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Προτεινόμενες διατάξεις
Άρθρο Ι
Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης
της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) Τροποποίηση του άρθρου
-

ό του ν. 4872/2021
Η Παρ. 2 του άρθρου ό του ν. 4872/2021 (Α’ 247) τροττοποιείται, Προκειμένου να
αποσαηνισθούν οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
Χρηματοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) σε σχέση με
αυτές της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ και των λοιπών Διαχειριστικών Αρχών ΕΣΠΑ 20212027, και διαμορψώνεται ως εξής:
«2. Με την επιψύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 5, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης είναι:
α) Ο κεντρικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των πολιτικών ΔΑΜ, στο Πλαίσιο της

κατάρτισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).
β) Ο σχεδιασμός και η αναθεώρηση των υποκείμενων Εδαψικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ ΔΑΜ.
-

γ) Ο συντονισμός της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτόν εθνικών ή
ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης, πλην του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΠΔΑΜ) εντός Του ΕΣΠΑ 2021-2027.
δ) Η συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους
ψορείς του Υπουργείου, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για τον
σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των
αναγκών τους καιτη σύνταξη του σχετικού Σχεδίου γιατη ΔΑΜ.
ε) Η υποστήριξη των λοιπών υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην
παρακολούθηση και αναθεώρηση του σχετικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ.
στ) Η παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης των έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Πράσινο
Ταμείο και άλλα προγράμματα και Ταμεία που σχετίζονται με τους τομείς πολιτικής της ΔΑΜ,
Προκειμένου να εντοπίσει και να εξασψαλίσει τη χρηματοδότηση των δράσεων αυτών.
ζ) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στους τομείς πολιτικής της ΔΑΜ,
καθώς

και

το

σχετικό

εθνικό

και

ενωσιακό

νομοθετικό

και

κανονιστικό

πλαίσιο,

συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των
εθνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με Θέματα εψαρμογής του ΣΔΑΜ, της
ενημέρωσης των λοιπών οργανικών μονάδων, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο και της
συνεργασίας με τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για την τήρηση των σχετικών αρχείων.
η) Η συμμετοχή στη διαμόρψωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για δράσεις που
εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου για τη ΔΑΜ, και στην παρακολούθηση των
αποτελεσμάτων υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
8) Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΣΔΑΜ,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης
προβλημάτων, όπου απαιτείται, της προόδου επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που
συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράμματος και η σύνταξη
περιοδικών εκθέσεων προόδου, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν
προβλημάτων.
ι) Η υποστήριξη των λοιπών υπηρεσιών και των εποπτευόμενων ψορέων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τον σχεδιασμό πράξεων ή δράσεων που εναρμονίζονται με το
ΣΔΑΜ.
κ) Ο συντονισμός της επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας με τους τοπικούς ψορείς, που
εμπλέκονται στην υλοποίηση του ΣΔΑΜ.
κα) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας που συνδέεται με τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.
κβ) Η οργάνωση και παρακολούθηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των’Εργων ΔΑΜ.».

Άρθρο 2
Επικούρηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4872/2021
-

Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4872/2021 (Α’ 247) τροποποιείται ως προς την αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία επικουρεί την Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης, και το άρθρο 13 διαμορψώνεται ως ακολούθως:
«5. Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ επικουρείται από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.».

Άρθρο 3
Ειδική ρύθμιση για τις Εμβληματικές Επενδύσεις Στρατηγικής Σημασίας Τροποποίηση του
-

άρθρου 2 του ν. 4864/2021

Η περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4864/2021 (Α’ 237) τροποποιείται με την κατάργηση
του ορίου του προϋπολογισμού της επένδυσης για τις Εμβληματικές Επενδύσεις Στρατηγικής
Σημασίας της Περ. γ της παρ. Ι και η παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές
Επενδύσεις» των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1, εφόσον, σωρευτικά με τις επιμέρους
προϋποθέσεις εκάστης των περιπτώσεων της παρ. 1, πληρούν και τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Εμπίπτουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:

αα) Συστήματα που συνδυάζουν σταθμό ηλεκτροτταραγωγής από Α.Π.Ε. και σύστημα
«πράσινου» υδρογόνου, εφόσον η παραγόμενη
ηλεκτρική ενέργεια
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την Παραγωγή υδρογόνου.

