήση ειδικής ηλεκτρονικής άδειας. Κατ’ εξαίρεση,
η προθεσμία του πρώτου εδαψίου μπορεί να
παραταθεί έως και Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες,
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας του δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν, μέσα στην Προθεσμία αυτή, να λάβουν
γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλουν
εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του
οικείου δήμου ενστάσεις, τις οποίες ο Δήμος
οφείλει να εξετάσει εντός σαράντα (40) εργάσιμων
ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.
Εφόσον, μετά από την εξέταση των ενστάσεων,
ανάγκη
τροποποίησης
Προκύπτει
των
Ρυμοτομικών Σχεδίων, αυτά αναρτώνται εκ νέου
για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες προς Ενημέρωση
του κοινού. Μετά από την άπρακτη πάροδο των ως
άνω
προθεσμιών,
τα
Ρυμοτομικά Σχέδια
προωθούνται προς έγκριση.
γ) Η έγκριση Των Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής
γίνεται
απόφαση
του
Συντονιστή
με
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη
του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων
και Αμφισβητήσεων. Η ανωτέρω γνώμη Παρέχεται
υποχρεωτικώς μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών
από την περιέλευση στο οικείο συμβούλιο του
σχετικού ακέλου προς γνωμοδότηοη. Μετά την
άπροκτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η
διαδικασία μπορε ίνα συνεχίζεται χωρίς τη σχετική
γνώμη.
5) Με την απόΦαση της Περ. γ κυρώνεται και η
οικεία Πράξη Εφαρμογής, όπου απαιτείται, η
οποία συντάσσεται ταυτόχρονα και σε άμεση
συσχέτιση με τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του
ν. 1337/1983 (Α 33).

πίνακες, καθώς και ηλεκτρονικά έντυπα του δήμου για
υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και ενστάσεων. Το
κοινό έχει δικαίωμα πρόσβασης για ενημέρωση,
μεταφόρτωση των δεδομένων και υποβολή δηλώσεων
ιδιοκτησίας και ενστάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές
παρέχονται χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικής
ηλεκτρονικής άδειας. Κατ’ εξαίρεοη, η προθεσμία του
πρώτου εδαψίου μπορεί να παραταθεί έως και πέντε
(5) εργάσιμες ημέρες, ύστερα από αιτιολογημένη
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν, μέσο στην προθεσμία αυτή,
να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και νο
υποβάλουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά ατην ιστοσελίδα
του οικείαυ δήμου ενστάσεις, τις οποίες ο Δήμος
οψείλει να εξετάσει εντός σαράντα (40) εργάσιμων
ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεομίας Εφόσον,
μετά από την εξέταση των ενστάσεων, Προκύπτει
ανάγκη τροποποίησης των Ρυμοταμικών Σχεδίων, αυτά
αναρτώνται Εκ νέου για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
προς ενημέρωση του κοινού. Μετά από την άπρακτη
πάροδο των ως άνω προθεσμιών, τα Ρυμοτομικά
Σχέδια προωθούνται προς έγκριση.
γ) Η έγκριση των Ρυμστομικών Σχεδίων ΕΦαρμογής
γίνεται με απόψαση του Συντονιστή Απσκεντρωμένης
Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Συμβουλίου
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμψισβητήσεων. Η
ανωτέρω γνώμη Παρέχεται υπσχρεωτικώς μέσα οκ
προθεσμία δύα (2) μηνών από την περιέλευοη στο
οικείο συμβούλιο του σχετικού φακέλου προς
γνωμοδότηση. Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω
προθεσμίας, η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται Χωρίς
τη σχετική γνώμη.
5) Με την απόφαση της περ. γ’ κυρώνεται και η οικεία
Πράξη Εψαρμογής, όπου απαιτείται, η οποία
συντάσσεται ταυτόχρονα και σε άμεαη συσχέτιση μετα
Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του ν. 1337/1983 (Α 33).
ε( Η έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εψαρμογής έχει
τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις
διατάξεις του από 17.7/16.8.1923 ν.δ. (Α 228).
5. Η έγκριση Ρυματομικού Σχεδίου Εψαρμσγής σε
περιοχές που έχουν ενταχθεί σε Ειδικά Πολεσδομικά
Σχέδια μπορεί να γίνει και με απόψαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται
ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου
Παλεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Στην
περίπτωση αυτή, τα Ρυματομικά Σχέδια Εφαρμογής,
πριν από την έγκρισή τους, εκτίθενται με το σχετικό
κτη ματογραψικό
Υπουργείο
διάγραμμα
στο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί είκοσι (20) εργάσιμες
ημέρες, καθώς και με ανάρτηση ατην ιστοσελίδα του
νια το ίδιο χρονικό διάστημα. Για το γεγονός αυτό
ειδοποιείταιτο κοινό με σχετική δημοσίευση σε δύο (2)
εψημερίδες, τοπικής ή εθνικής κυκλοψορίας και στην
ιστοσελίδα τσυ Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Η προθεσμία του δεύτερου εδαψίου μπορεί
ναπαραταθείέως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, μετά
από
αιτιολογημένη
Υπουργού
απόψαση
του
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι ενδιαΦερόμενοι
μπορούν μέσο στην προθεσμία αυτή να λάβουν γνώση
των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράψως
ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενστάσεις, τις οποίες το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οφείλει να
εξετάσει εντός σαράντα (40) εργάοιμων ημερών από τη
λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. ΕΦόσον, μετά από την
εξέταση
των
ενστάσεων,
προκύπτει
ανάγκη
τραποποίηοης των Ρυμοτομικών Σχεδίων, αυτά