Παραγωγής

αβ) Εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή/και πλωτών ψωτοβολταϊκών πάρκων.
αγ) ‘Εργα Α.Π.Ε. που διασυνδέουν περιοχές της Επικράτειας που δεν έχουν διασυνδεθεί και δεν
προβλέπεται να διασυνδεθούν με το Εθνικό Σύστημα Μεταψοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω

υποβρύχιου καλωδίου, σύμψωνα με το εγκεκριμένο, κατά την αίτηση υπαγωγής, Δεκαετές
Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δ.Π.Α.) του Εθνικού Συστήματος Μεταψοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Ε,Σ.Μ.Η.Ε.).
αδ) ‘Εργα Α.Π.Ε. πλήρως ελεγχόμενης ηλεκτροπαραγωγής σύμψωνα με την παρ. 14 του άρθρου
2 του ν. 4414/ 2016 (Α’ 149).
αε) Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
β) ‘Εχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ,
πλην των Εμβληματικών Επενδύσεων Στρατηγικής Σημασίας της περ. γ της παρ. Ι για τις οποίες
δεν απαιτείται όριο προϋπολογισμού.
Τα έργα Α.Π.Ε. της υποπερ. αε) της περ. α) μπορούν να ενταχθούν αποκλειστικά στην κατηγορία
της περ. γ) της παρ. Ι του άρθρου 2 ως «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» και
να λάβουν τα παρεχόμενα στην κατηγορία αυτή κίνητρα, εψόσον έχουν υποβληθεί οι σχετικές
αιτήσεις μέχρι την Ιη.11.2021.».

Άρθρο 4
Ορισμός των «Συμβάσεων» του ν. 4799/2021 Τροποποίηση της περ. β του άρθρου 126 του
-

ν. 4799/2021

Η περ. β του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Α’ 78) τροποποιείται μετην προσθήκη νέου τετάρτου
εδαψίου και διαμορψώνεται ως εξής:
ιιβ) Συμβάσεις: ‘Ολες οι δημόσιες πολιτικές, δράσεις, σχέδια και έργα που περιλαμβάνονται ή
μπορεί να εντάσσονται σε εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα και
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων των Προγράμματος, με αντικείμενο
ιδίως την κατασκευή, προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μελέτη, εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική
βοήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε σύμβασης πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των
πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να
εντάσσονται στο Πρόγραμμα, Συμβάσεις με προϋπολογισμό μικρότερο από το ποσό του
προηγούμενου εδαψίου, εψόσον αυτές έχουν εμβληματικό χαρακτήρα και υψηλή προστιθέμενη
αξία για την εθνική ή και την τοπική οικονομία και κοινωνία. Στις συμβάσεις του Προγράμματος

δεν περιλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού τους και τον τρόπο
χρηματοδότησής Τους: α) σι συμβάσεις που υλοποιούνται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα εντός των Εδαψικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που
συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 202 1-2027, και β) οι συμβάσεις για την υλοποίηση των
οποίων, μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο δημόσιος Φορέας υποβάλλει αίτηση
υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3389/2005 (Α’232) απευθείας στη Διυπουργική Επιτροπή
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
συμβάσεις του Προγράμματος
προϋπολογισμού Τους, και:

Στις

περιλαμβάνονται,

ανεξάρτητα

από το

ύψος του

ή

μέρος των σχεδίων δράσης: 1) των υψιστάμενων υπό δημοπράτηση και προς
δημοπράτηση συμβάσεων παραχώρησης και ΙΙ) των έργων που αψορούν σε διαχείριση στερεών
και υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43/11.12.2019 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (Α’ 200/12.12.2019), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της υπ’ αρ.
βα) το σύνολο

43/29.10.2020 Πράξης του (Α’ 218/10.11.2020), καθώς και το σύνολο ή μέρος των σχεδίων
δράσης που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν υποβληθεί ή εγκριθεί από την
Κυβερνητική Επιτροπή της ανωτέρω ΠΥΣ, ακόμη και αν δεν προβλέπονται από την ανωτέρω ΠΥΣ,
ββ) το σύνολο των συμβάσεων που εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται, συνολικά ή εν μέρει από
πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης « ΝθΧ θπΓίοπ Ε » και του εντασσόμενου
σε αυτόν Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (ΙθονΓγ & Ρ5ΙΙΙεπς Ε2ίΙίγ -Ταμείο
Ανάκαμψ ης),
βγ) το σύνολο των συμβάσεων που εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται
με πόρους που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, εψόσον ο προϋπολογισμός κάθε σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των
τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ.».
Άρθρο 5
της υλοποίησης των συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας μέσω ΣΔΙΤ Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 127 του
Έγκριση

-

ν. 4799/2021
Το πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 127 του ν. 4799/2021 (Α’ 78) τροποποιείται με την
προσθήκη επιψύλαξης και η παρ. 4 διαμορψώνεται ως εξής:
«4. Με την επιψύλαξη του τέταρτου εδαψίου της περ. β του άρθρου 126, για την έγκριση της
υλοποίησης των συμβάσεων του Προγράμματος μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα, η αρμοδιότητα της Διυπουργικής Επιτροπής Σ.Δ.Ι.Τ. (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) που προβλέπεται οτην
περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 3389/2005 (Α’ 232), ασκείται από την Κυβερνητική Επιτροπή του
παρόντος. Οι αρμοδιότητες των περ. β’, γ’ και δ’ του ίδιου άρθρου του ν. 3389/2005, σε ό,τι
αψορά τα έργα του Προγράμματος, ασκούνται από τη Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. ή από την Κυβερνητική
Επιτροπή. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόψασης της Κυβερνητικής Επιτροπής του
παρόντος, επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 5 του ν. 3389/2005 και για την υλοποίηση εν
γένει των έργων αυτών εψαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου νόμου. Ανάκληση της απόψαοης
σύμψωνα με τις προβλέψεις της παρ. 3 του ίδιου ανωτέρω άρθρου επέρχεται μόνο με απόψαση
της Κυβερνητικής Επιτροπής του παρόντος.».

Άρθρο ό
Συγκρότηση της Διϋπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.)

Το Πρώτο εδάψιο του άρθρου 3 του ν. 3389/2005 (Α’ 232) τροποποιείται με την προσθήκη του
Υπουργού Επικρατείας, αρμοδίου νια την επιχειρησιακή υποστήριξη του Πρωθυπουργού κατά
τον εψαρμοσμένο προγραμματισμό των δημοσίων πολιτικών και το Πρώτο εδάψιο
διαμορψώνεται ως εξής:
«Η ΔΕ.Σ.ΔΙΤ. αποτελείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Υπουργό
Οικονομικών, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταψορών και τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για την ετυχειρησιακή υποστήριξη του
Πρωθυπουργού κατά τον εψαρμοσμένο προγραμματισμό των δημοσίων πολιτικών, ως τακτικά
μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και τον Υπουργό ή τους Υπουργούς που εποπτεύουν
καθέναν από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι προβλέπεται να συμμετάσχουν στη Σύμπραξη ή
και να συμβληθούν στη Σύμβαση Σύμπραξης ως
μέλη, ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.»

ή

και στα Παρεπόμενα Σύμψωνα, ως έκτακτα
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Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης

Τίτλος αξιολογούμενης ρύθμισης:
Τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Ετιιλέξατε από τον Παρακάτω κατάλονο τον Τομέα τους Τομείς νομοΟέτησης
στους οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων Και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Τομέας νομοθέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.
Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργαοίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηψιακής Διακυβέρνηοης, Υπουργείου Προσταοίας του
Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Τομέας νομοΘέτηοης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου
Υποδομών & Μεταψορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροψίμων και
Υπουργείου Τουρισμού.

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Άρθρο 1: Με το άρθρο Ι τροποποιούνται σι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης, η οποία ανήκει στην
Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προκειμένου να καταστεί
αποτελεσματικότερη η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.
Άρθρο 2: Ως αρμόδια υπηρεσία για την παροχή διοικητικής συνδρομής προς την
Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.

Άρθρο 3: Αναψορικά με τη δυνατότητα ένταξης των έργων Α.Π.Ε. στο νομοθετικό
πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων και ειδικότερα στην κατηγορία
«Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας)> καταργείται το όριο των 75
εκατομμυρίων ως προϋπολογισμός επένδυσης.
Άρθρο 4: Με το άρθρο 4 προσδιορίζεται το περιεχόμενο του όρου «Σύμβαση)> στο
άρθρο 126 του ν. 4799/2021 (Α’ 78), προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνονται στο
περιεχόμενο του ως άνω όρου τα έργα, τα οποία υλοποιούνται με σύμπραξη
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα από όριο προϋπολογισμού επένδυσης ή
τρόπο χρηματοδότησης και εντός των περιοχών που περιλαμβάνονται στα Εδαικά
Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και τα έργα για
τα οποία ο δημόσιος ψορέας υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν.
3389/2005 (Α’ 232) απευθείας στη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα.

Άρθρο 5: Το προτεινόμενο άρθρο αποτελεί νομοθετική βελτίωση και προσαρμογή
του άρθρου 127 του ν. 4799/2021 αναφορικά με την έγκριση των συμβάσεων που
σχετίζονται με έργα ΣΔΙΤ και υπάγονται στις υπό τροποποίηση νομοθετικές
διατάξεις.

Άρθρο 6: Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η συμμετοχή του Υπουργού
Επικρατείας, αρμόδιου για την επιχειρησιακή υποστήριξη του Πρωθυπουργού κατά
τον εψαρμοσμένο προγραμματισμό των δημοσίων πολιτικών, στη Διυπουργική
Επιτροπή Συμττράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.ΣΔ.ΙΤ.) με σκοπό τον
αποτελεσματικότερο συντονισμό του έργου της Επιτροπής με τη συνολική
κυβερνητική λειτουργία.

2.

-

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Είναι απαραίτητο να αποσαψηνιστούν σι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης αναψορικά με τη
διαχείριση του ΠΔΑΜ ΕΣΠΑ 2021-2027, προκειμένου να αποψευχθεί

αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ των Διευθύνσεων της Ειδικής Υπηρεσίας
ΔΑΜ του άρθρου 3 του ν. 4872/2021.
Άρθρο 2: Είναι απαραίτητο να οριστεί και στη σχετική νομοθετική διάταξη ότι
αρμόδια για τη συνδρομή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ εκ μέρους του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε Θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι η
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του ιδίου ως άνω Υπουργείου.
Άρθρο 3: Αναφορικά με τα κριτήρια ένταξης στην κατηγορία των «Εμβληματικών
Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας» του άρθρου 2 του ν. 4864/2021 απαλείψεταιτο
κριτήριο του ορίου των 75 εκατ. ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη προσέλκυση επενδύσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδύσεων και
η απορρόψηση των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό χρηματοδοτικών πόρων.
Άρθρο 4: Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της άμεσης έγκρισης
και υλοποίησης των έργων που αναπτύσσονται εντός των περιοχών Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς
και αυτών για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν.
3389/2005 (Α’ 232) απευθείας στη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα.
Άρθρο 5: Το προτεινόμενο άρθρο αποσαψηνίζει με νομοτεχνική βελτίωση ότι έργα
ΣΔΙΤ χωρίς συγκεκριμένο όριο προϋπολογισμού επένδυσης, τα οποία υλοποιούνται
εντός των ΕΣΔΙΜ, εγκρίνονται από τη Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα.
Άρθρο 6: Η προτεινόμενη ρύθμιση διασψαλίζει την εναρμόνιση του έργου της
Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα προς τη
συνολικότερη κυβερνητική πολιτική στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων της.