ε) Η έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εαρμσγής
έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης Κατά τις
διατάξεις του από 17.7/16.8.1923 ν.δ. (Α 228)
5. Η έγκριση Ρυμστομικσύ Σχεδίου Εήαρμογής σε
έχουν ενταχθεί σε
περιοχές που
Ειδικά
Πολεσδομικά Σχέδια μπορεί να γίνει και με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη
Κεντρικού
Συμβουλίου
Του
Πολεοδομικών
Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Στην περίπτωση
αυτή, τα Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής, πριν από
την έγκρισή Τους, εκτίθενται με το σχετικό
κτηματογροφικό διάγραμμα στα οικεία δημοτικά
καταστήματα επί είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες,
καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το
ίδιο χρονικό διάστημα. Η συλλογή δηλώσεων
ιδιοκτησίας διενεργείται στο οικείο ή στα οικεία
δημοτικά καταστήματα με επιμέλεια των οικείων
ΟΤΑ., σι οποίοι εν συνεχεία διαβιβάζουν το
σύνολο αυτών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Για το γεγονός αυτό ειδοποιείται το
κοινό με σχετική δημοσίευση σε δύο (2)
εψημερίδες, Τοπικής
εθνικής κυκλσψορίας με
επιμέλεια των σικείων ΟΤΑ.. Η προθεσμία του
δεύτερου εδαψίου μπορεί να παραταθεί έως και
πέντε
(5)
εργάσιμες
ημέρες,
μετά
από
αιτιολαγημένη
Υπουργού
απόψαση
του
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατ’ εξαίρεση η
συλλογή δηλώσεων δύναται να εκκινεί και προ της
έκθεσης Του Ρυμοταμικσύ Σχεδίου Εφαρμογής για
λόγους επείγοντος ή και διευκόλυναης της
διαδικασίας, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν
ολοκληρώνεται προ της προθεσμίας του δευτέρου
εδαψίσυ της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα ατην προθεσμία
αυτή να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων
και να υποβάλουν, εγγράψως ή ηλεκτρονικά,
ενστάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, τις οποίες οφείλει να εξετάσει εντός
σαράντα (40) εργάσιμων ημερών, από τη λήξη της
ανωτέρω προθεσμίας. Ειβόσον, μετά από την
εξέταση των ενστάσεων, προκύπτει ανάγκη
τραποποίηοης των Ρυμστομικών Σχεδίων, αυτά
αναρτώνται εκ νέου για δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες προς ενημέρωση του κοινού. Μετά από την
άπρακτη πάροδο των ως άνω προθεσμιών, τα
Ρυμοτομικά Σχέδια Εήαρμαγής προωθούνται προς
έγκριση, σύμιβωνα με τα όσα ορίζονται στις
κείμενες διατάξεις.
6. Μετά απότην έγκριση των Ρυμοτομικών Σχεδίων
Εφαρμογής απαγορεύεται η τραπσπσίηοή τους για
μία πενταετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις,
Κατά τις οποίες καθίστανται αναγκαίες ειδικότερες
επιμέρους τροποποιήσεις τους για τη διευκόλυνση
της εφαρμογής του σχεδιασμού στην περιοχή.
7. ‘Οπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
αναψέρεται η «Ρυμστομική Μελέτη, νοείται
εφεξής το Ρυματαμικό Σχέδιο Εψαρμογής του
παρόντος.
8. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης Ρυμοταμικού
Σχεδίου Εψαρμογής μπορεί να επιβάλλεται
αναστολή οικοδαμικών αδειών και εργασιών
σύμΦωνο με τσ άρθρο 7 με απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.)>.

αναρτώνται εκ νέσυ για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες
προς ενημέρωση του κοινού. Μετά από την άπρακτη
πάροδο Των ως άνω προθεσμιών, τα Ρυμστομικά
Σχέδια Εφαρμογής προωθούνται προς έγκριση,
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.
6. Μετά από την έγκριση Των Ρυμοτομικών Σχεδίων
Εφαρμογής απαγορεύεται η Τροποποίησή τους για μία
πενταετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις
οποίες καθίστανται αναγκαίες ειδικότερες επιμέρους
τροποποιήσεις τους για τη διευκόλυνση της εφαρμογής
του σχεδιασμού στην περιοχή.
7. ‘Οπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
αναψέρεται η « Ρυμοτσμική Μελέτη», νοείται εφεξής το
Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής του παρόντος.
8. Κατά τη διαδικασία εκπόνηοης Ρυμοτομικού Σχεδίου
Ειβαρμαγής μπορεί να επιβάλλεται αναστολή
οικαδαμικών αδειών και εργασιών σύμφωνα με το
άρθρο 7 με απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Άρθρο 9

Άρθρο 20 ν. 4067/2012
Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους

Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και
επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε
κοινόχρηστους χώρους Προσθήκη παρ. 3 στο
άρθρο 20 και παρ. 7 στο άρθρο 21 του ν.
4067/2012
1. Στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί
κατασκευών σε δημόσιους κοινούς χώρους,
προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιοη, η Επέκταση
ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέργεια ή υπόγεια,
καταστημάτων υγεισνομικαύ ενδιαψέροντος )ΚΥΕ)
για την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων Χώρων που
τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση.
Η
εγκατάσταο η πραγματοποιε [ται βάσει μελέτης
συνταχθείσας από διπλωματαύχο μηχανικό
αντίστοιχής ειδικότητας, εγκρίνεται από την
αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου και
πραγματοποιείται από αδεισύχο ηλεκτρολόγο
σύμΦωνα με την
υπ’
εγκαταστάτη,
αρ.
101195/179.2021
απόψαοη του
Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β 4654) και το
εκάστοτε
ισχύον πρότυπο του
Ελληνικού
Τυποποίησης
(ΕΛΟΤ)
Οργανισμού
για τις
ηλεκτρικές εγκαταστάοεις.ν.
2. Στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012, περί
προσωρινών κατασκευών οκ ιδιωτικούς χώρους
παραχωρημέναυς σε δημόσια κοινή χρήση και σε
δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, προστίθεται
παρ. 3 ως εξής:
«3. Σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, καθώς
και σε καταστήματα που χρησιμοποιούν νόμιμα
κοινόχρηστους
χώρους,
αι
οποίαι
έχουν
για
την
ανάπτυξη
παραχωρηθεί
τραπεζσκαθιομάτων ΚΥΕ επιτρέπεται και η χρήση
ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης, ψωτισμού,
καθώς και ανεμιστήρων. Οι συσκευές αυτές Είναι
κατάλληλες για χρήση οκ εξωτερικούς χώρους,
ψέροντας την κατάλληλη σήμανση.».
—

1. Στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του
οικισμού επιτρέπονται Κατασκευές για:
α) τη διαμόρψωοη του εδάψους, όπως κλίμακες,
τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσο
κάλυψης
υψομετρικών διαψορών,
καθώς και
κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
ή / και εμποδιζόμενων ατόμων,
β) τον εξωραισμό και την αισθητική τους αναβάθμιση,
ταν εξοπλισμό και την ασψάλεια τους και γενικά
Κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμαύ των
χώρων αυτών,
γ) λυόμενες και πρασωρινές Κατασκευές,
δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων
Μαζικής Μεταψοράς.
Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον
οικεία Δήμο, από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς
ψσρείς ή νομικά Πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από
απόΦαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άδεια της
Υπηρεσίας Δόμησης. Με απόψαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι
κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων νια τις
οποίες δεν απαιτείται 7δεια Δόμησης και η διαδικασία
ελέγχου τους από άποψη ασΦάλειας και αισθητικής.
2. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις:
α)
κατασκευές
Οι
δικτύων
υποδομής
και
εγκαταστάσεων
κοινής
των
ωψέλειας,
μετά
παραρτημάτων αυτών )υπέργειων και υπόγειων) βάσει
μελέτης της αρμόδιας αρχής, για τις οποίες δεν
απαιτείται έκδοση άδειας. Οι Επιχειρήσεις και
οργανισμοί κοινής ωψέλειας υποχρεούνται να
κοινσπσιαύν τα σχέδια στα οποία απεικανίζεται η
κατασκευή των έργων στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης.
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοοψαιρικής
ρύπανσης, θορύβου και μετεωρολογικών παραμέτρων
με τον αναγκαία εξοπλισμό από υπηρεσίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Των
Περιφερειών καιτων Δήμων μετά από κοινοποίηση της
μελέτης στις οικείες Υπηρεσίες Δόμησης. Από τους
ίδιους ψαρείς επιτρέπεται η εγκατάσταση των σταθμών
αυτών χωρίς έκδοση άδειας στους ακάλυπτους Χώρους
οικοπέδων και δωμάτων δημοσίων κτιρίων. Οι
κατασκευές αυτές δεν προσμετρώνται στα συντελεστή
δόμησης και στην κάλυψη. Με απόψαοη του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, η χρονική διάρκεια και η
διαδικασία εγκατάστασης των σταθμών αυτών.
γ) Υπέργειοι και υπόγεισι σταθμοί διανομής ή
μέτρησης και ρύθμισης ψυσικού αερίου.
δ) Η εγκατάσταση κεντρικών λεβήτων ή μονάδων
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής
Απαδατικότητας )ΣΗΘΥΑ) για τηλεθέρμανση.
ε) Η εγκατάσταση σταθμών ψόρτιοης ηλεκτρικών
αχη μάτων.
3. Οιδιατάξειςτωνπερ. β’ καιγ’ τηςπαρ. Ι καιτωνπερ.
α’ και β’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
εψαρμόζανται και για τις εκτάσεις κοινόχρηστων
χώρων, όπως ορίζονται στον ν. 998/1979 (Α
289), μετά από έγκριση δασικής υπηρεσίας.
4. Η κατασκευή σκαλοπατιών για την εξυπηρέτηση των
κτιρίων έξω από τη ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η κατασκευή τους ύστερα
από άδεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, αν
μετά από την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί η
υψομετρική στάθμη του δρόμου. Η Κατασκευή αυτή
πρέπει να εξασψαλίζει την αοψάλεια της κυκλαψαρίας.
Εκτός της ρυματομικής γραμμής, απαγορεύεται
οποιασδήποτε μαρψής κατασκευή, με την επιφύλαξη
της τήρησης των διατάξεων ασψαλείας για την

Άρθρο 10
Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης Τροποποίηση
άρθρου 139 ν. 4759/2020
1. Στην παρ. Ι του άρθρου 139 του ν. 4759/2020 (Α
245), το πρώτο εδάψιο, περί υπαγωγής της
Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) στο
Περιβάλλοντος
Υπουργείο
Ενέργειας,
και
εξειδικεύεται, προστίθεται περ. γ, η ενδεικτική
απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων της Κ.Υ.ΔΟΜ. και
οι αναψορές στις οικοδομικές άδειες της παρ. 1,
αψαιρούνται
νομοτεχνικές
και
επέρχονται
βελτιώσεις, η παρ. 2 αντικαθίσταται, προστίθεται
παρ. 3 και τσ άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 139
Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Και
Ενέργειας Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.)
οε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, απευθείας
υπαγόμενου στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο
προιστάμενος του οποίου ασκεί την αρμοδιότητα
τελικής υπαγραψής, Κατ’ αναλογική εφαρμογή του
άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α 133).
Η Κ.Υ.ΔΟΜ. αοκείτις αρμοδιότητες των υπηρεσιών
του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α 167) στις εξής
περιπτώσεις:
α. σικοδομικών εργασιών που γίνονται στοπλαίσιο
στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων που
χρηματοδοτούνται εν άλω ή εν μέρει από
ευρωπαϊκούς
πόρους
τουλάχιστον
αξίας
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή που
αφορούν οε κτίρια άνω των τριών χιλιάδων (3000)
τ.μ., ή
β. αν η πραέγκριση ή η αναθεώρηση αυτής δεν έχει
εκδοθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μετά την πάροδο
τριών (3) μηνών, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις
που ορίζει η απόψαση του τελευταίου εδαψίου ή
γ. όποια αρμοδιότητα αποδίδεται σε αυτή από
άλλες διατάξεις.
Στις περ. α και β·, η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις
αρμοδιότητες αυτές μετά από αίτηση του
ενδιαψερόμενου για την τιροέγκριση
της
οικοδομικής άδειας, με την οποία επιλέγει την
—
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εγκατάσταση δικτύων Κοινής ωψέλειας, μόνιμη ή
κινητή για την εξυπηρέτηση του κτιρίου, όπως ράμπες,
σκαλοπάτια, ζαρντινιέρες, επιτοίχισι χειρολισθήρες για
την εξυπηρέτηση Αμελ και εμποδιζόμενων ατόμων,
που προεξέχουν των όψεων των κτιρίων πλέον των
δεκαπέντε (15) εκατσοτών.
Για να εξαοψαλισθεί η προσβασιμότητα Αμελ και
εμποδιζόμενων ατόμων, μετά από αιτιολογημένη
έγκριση της οικείας Περιψερειακής Επιτροπής
Πρσσβασιμότητας, Που εκδίδεται μετά από τη
σύμφωνη γνώμη του οικείου δήμου, είναι δυνατή η
τοποθέτηση κινητών ή προσωρινών κατασκευών, Κατά
παρέκκλιση της απαγόρευσης του προηγούμενου
εδαψίου.
5. Η υπέργεια ζεύξη κτιρίων εγκρίνεται από το
Συμβούλισ Αρχιτεκτονικής και τον αρμόδιο για τον
έλεγχο και τη διαχείριση του Κοινοχρήστου Χώρου
ψορέα. Η ζεύξη κτιρίων πραγματοποιείται σε ύψος άνω
των πέντε (5,00) μ., μπορεί να γίνεται και υπόγεια,
τηρουμένων των απαραίτητων περιορισμών, με τις
ίδιες διαδικασίες και τις κατά περίπτωση απαιτούμενες
εγκρίσεις.
6. Οι διατάξεις του παρόντος εψαρμόζονται και οε
νομίμως υψιστάμενους οικισμούς χωρίς εγκεκριμένα
ρυμοτσμικό σχέδιο.
Άρθρο 139
Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.).
Η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών
δόμησης )Υ.ΔΟΜ.) του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α
167) και είναι ιδίως αρμόδια για την έκδοση
προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή αναθεώρησης
οικοδομικής άδειας, στις εξής περιπτώσεις:
α. οικοδομικών εργασιών που γίνονται στο πλαίσιο
στρατηγικών επενδύσεων
ή επενδύσεων που
χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από ευρωπαϊκούς
πόρους αξίας τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000) ευρώ ή που αφορούν σε κτίρια άνω των
τριών χιλιάδων (3000) τ.μ., ή
β. αν η προέγκριση ή η οικοδομική άδεια ή η
αναθεώρηση αυτής δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια
Υ.ΔΟΜ. μετά την πάροδο Τριών (3) μηνών, υπό τις
ειδικότερες προύποθέσεις που ορίζει η απόΦαση του
τελευταίου εδαψίου.
Στις περ. α’ και β’, η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες
αυτές μετά από αίτηση του ενδιαψερόμενου για την
έκδοση της οικοδομικής άδειας, με την οποία επιλέγει
την έκδοση της άδειας από την Κ,Υ.ΔΟΜ., αντί της
αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. ή αντί της Γενικής Διεύθυνσης
Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
Και Επενδύσεων, κατόπιν καταβολής παραβόλσυ, το
ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Οι μελέτες καιτα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχονται
από την Κ.Υ.ΔΟΜ. εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών
από την υποβολή της αίτησης, συμπεριλαμβανομένου
του αποδεικτικού πληρωμής τσυ παραβόλου. Σε
περίπτωση που διαπιοτωθούν λάθη, ενημερώνεται σ
χειριστής της υποβληθείσας αίτησης, προκειμένου να
προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις
εντός προθεσμίας Πέντε (5) ημερών.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
καθορίζονται
οι προϋποθέσεις,
σι
διαδικασίες για την εξέταση ή διαβίβαση του φακέλσυ
στην Κ.Υ.ΔΟΜ. από τις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. και κάθε άλλο
θέμα που αψορά στην εφαρμογή του παρόντος.