3.

Ποιους ψορείς

ή πληΘυσμιακές ομάδες αψορά;

Αψορά στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ειδικότερα την Ειδική
Υπηρεσία ΔΑΜ του άρθρου 3 του ν. 4872/2021, τους επενδυτές οι οποίοι
ενδιαψέρονται να ενταχθούν στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων του ν.
4864/2021 και ειδικότερα στην κατηγορία των «Εμβληματικών Επενδύσεων
Εξαιρετικής Σημασίας>) της περ. γ του άρθρου 2 του ν. 4864/2021 και τους ψορείς
των έργων ΣΔΙΤ τα οποία υλοποιούνται στα Εδαψικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασηςτου ΠΔΑΜ ΕΣΠΑ 2021-2027

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωττιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;

ΝΑΙ

4.

Χ

ΟΧΙ

Π

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;
ν._4872/2021,_ν._4864/2021,_ν._4799/2021,_ν.3389/2005
5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης νομοθεσίας
1) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
η αλλης κανονιστικης
πραξης;
ΙΙ) με αλλαγή διοικητικής
πρακτικής
συμπεριλαμβανομένης
της δυνατοτητας νεας
ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;
ΙΙΙ) με διάθεση
περισσότερων
ανθρώπινων και
υλικών_πόρων;
,

Αποτελεί αναμόρψωση και ταυτόχρονη Κατάργηση του
υψιστάμενου νομοθετικού πλαισίου το οποίο μπορεί
να γίνει μόνο με νέο νόμο και όχι με προεδρικό
διαταγμα η αλλη κανονιοτικη πραξη.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν νέο νομοθετικό
πλαίσιο για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει, τα οποία
αποτελούν τροποποιήσεις υψιστάμενων διατάξεων.

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

Συναψείς πρακτικές

Εχετε λάβει υπόψη συναψείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Π

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
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΟΧΙ

Χ

7

Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση
Π

ΓΠΤΙ

Ι

Π

Π

Χ

Π

χ

Π

Π

8.

Π

Π1

Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
Η αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ειδικής
Υπηρεσίας
ΔΑΜ,
η
αποσαψήνιση

)

αρμοδιοτήτων της
Γενικής
Διοικητικών Υπηρεσιών του

βραχυπρόθεσμοι:

Διεύθυνσης
Υπουργείου

Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η προσέλκυση περισσότερων επενδυτών που
ενδιαψέρονται να ενταχθούν οτα πλαίσιο των
στρατηγικών επενδύσεων και ως εκ τούτου η
αποτελεσματικότερη
και
ταχύτερη
11) μακροπρόθεσμοι:

απορρόψηση
των
χρηματοδοτικών πόρων,

διαθέσιμων
καθώς επίσης η
άμεση έγκριση και υλοποίηση των έργων ΣΔΤ
που υλοποιούνται εντός των ΕΣΔΙΜ.
Άρθρο 6: Μακροσκοπικά βελτιώνεται ο
κυβερνητικός συντονισμός στο πεδίο των
συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Κατ’ αρθρο αναλυση αξιολογουμενης ρυθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρϋρο
Ι

Στόχος
Με την προτεινόμενη
ρύθμιση
προσδιορίζονται
οι
αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ και αποσαψηνίζονται σε σχέση με τις