έκδοση της πράξης από την Κ.Υ.ΔΟΜ., αντί της
αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. ή αντί της Γενικής Διεύθυνσης
Στρατηγικών
Επενδύσεων
Υπουργείσυ
του
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν καταβολής
παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με
Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι μελέτες και τα αναγκαία δικαιολογητικά
ελέγχονται από την Κ.Υ.ΔΟΜ. εντός είκοσι (20)
εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης,
συμπεριλαμβανομένου
του
αποδεικτικού
πληρωμής του παραβόλου, Σε περίπτωση που
διαπιστωθούν λάθη, ενημερώνεται α χειριστής της
υποβληθείσας αίτησης, προκειμένου να προβεί
στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις
εντός προθεσμίας Πέντε (5) ημερών.
Με απόψαση του αρμοδίου οργάνου του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
Ενέργειας
και
καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες για
την εξέταση ή διαβίβαση του ψακέλου στην
ΚΥ.ΔΟΜ. από τις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. και κάθε άλλο
θέμα που αφορά στην εψαρμογή του παρόντος.
Η
έναρξη
2.
ΚΥ.ΔΟΜ.
λειτουργίας της
διαπιστώνεται με απόψαση του Υπουργού
Πκριβάλλοντας και Ενέργειας.
3. Στα Αυτοτελές Τμήμα Κεντρικής Υπηρεσίας
Δόμησης )Κ.Υ.ΔΟΜ.) προίσταται υπάλληλος του
κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ.)
Μηχανικών. Μεταβατικά, μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας πλήρωσης της παρούσας θέσης
ευθύνης, σύμφωνα με τον ν. 4369/2016 (Α 33),
προίστάμενος τοποθετείται
υπάλληλος Π. Ε.
κατηγορίας Και κλάδου και ειδικότητας Μηχανικών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που
πληροί τις προυποθέοεις του άρθρου 84 του
Κώδικα
Κατάστασης
Δημοσίων
Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν.
3528/2007, Α 26) για τις θέσεις ευθύνης. Για την
τοποθέτηση
του
άνω
υπαλλήλου,
ως
συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η
Ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς του, η
γνώση του αντικειμένου του ψορέα και σι εν γένει
διοικητικές του ικανότητες.».
2. Για την άμεση κάλυψη των αναγκών της
Κ.Υ.ΔΟΜ., είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού
ατόμων κατηγορίας Π.Ε.
έως δέκα (10)
αρχιτεκτόνων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών και
τοπογράψων μηχανικών με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
έως τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί για
φορά
χρονικό
μια
διάστημα,
για
ίσο
αποκλειόμενης
οε
κάθε
περίπτωση
της
αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίσταυ
χρόνου.
Οι
εν
λόγω
προσλήψεις
πραγματοποιούνται
κατόπιν
έγκρισης
της
Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου (Α 280), με την έκδοση σχετικής
προκήρυξης, ύστερα από έλεγχο του Ανώτατου
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.(, από
το αρμόδιο όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, η οποία προσδιορίζει, μεταξύ
άλλων, ταν αριθμό του προσωπικού που Οο
τιρσσληψθεί ανά κατηγορία, τις προϋποθέσεις
συμμετοχής, Τα προσόντα πρόσληψης και τον
τρόπο ειπόδειξης αυτών, τα κριτήρια επιλογής και
τον τρόπο βαθμολόγησης αυτών, την Προθεσμία
υποβολής Των αιτήσεων και τη διαδικασία. Η
προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του

2. Η σύσταση της ΚΥ.ΔΟΜ. ως οργανικής μονάδας
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Και η ένταξή της στην
ιεραρχική δομή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.
4622/2019 (Α 133).

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς
και στην ιστοσελίδα Του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη της
προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον
εψημερίδες τιανελλαδικής
κυκλσψορίας. Οι
υποψήφιοι υποβάλλουν Τις αιτήσεις τους στη
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής
Διεύθυνσης
Διοικητικών
Υπηρεσιών
και
Νομοθετικού
Υπουργείου
‘Εργου
του
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο όργανο της
οποίας τις αξιολογεί Και συντάσσει προσωρινούς
Πίνακες
κατάταξης,
προσληπτέων
και
απορριπτέων. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο
νομιμότητας καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο
και κοινοποιεί την απόφασή του στη Διεύθυνση
Διοικητικών
Υπηρεσιών
του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου το
αρμόδιο όργανο αυτής να καταρτίσει τον οριστικό
πίνακα προσληπτέων. Το Προσωπικό της
παρούσας έχει τις αποφασιστικές αρμοδιότητες
που του ανατίθενται με τη σύμβαση εργασίας.

Άρθρο 11
Προσωπικό Γραφείου Ελληνικού
Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου ότου ν.
4062/2012
Η παρ. 3 του άρθρου & του ν. 4052/2012 (Α’ 70),
Περί της στελέχωσης του ΓραΦείου Ελληνικού,
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Α) Στο Γραφείο συστήνονται σαράντα (40)
οργανικές
θέσεις προσωπικού,
οι οποίες
κατανέμονται ως εξής:
α) είκοσι τέσσερις (24) θέσεις Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μηχανικών, ειδικοτήτων:
Μηχανικών
Χωροταξίας,
Πολεοδομίας
και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών,
Αγρονόμων
Τοπογράφων
Μ ηχανικών
ή
Τοπογράφων
Μηχανικών,
Αρχιτεκτόνων,
Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών,
β( τρεις (3) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος,
γ( μια (1) θέση ΠΕ Γεωτεχνικοί, ειδικοτήτων:
Γεωπόνοι και Δασολόγοι,
δ) δυο (2) θέσεις Του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, μια
(1) ειδικότητας Προιστορικών Κλασικών και μια
(1) Βυζαντινών— Μεταβυζαντινών,
ε( δύο (2) θέσεις αξιωματικών του Πυροσβεστικού
Σώματος, εκ των οποίων ένας (1) κατώτερος και
ένας (1) ανώτερος,
στ( μια (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ) Πληροφορικής,
η) δυο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
8) δυο (2) θέσεις ΠΕ Νομικών,
ι) δυο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΔΕ) ΔιοικητικώνΓραμματέων,
ια) μια (1) θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ(
βοηθητικού προσωπικού.
Β( Οι ως άνω θέσεις δύνανται να καλύπτονται με
μετάταξη προσωπικού, μόνιμου και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστσυ χρόνου, που
υπηρετεί σε φορείς της παρ. 1. του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143). Κατά την πρώτη εφαρμογή
του παρόντος, η μετάταξη του προσωπικού
διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
προέλευσης,
Κατόπιν
των
αίτησης
ενδιαψερομένων
υπαλλήλων,
ύστερα
από
δημόσια πρόσκληση, που εκδίδει το αρμόδια
όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή
—

—

Η παρ. 3 του άρθρσυ ό του ν. 4062/2012 έχει ως εξής:
3. Στο Γραψείο συνιστώνται είκσσιπέντε (25) οργανικές
θέσεις προσωπικού, σι οποίες καλύπτονται με
υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίατου χρόνου, που
μετατάσσονται, σύμφωνα μετην παρ. 1 του άρθρου 68
του ν, 4002/2011, από τα Δημόσιο, από νομικά
πρόσωπα δημοσίου δίκαιου ή και από ΟΤΑ., καθώς
και από νομικά Πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του
ευρύτερου δημόσιου τομέα το μετοχικό κεφάλαιο των
οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου ή κατά πλειοψηφία στο
Ελληνικό Δημόσιο, με αντίστοιχη κατάργηση της
αργανικής τους θέσης, Οι Θέσεις αυτές μπορεί να
καλύπτονται και με οπόσπαση προσωπικού από
υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίαυ και από φορείς του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης Και μετην επιφύλαξη της παρ. Ιό του όρθρου
ένατου του ν, 4057/2012 (Α 54). Η διάρκεια της
απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη με δυνατότητα
ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα. Οι θέσεις αυτές
κατανέμονται ως εξής: επτά (7) θέσεις του κλάδου Π Ε
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών,
τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών,
τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου Π Ε Μηχανολόγων
Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, δύο (2)
θέσεις του κλάδου Π Ε Μηχανικών Περιβάλλοντος ή ΠΕ
Περιβάλλοντος, μία (1) θέση του κλάδου Π Ε
Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής, τέσσερις (4) θέσεις
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μία (1) θέση
του κλάδου Π Ε Νομικών, δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ
Δισικητικών-Γραμματέων, μία (1) θέση κατηγορίας Υ Ε
(βοηθητικού προσωπικού).

σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών
συμβουλίωντου φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση
απόσπασης υτιαλλήλου ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού
γνώμη
απαιτείται σύμφωνη
Δημάρχου
ή
Περιψερειάρχη αντίστοιχα.
Γ) Οι Θέσεις αυτές δύνανται να καλύπτονται και με
απόστιαση προσωπικού, μόνιμου και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
υπηρετεί σε ψορείς της παρ. Ι του άρΘρου 14 του
ν. 4270/2014, Κατά την πρώτη εψαρμογή του
παρόντος,
απόσποση
του
προσωπικού
η
διενεργείται με απόψοση Του αρμοδίου οργάνου,
κατόπιν αίτησης Των ενδιαΦερομένων υπαλλήλων.
ύστερα από δημόσια πρόσκληση, που εκδίδει το
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, χωρίς να απαιτείται απόιαση ή
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών
συμβουλίων του ψορέα προέλευσης. Σε περίπτωση
απόσπασης υπαλλήλου ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού
γνώμη
Δημάρχου
απαιτείται σύμφωνη
ή
Γιεριψερειάρχη
αντίστοιχα.
Η
απόσποση
διενεργείται για Τρία (3) έτη με δυνατότητα
ισόχρσνης ανανέωσης της απόσπασης για μία (1)
ψορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και έκδοσης
σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειος και του
ψορέα προέλευσης. Ο χρόνος υπηρεσίας των
ατιοστιασμένων λογίζετοι ως χρόνος υπηρεσίας
στην οργανική τους Θέση για Θέματα βαΘμσλογικής
και μισθσλογικής εξέλιξης και σι οποδοχές τους
βαρύνουν τον προύπολογισμό του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, διακόπτεται η απόσπαση
υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για
υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αίτηση του
συνεκτίμησης
υπαλλήλου,
κατόπιν
των
υπηρεσιακών αναγκών.
Δ) Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων δύναται να
πραγματοποιηθεί και με προσλήψεις προσωπικού
εργασίας
ιδιωτικού
με
σύμβαση
δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως Τριών (3) ετών,
που δύναται να παραταθεί για μία Φορά για ίσα
χρονικό διάστημα, αποκλειόμενης σε κάθε
περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων
αορίοτου χρόνου. Η πρόσληψη νια την πλήρωση
των Θέσεων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου πραγματοποιείται, από το
αρμόδιο όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της
υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
(Α’ 280), με την έκδοση σχετικής προκήρυξης,
ύστερα από έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου
(Α.Σ.Ε.Π,),
Επιλογής Προσωπικού
η οποία
προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό του
προσωπικού που Θα προσληψθεί ανά κατηγορία,
τις προύπσθέσεις συμμετοχής, τα προσόντα
πρόσληψης και τον τρόπο απόδειξης ουτών, τα
κριτήρια επιλογής και τον τρόπο βαθμαλόγησης
αυτών, την Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και
τη διαδικασία. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, καθώς καιστην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..
Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2)
τουλάχιστον
εψημερίδες
πανελλαδικής
κυκλοψορίος. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις
αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών
και
ΝομοΘετικού
‘Εργου
Του

_!(

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Το
αρμόδιο όργανο της οποίος Τις αξιολογεί και
συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης,
προσληπτέων και απορριπτέων. Το Α.Σ.Ε.Π.
διενεργεί Τον έλεγχο νομιμότητας καθώς και τον
κατ’ ένσταση έλεγχο κοι κοινοποιεί την απόψασή
του στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας,
Προκειμένου το αρμόδιο όργανο αυτής νο
καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
Άρθρο 12
Ρυθμίσεις γιατο Προσωπικό της Ειδικής
Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Τροποποίηση Παρ. Ι και 2 άρθρου 11 ν.
4872/2021
Στο άρθρο 11 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) περί
στελέχωσης της Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης: α) στην πορ. Ι ανακατανέμονται αι
ειδικότητες των θέσεων προσωπικού της Ειδικής
Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης,
προσδιορίζονται σι προδιαγραΦές των πτυχίων της
υποπερ. αα) της περ. α και προστίθενται υποπερ.
αε) και βγ) στις περ. ο και β αντίστοιχα, β) στο
πρώτο εδάψιο της παρ. 2 δισρθώνεται η ονομασία
της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Το άρθρο 11
διαμορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 11
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης
1. Στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης )ΔΑΜ), πλην της Διαχειριστικής Αρχής
ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, συστήνσνται είκοσι (20) Θέσεις
προσωπικού οι οποίες κατανέμον·ται ως εξής:
δώδεκα
κατηγορίας
α(
θέσεις
(12)
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των
οποίων:
αα) Τέσσερις (4) Θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού
οικονομικού, με οποιαδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη μίσυ
)ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
)ΠΣΕ( ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμσς τίτλος της
ολλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας,
αβ) Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ μηχανικών,
αγ) μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ γεωτεχνικών,
αδ( μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ πληραψσρικής,
αε( μία (1) Θέση του κλάδου ΠΕ περιβάλλαντσς,
β) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:
βα) Μία (1) θέση του κλάδου ΤΕ διοικητικούοικονομικού,
ββ) μια (1) θέση του κλάδου ΤΕ πληρσψορικής, και
βγ) μία (1) Θέση του κλάδου ΤΕ μηχανικών,
γ( τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ) του κλάδου διοικητικών
γραμματέων,
δ) δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης
εντολής.
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη
των θέσεων της παρ. Ι είναι Τα προβλεπόμενα στα
π.δ. 50/2001 (Α 39).
2. Η στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ
ΔΑΜ
δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω
αποσπάσεων είκοσι (20)
υπαλλήλων που
απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
στη
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης
—

Άρθρα 11
Προσωπικό Ειδικής Υπη ρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακή ς
Μετάβασης
1. Στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΔΑΜ), πλην της Διαχειριοτικής Αρχής
ΕΣΠΑ-ΔΑΜ,
συστήνανται
είκοσι
Θέσεις
(20)
προσωπικού οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
α) δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:
αα) Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού
οικονομικού,
αβ( τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ μηχανικών,
αγ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ γεωτεχνικών,
Και αδ) δύο (2) θέσεις ταυ κλάδου ΠΕ πληροψαρικής,
β) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Τεχναλογικής
Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:
βα) Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ διαικητικού
οικονομικού, και
ββ) μια (1) θέση του κλάδου ΤΕ πληροφορικής,
γ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεραβάθμιας
Εκπαίδευσης
του
κλάδου
(ΔΕ)
διοικητικών
γραμματέων,
δ( δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης
εντολής.
Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των
θέσεων της παρ. 1 είναι τα προβλεπόμενα στα πδ.
50/2001 (Α’ 39).
2. Η στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ
δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω αποσπάσεων
είκοσι (20) υπαλλήλων που απασχολούνται με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Μονάδα Οργάνωσης
της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Νόμων (ΜΟΔ Α.Ε.),
καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ(. Ο αριθμός Των αποσπασμένων υπαλλήλων
δύναται να τροποποιείται με Κοινή απόφαση του
αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του
Εσωτερικών.
Υπουργού
Για
τις
αποσπάσεις
ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3. Ειδικό για την
περίπτωση απόσπασης υπαλλήλσυ ΟΤΑ. α’ ή β’
βαθμού απαιτείται σύμφωνη γνώμη δημάρχου ή
περιφερειάρχη, αντίστοιχα.
3. α) Οι θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας
ΔΑΜ, με εξαίρεση τις Θέσεις δικηγόρων με σχέση
έμμισθης εντολής, καλύπτονται τουλάχιστον κατά το
ήμισυ με αποσπάσεις προσωπικού, τσ οποίο
απασχολείται ως μόνιμα προσωπικό ή με σχέση
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίσταυ Χρόνου, στους Φορείς
Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόσπαση
Του προσωπικού διενεργείται με απόψαση Του
αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού κατόπιν αίτησης
των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια
πρόσκληση, που εκδίδει ο αρμόδιος για θέματα ΔΑΜ
Υπουργός, Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητή της

Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), καθώς
και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ο αριθμός Των αποσπασμένων
υπαλλήλων δύναται να τροποποιείται με Κοινή
απόφαση του αρμόδιου για Θέματα ΔΑΜ
Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών. Για τις
αποσπάσεις ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3.
Ειδικά για την περίπτωση απόσπαοης υπαλλήλου
ΟΤΑ. α’ ή β’ βαθμού απαιτείται σύμψωνη γνώμη
δημάρχου ή περιψερειάρχη, αντίστοιχα.
3. ο) Οι Θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας
ΔΑΜ, με εξαίρεση τις Θέσεις δικηγόρων με σχέση
έμμισΘης εντολής, καλύπτονται τουλάχιστον κατά
Το ήμισυ με αποσπάσεις προσωπικού, το οποίο
απασχολείται ως μόνιμο προσωπικό ή με σχέση
Ιδιωτικού Δικαίου λορίστου Χρόνου, στους Φορείς
Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Κατά την πρώτη εφαρμογή του
παρόντος,
προσωπικού
η
απόσπαση του
διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου για
Θέματα ΜΜ Υπουργού κατόπιν αίτησης των
ενδιαφερομένων
υπαλλήλων,
ύστερα
από
δημόσιο πρόσκληση, που εκδίδει ο αρμόδιος γιο
Θέματα ΔΑΜ Υπουργός,
κατόπιν σχετικής
εισήγησης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας,
χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη
των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του
φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόαπασης
υπαλλήλου ΟΤΑ. α’ ή β’ βαθμού απαιτείται
σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιψερειάρχη
αντίστοιχα.
ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι
Οι
αξιολογσύνται από τον Διοικητή της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ, σ οποίος εισηγείται σχετικά στον
αρμόδιο γιο Θέματα ΔΑΜ Υπουργό. Η απόσπαση
πραγματοποιείται για τρία (3) έτη με δυνατότητα
ισόχρσνης ανανέωσης της απόσπασης γιο μία (1)
φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σύμφωνης
γνώμης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ
και έκδοσης σχετικής απόφασης του αρμόδιου για
Θέματα ΔΑΜ Υπουργού. Ο χρόνος υπηρεσίας των
αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας
στην οργανική τους Θέση για Θέματα βαΘμολσγικής
και μισΘολογικής εξέλιξης και οι αποδσχές τους
βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ.
β) Η κάλυψη των Θέσεων της παρ. Ι δύναται να
πραγματοποιηθεί και με πρσολήψεις προσωπικού
σύμβαση
εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου
με
Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών,
που δύναται να παραταθεί άπαξ για ίσο χρονικό
διάστημα, καθώς και με σχέση έμμισΘης εντολής.
Η πρόσληψη για την πλήρωση των Θέσεων με
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
πραγματοποιείται, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής
της παρ. Ι του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α 280) με την
έκδοση σχετικής προκήρυξης ύστερα από έλεγχο
του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ), από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση
του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΜΜ. Η
συνολική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και
της αξιολόγησης των αιτήσεων, διενεργείται από
την Ειδική Υπηρεσία, επιψυλασσομένης της
αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ για τη διενέργεια ελέγχου
Αναπτυξιακών

Ειδικής Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή
σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών
συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση
απόσπασης υπαλλήλσυ ΟΤΑ. α ή β βαθμού
απαιτείται
σύμψωνη
γνώμη
Δημάρχου
ή
αντίστοιχα.
Περιψερειάρχη
Οι
ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι αξιαλογούνται από τον
Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, ο οποίας
εισηγείται σχετικά στον αρμόδιο για Θέματα ΔΑΜ
Υπουργό. Η απόσπαση πραγματοποιείται για Τρία (3)
έτη με δυνατότητα ιοόχρσνης ανανέωσης της
απόσπασης για μία (1) φορά κατόπιν αίτησης του
υπαλλήλου, ούμψωνης γνώμης του Διοικητή της
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και έκδοσης σχετικής
απόφασης του αρμόδιου για Θέματα ΔΑΜ Υπουργού. Ο
χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως
χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους Θέση για Θέματα
βαΘμσλογικής και μισΘολογικής εξέλιξης και σι
αποδσχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό της
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
β) Η κάλυψη των θέσεων της παρ. Ι δύναται να
πραγματοποιηθεί και με προσλήψεις προσωπικού με
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, που δύναται να
παραταθεί άποξ γιο ίσο χρονικό διάστημα, καθώς και
με σχέση έμμιοΘης εντολής. Η πρόσληψη για την
πλήρωση των Θέσεων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου
Χρόνου
πραγματοποιείται,
κατόπιν
έγκρισηςτης Επιτραπήςτηςπαρ. Ιτου άρθρου 2της υπ
αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α 280)
μετην έκδοση σχετικής προκήρυξης ύστερα από έλεγχο
του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(ΑΣΕΠ), από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση του
Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. Η συνολική
διαδικασία,
συμπεριλαμβανομένης
και
της
αξιολόγησης Των αιτήσεων, διενεργείται απότην Ειδική
Υπηρεσία, επιφυλασσσμένης της αρμοδιότητας του
ΑΣΕΠ για τη διενέργεια ελέγχου ναμιμότητας της
προκήρυξης και του κατ’ ένσταση ελέγχου των
προσωρινών πινάκων κατάταξης. Η πρόσληψη με
σχέση έμμισθης εντολής πραγματοποιείται σύμφωνα
μετα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων )ν. 4194/2013,
Α’ 208).
γ) Η λήξη της σύμβασης πρόσληψης ή της απόσπασης
του προσωπικού της παρ. Ι μπορεί να γίνει
οποτεδήποτε με μόνη πράξη του αρμοδίου οργάνου
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν
ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή.
δ) Για Το προσωπικό της πορούσας εψαρμόζεται
αναλογικά το άρΘρο 48 του ν. 4795/2021 (Α 62).
4. Ως διευθυντές και προιστάμενοι των οργανικών
μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ ορίζονται μέλη
του προσωπικού της με οποιαδήποτε μσρψή
απασχόλησης και τοποθετούνται με απόφαση του
αρμοδίου για Θέματα ΔΑΜ Υπουργού, μετά από
εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
Το
5.
προσωπικό
της
Ειδικής
Υπηρεσίας
συμπεριλαμβανομένης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΤΙΑ
ΔΑΜ, υπάγεται στα Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό
Συμβούλιο
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων.

νομιμότητας της προκήρυξης καιτου κατ ένσταση
ελέγχου των τιροσωρινών πινάκων κατάταξης Η
πρόσληψη
με
εντολής
σχέση
έμμισθης
πραγματοποιείται σύμΦωνο με Τα οριζόμενα στον
Κώδικα Δικηγόρων )ν. 4194/2013, Α’ 208).
γ) Η λήξη της σύμβασης πρόσληψης ή της
απόσπασης του προσωπικού της παρ. Ι μπορεί να
γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη του αρμοδίου
οργάνου
Υπουργείου
του
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης
εισήγησης του Διοικητή.
ό) Για τα Προσωπικό της παρούσας εφαρμόζεται
αναλσγικάτσ άρθρο 48τσυ ν. 4795/2021 )Α’ 62).
4. Ως διευθυντές και τιρσιστάμενσι των οργονικών
μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ ορίζονται
μέλη του προσωπικού της με οποιαδήποτε μσρψή
απασχόλησης και τοποθετούνται με απόψοση του
αρμοδίου για Θέματα ΔΑΜ Υπουργού, μετά από
εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
5. Το Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας
συμπεριλαμβανομένης της Διαχειριστικής Αρχής
ΕΣΠΑΔΑΜ,
υπάγεται στο Πειθαρχικό και
Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων.».

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Αριθμ. 374/ 23 / 2021
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροτιολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για
την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊσύ ςονιυ-ι9 και την
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Α.

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

1.α. Τροποποιούνται μεταβατικές διατάξεις του ν.4864/2021 αναφορικά με
εκκρε μ είς αιτήσεις ένταξης στις στρατηγικές επενδύσεις.
β. Μετατίθεται κατά ένα (1) έτος (31.12.2022), η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής αίτησης για άδεια λειτουργίας τουριστικών λιμένων.
2.α. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την εκτέλεση της λειτουργίας της
υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία («ιΓπ5ροΓι οο όπιπώ>),
αποκλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα μέσα στα όρια της νήσου Αστυπάλαιας. Η
εν λόγω υπηρεσία διενεργείται από Πάροχο Υπηρεσίας Επιβατικών
Μεταφορών κατά Παραγγελία (ΠΥΕΜΠ), στον οποίο μπορεί να συμμετέχουν
ο Δήμος Αστυπάλαιας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κάθε Αναπτυξιακή Εταιρεία ή οργανισμός
που συστήνεται από τους ανωτέρω φορείς, καθώς και σε σύμπραξη με φορείς
του δημοσίου ή ιδιωτικού Τομέα.
β. Δίδονται οι έννοιες των όρων, για την εφαρμογή των προτεινόμενων
ρυθμίσεων και καθορίζονται οι αρμοδιότητες του ΠΥΕΜΠ, ο οποίος εκδίδει
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας εντός της οριζόμενης προθεσμίας, όπου
καθορίζονται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων του, θέματα του
προσωπικού κ.λπ.
Προσδιορίζονται οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετάσχουν στην
γ.
υπηρεσία επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία, εφόσον διαθέτουν οχήματα
αμιγώς ηλεκτρικά, καθώς και το πλαίσιο ελέγχου και επιβολής προστίμου
στους παραβάτες από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) ή το Λιμενικό Σώμα
Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.).
δ. Παρέχεται εξουσιοδότηση, για τον καθορισμό με υπουργική απόφαση,
του ύψους ή της αναπροσαρμογής του κομίστρου, καθώς και του τρόπου
είσπραξης αυτού.

—

—

Συμπληρώνεται το υφιστάμενο πλαίσιο (άρθρο εξηκοστό πρώτο του
3.
ν.4839/2021) για τον ειδικό λογαριασμό «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης»

-

και τη χορηγούμενη από αυτόν επιδότηση λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου σε καταναλωτές και, σε σχέση με τα ισχύοντα,
προβλέπονται τα εξής:
Ειδικά, για την περίοδο κατανάλωσης από την Γ.8.2021 μέχρι την
31η122022
στους δικαιούχους επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και οι καταναλωτές αγροτικής
χρήσης μέσης τάσης καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της ξήρανσης αγροτικών προϊόντων.
Με την προβλεπόμενη κ.υ.α. εξειδικεύονται οι κατηγορίες πελατών
στους οποίους χορηγείται η επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας, το είδος των τιμολογίων προμήθειας, τα ανώτατα όρια
επιδότησης ανά επιχείρηση, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών
ενισχύσεων και λοιπές προϋποθέσεις από άποψη κρατικών ενισχύσεων, η
διαδικασία τυχόν ανάκτησης ενίσχυσης αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα
ανωτέρω φορείς και κάθε άλλο συναφές θέμα.
Επιτρέπεται, με κ.υ.α., η χρηματοδότηση από τον προαναφερόμενο
λογαριασμό, του ειδικού λογαριασμού που έχει συσταθεί (άρθρο 26 του
ν.4513/2018) για την ενίσχυση οικιακών καταναλωτών εντός των διοικητικών
ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από
λιγνιτική δραστηριότητα.
-

-

-

4.α. Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα
της διαδικασίας έγκρισης
Ρυ μοτο μικών Σχεδίων Εφαρμογής (υποβολή ενστάσεων, συλλογή δηλώσεων
ιδιοκτησίας κ.λπ.).
β. Συμπληρώνεται ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ν.4067/2012), με την
πρόβλεψη ειδικής διαδικασίας (σύνταξη μελέτης, έγκριση από τον οικείο
δήμο) για την επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης καταστημάτων
υγειονο μικού ενδιαφέροντος, με σκοπό την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων
χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση. Στους εν λόγω χώρους και
καταστήματα επιτρέπεται, επίσης η χρήση ηλεκτρικών συσκευών (θέρμανσης,
φωτισμού, ανεμιστήρων με τις κατάλληλες προδιαγραφές).
Επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 139 του ν.4759/2020 αναφορικά
5.
με την Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.), που έχει συσταθεί στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο 139 του ν. 4759/2020).
Ειδικότερα:
α. Η εν λόγω υπηρεσία ορίζεται επιπέδου αυτοτελούς τμήματος (αντί
επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης που προβλέπεται σήμερα), υπαγόμενου
απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος, όπου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και
ασκεί τις αρμοδιότητές του ως προϊστάμενος τμήματος, κατ’ ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (ανάθεση δικαιώματος υπογραφής
στους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων). Γίνεται δε ειδική
πρόβλεψη σχετικά με την τοποθέτηση μεταβατικά προϊσταμένου στη Θέση
αυτή, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης αυτής κατά τα
ισχύοντα (ν.4369/2019).

β. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, για την άμεση
κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Κ.Υ.ΔΟΜ., κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής
της ΠΥΣ 33/2006 μέσω ΑΣΕΠ, έως δέκα (10) ατόμων, κατηγορίας ΠΕ
διαφόρων κλάδων (αρχιτεκτόνων, μηχανικών κ.λπ.), με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, με
δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, και καθορίζεται η διαδικασία επιλογής
αυτών.
Συστήνονται δεκαπέντε (15) ακόμη οργανικές Θέσεις προσωπικού στο
6.
Γραφείο Ελληνικού [σήμερα προβλέπονται είκοσι Πέντε (25)] και Παρέχεται
δυνατότητα κάλυψης των ανωτέρω θέσεων συνολικά, πλην αποσπάσεων και
μετατάξεων από φορείς του δημοσίου που προβλέπεται σήμερα, και με
πρόσληψη προσωπικού, με σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.), διάρκειας έως Τριών (3) ετών, με δυνατότητα
ισόχρονης παράτασης.
7.
Ανακατανέμονται σι ειδικότητες των θέσεων προσωπικού της Ειδικής
Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Προστίθενται οι κλάδοι : ) ΠΕ περιβάλλοντος
και ΙΙ) ΤΕ μηχανικών, χωρίς να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός Θέσεων ανά
κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).

Β.
Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα
ακόλουΘα Οικονομικά αποτελέσματα:

Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Δαπάνη από την πρόσληψη μέχρι δέκα (10) ατόμων ΠΕ κατηγορίας,
1.
στην Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σύμβαση εργασίας ι.δ.ο.χ. τριετούς
διάρκειας, με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης και την ως εκ τούτου
καταβολή των αποδοχών στο προσωπικό που Θα καλύψει τις εν λόγω Θέσεις.
Το ύψος της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, ανέρχεται
στο ποσό των 159 χιλ. ευρώ περίπου.
2.

Ενδεχόμενη δαπάνη από τη(ν):
δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σύναψη συμβάσεων εργασίας
ι.δ.ο.χ., για την κάλυψη μέρους ή όλων των Θέσεων που συστήνονται στο
Γραφείο Ελληνικού. Το ύψος της δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (τρόπος κάλυψης των θέσεων με απόσπαση, μετάταξη ή
πρόσληψη, διάρκεια συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ.),
ανακατανομή των ειδικοτήτων των θέσεων προσωπικού της Ειδικής
Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την πιθανή αύξηση του μισθολογικού
κόστους.
-

-

Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή προστίμων στους
3.
παραβάτες της εκτέλεσης υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία
στη ‘ήσο Αστυπάλαια. Η εν λόγω αύξηση εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (αριθμός και ύψος επιβαλλόμενων προστίμων κ.λπ.).
ΙΙ.
Επί του προϋπολογισμού των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και των
νομικών προσώπων αυτών (φορείς Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόμενη δαπάνη, από τυχόν συμμετοχή των ανωτέρω φορέων, στη
διενέργεια υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία στη νήσο
Αστυπάλαια. Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.
ΙΙΙ.
Επί του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης>
[τον οποίο διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
και _Εγνυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) / φορέας Γενικής
Κυβέρνησηςί

Δαπάνη από τη διεύρυνση των δικαιούχων
ηλεκτρικής ενέργειας (καταναλωτές αγροτικής
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
προϊόντων, λοιπές κατηγορίες δικαιούχων), το ύψος
την έκδοση κ.υ.α. και από πραγματικά περιστατικά.

επιδότησης κατανάλωσης
χρήσης μέσης τάσης,
της ξήρανσης αγροτικών
της οποίας εξαρτάται από
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(άρθρο 75

παρ.

ΕΚΘΕΣΗ

3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογία ς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο
νόμου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοΙού
ονΙΒ-Ι9 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες
διατάξεις».

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από την πρόσληψη μέχρι δέκα (ΙΟ) ατόμων ΠΕ κατηγορίας, στην
Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, με σύμβαση εργασίας ι.δ.ο.χ. τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα
ισόχρονης παράτασης και την ως εκ τούτου καταβολή των αποδοχών στο
προσωπικό που Θα καλύψει τις εν λόγω Θέσεις. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης
ανέρχεται στο ποσό των 159 χιλ. ευρώ περίπου.
2.

Ενδεχόμενη δαπάνη από τη(ν):
δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με σύναψη συμβάσεων εργασίας
ι.δ.ο.χ.. για την κάλυψη μέρους ή όλων των Θέσεων που συστήνονται στο
Γραφείο Ελληνικού. Το ύψος της δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά
περιστατικά (τρόπος κάλυψης των Θέσεων με απόσπαση, μετάταξη ή πρόσληψη,
διάρκεια συμβάσεων εργασίας ι.δ.ο.χ.),
ανακατανομή των ειδικοτήτων των Θέσεων προσωπικού της Ειδικής
Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την πιθανή αύξηση του μισΘολογικού κόστους.
-

-

Οι ανωτέρω δαπάνες Θα αντιμετωπιστούν από Τις πιστώσεις του Κρατικού
προϋπολογισμού.
ΙΙ.
Επί του προϋπολογισμού των ο.τ.α. α’ και 13’ βαθμού και των νομικών
προσώπων αυτών (φορείς Γενικής Κυ βέρνηση)
Ενδεχόμενη δαπάνη, από τυχόν συμμετοχή των ανωτέρω φορέων, στη
διενέργεια υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία στη νήσο
Αστυπάλαια. (άρθρο 3) Η εν λόγιο δαπάνη εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα

και Θα αντιμετωπιστει από τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των
φορέων, κατά περίπτωση.

οικείων

ΙΙΙ.
Επί του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακή Μετάβασης»
[τον οποίο δια(ειρίζεται ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) / φορέας Γενικής Κυβέρνησηςί
Δαπάνη από τη διεύρυνση των δικαιούχων επιδότησης κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας (καταναλωτές αγροτικής χρήσης μέσης τάσης,
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ξήρανσης αγροτικών
προϊόντων, λοιπές κατηγορίες δικαιούχων).
Η δαπάνη αυτή. το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση κ.υ.α. και
από πραγματικά περιστατικά, Θα αντιμετωπίζεται από τους πόρους του Ταμείου,
στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ενδεχόμενη ενίσχυση από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
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