_________________
________________
__________________

2

3

4

αρμοδιότητες της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ η οποία
επίσης υπάγεται στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ως αρμόδια νια να συνδράμει
την Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ, πλην της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, ορίζεται η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών του ιδίου ως άνω Υπουργείου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι για τις
επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που
πληρούν τα κριτήρια της σχετικής νομοθετικής διάταξης για την
ένταξή τους στην κατηγορία «Εμβληματικές Επενδύσεις
Εξαιρετικής Σημασίας», δεν ισχύει η προϋπόθεση του ορίου
των 75 εκ. ευρώ ως κατώτατο όριο προϋπολογισμού της
επένδυσης.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξαιρούνται από το περιεχόμενο
του όρου «Σύμβαση)) του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 οι
συμβάσεις που υλοποιούνται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και
Ιδιωτικού

Τομέα

εντός

(ΕΣΔΙΜ)

Μετάβασης

Αναπτυξιακής

Εδαψικών

των

που

Σχεδίων

Δίκαιης

συνοδεύουν

το

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027, ανεξάρτητα από το ύψος
του προϋπολογισμού τους καιτον τρόπο χρηματοδότησής τους,
καθώς και οι συμβάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση
υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3389/2005 (Α’ 232) απευθείας
στη

Διυπουργική

Επιτροπή

Συμπράξεων

Δημόσιου

και

Ιδιωτικού Τομέα.
5

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η νομοτεχνική
βελτίωση, προκειμένου να καταστεί σαψές ότι ειδικά για τα
έργα ΣΔΙΤ τα οποία υλοποιούνται εντός των Εδαψικών Σχεδίων
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης δεν εψαρμόζεται η παρ. 4
του τροποποιημένου άρθρου ανεξάρτητα από το ύψος του
προϋπολογισμού τους και τον τρόπο χρηματοδότησής τους.

ό

Η Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.) αποτελείτο όργανο που έχει επιψορτιοτεί με
την εξειδίκευση της κυβερνητικής πολιτικής για την εκτέλεση
έργων και την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή ιδιωτικών
κεψαλαίων. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, σκοπείται ο
του κυβερνητικού έργου, που
καλύτερος συντονισμός
αναδείχθηκε σε μείζονα στόχο με τον νόμο για το επιτελικό
κράτος [ν.4622/2019 (Α’133)]. Προς την κατεύθυνση αυτή,
διευρύνεται

η

σύνθεση

της

Διυπουργικής

Επιτροπής

Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.) με τη
συμμετοχή και του Υπουργού Επικρατείας, αρμοδίου για την
επιχειρησιακή

υποστήριξη

του

Πρωθυπουργού

κατά τον

εψαρμοσμένο προγραμματισμό των δημοσίων πολιτικών.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οψέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙ ΚΟ Ν Ο Μ ΊΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

ΑΜΕΣΑ

Εξοικονόμηση
χρόνου
Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότητα

Χ

Άλλο
ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών
Ε Μ Μ ΕΣΑ

Αυξημένη αξιοπιστία
/ διαψάνεια θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση κινδύνων

Χ

Άλλο

/ ποιοτική αιτοτίμηση:
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις πραγματοποιείται επιτάχυνση των διαδικασιών και επίλυση προβλημάτων που

Σχολιασμός

ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙ ΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

___________

___________
_____________
____________

Σχεδιασμός /
Προετοιμασία
Υποδομή /
εξοπλισμός
ΓΙΑΤΗΝ

ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Χ

ΤΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΓΙΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής

στη νέα
ρύθμιση
Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Ίλεν προκύπτει_κόστος απότις_αξιολογούμενες_ρυθμίσεις.

Ί20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπή ς /
αντιστάθμισης

κινδύνων

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΓΙΟΛΙΤΙΣΤΙ ΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ι

Ι

Άλλο

Πιλοτική
εψαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ανάδειξη
καλών
πρακτικών
κατά την
υλοποίηση
της ρύθμισης
Συνεχής
αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης
κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
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
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24.

Συναψείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 24 και 106 του Συντάγματος.

25.

Π

Ενωσιακό δίκαιο
Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμ όανομέ νου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)
Κανονισμός

—

Οδηγία
Π
Απόφαση
26.

Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών

ή συμψωνιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Διεθνείς συμβάσεις

Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27

αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

·

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναψέρατε)
Ανεξάρτητη Αρχή
(αναψέρατε)

Π
28.

Π

Π

Π

]

Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης
Νομολογία Δικαστηρίου
ΕΕ.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια
διαιτητικά όργανα

ή

Ι€

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων

ή

Τροποποίηση

καταργούμενων διατάξεων

—

αντικατάσταση

—

συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολο.’ούμενης ρύϋμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο Ι
Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης

Ν. 4872/21

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
Χρηματοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ)

Άρθρο ό
-

Τροποποίηση του άρθρου ό του ν.

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και

4872/2021

Συντονισμού Χρηματοδότησης

Η παρ. 2 του άρθρου ότου ν. 4872/2021 (Α’
247)

τροποποιείται.,

αποσαψηνισθούν

οι

ρο κειμένου

να

αρμοδιότητες

της

Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Συντονισμού Χρηματοδότησης της Ειδικής
Υπηρεσίας

Δίκαιης

Αναπτυξιακής

Μετάβασης (ΔΑΜ) σε σχέση με αυτές της
Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ και των
λοιπών Διαχειριστικών Αρχών ΕΣΠΑ 20212027, και διαμορψώνεται ως εξής:

1. Συστήνεται Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
Συντονισμού Χρηματοδότησης, η οποία λειτουργεί
εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΔΑΜ).
2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης είναι:
α) Ο κεντρικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός

«2. Με την επιψύλαξη της παρ. 2 του

των πολιτικών ΔΑΜ, στο Πλαίσιο της κατάρτισης και

άρθρου 5, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης

υλοποίησης

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού

Μετάβασης

Χρηματοδότησης είναι:

Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής

α)

Ο

κεντρικός

σχεδιασμός

και

ο

Προγραμματισμός των πολιτικών ΔΑΜ, στο
Πλαίσιο της κατάρτισης και υλοποίησης του
Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΣΔΑΜ).

του

Σχεδίου

(ΣΔΑΜ),

Δίκαιης

του

σχεδιασμού

Εδαψικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΕΣΔΙΜ).

υποκείμενων Εδαψικών Σχεδίων Δίκαιης

διαθέσιμων

Αναπτυξιακής

ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.

σε

Μετάβασης

β) Ο σχεδιασμός και η αναθεώρηση των υποκείμενων

γ)

(ΕΣΔΙΜ)

του

(ΠΔΑΜ), εντός του ΕΣΠΑ 2021-2027.

β) Ο σχεδιασμός και η αναθεώρηση των
Μετάβασης

Αναπτυξιακής

Ο

συντονισμός
για

τον

της

αξιοποίησης

σκοπό

αυτόν

όλων
εθνικών

των

ή

συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ
-

ΔΑΜ.

δ) Η συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ,
τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους ψορείς του

γ) Ο συντονισμός της αξιοποίησης όλων
των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτόν

Υπουργείου,

και

καθώς

κατά

τους

περίπτωση

πηγών

κοινωνικούς εταίρους, για τον σχεδιασμό και την
εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση

χρηματοδότησης, πλην του Προγράμματος

και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του

Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ)
εντός του ΕΣΠΑ 2021-2027.

σχετικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ, υπό την προοπτική
Επιχειρησιακού
Δράσεων
μέσω
υλοποίησης

ή

εθνικών

ευρωπαϊκών

δ) Η συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή
ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, τις υπηρεσίες και τους
εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου,
καθώς

τους

και

κατά

περίπτωση

κοινωνικούς εταίρους, για τον σχεδιασμό
καιτην εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών,
την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών
τους και τη σύνταξη του σχετικού Σχεδίου
γιατη ΔΑΜ.
ε) Η υποστήριξη των λοιπών υπηρεσιών του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του
σχετικού Σχεδίου γιατη ΔΑΜ.
στ) Η παρακολούθηση της προόδου και της
εξέλιξης των έργων του Υπουργείου
Ανάπτυξης

και

χρηματοδοτούνται

Επενδύσεων
το

από

που
Ταμείο

Ανάκαμης και Ανθεκτικότητας, το Πράσινο
Ταμείο και άλλα προγράμματα και Ταμεία
που σχετίζονται με τους τομείς πολιτικής
της ΔΑΜ, προκειμένου να εντοπίσει και να
χρηματοδότηση των
εξασψαλίσει τη
δράσεων αυτών.
ζ) Η παρακολούθηση των εθνικών και
διεθνών εξελίξεων στους τομείς πολιτικής
της ΔΑΜ, καθώς και το σχετικό εθνικό και
ενωσιακό νομοθετικό και κανονιστικό
συμπεριλαμβανομένης

πλαίσιο,
συ μμετοχής

σε

τεχνικές

της

συναντήσεις

παρακολούθησης προόδου των εθνικών
αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αναψορικά
ΣΔΑΜ,

της

με

θέματα

εφαρμογής του

ενημέρωσης

των

Προγράμματος (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλων
προγραμμάτων.
ε)

Η

των

υποστήριξη

Υπουργείου

Ανάπτυξης
και

παρακολούθηση

λοιπών
και

υπηρεσιών

Επενδύσεων

αναθεώρηση

του

του
στην

σχετικού

Σχεδίου γιατη ΔΑΜ.
στ) Η παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 20212027 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να
εντοπίσει και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση
δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς πολιτικής της
ΔΑΜ.
ζ)

Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών

εξελίξεων στους τομείς πολιτικής της ΔΑΜ σε σχέση με
το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και
ενωσιακό

νομοθετικό

και

κανονιστικό

πλαίσιο,

συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε τεχνικές
συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των εθνικών
αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναψορικά με
θέματα εψαρμογής του ΣΔΑΜ, της ενημέρωσης των
λοιπών οργανικών μονάδων, όπου τούτο κρίνεται
απαραίτητο και της συνεργασίας με τη Διεύθυνση
Δισικητικής Υποστήριξης για την τήρηση των σχετικών
αρχείων.
η) Η διατύπωση προτάσεων και η συμμετοχή στην
εξειδίκευση

των

ειδικών στόχων

ή

αξόνων προτεραιότητας

ή

των

των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του

ΕΣΠΑ 2021- 2027 που αντιστοιχούν στους τομείς
πολιτικής του ΔΑΜ, καθώς και στην τροποποίηση

ή

αναθεώρηση αυτών.

λοιπών

οργανικών μονάδων, όπου τούτο κρίνεται
απαραίτητο και της συνεργασίας με τη

θ) Η διατύπωση προτάσεων και η συμμετοχή στη
διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για

Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για την
τήρηση των σχετικών αρχείων.
η) Η συμμετοχή στη διαμόρψωση του
περιεχομένου των τιροσκλήσεων για
δράσεις που εμπίτιτουν στις πολιτικές του
Υπουργείου για τη ΔΑΜ, και στην
παρακολούθηση
των
αποτελεσμάτων
υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
θ) Η παρακολούθηση της συνολικής
προόδου των συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων του ΣΔΑΜ, σε συνεργασία με τις

δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου
για τη ΔΑΜ, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από
την
αντίστοιχη
Διαχειριστική
Αρχή,
συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης των
αποτελεσμάτων
υλοποίησης
των
αντίστοιχων
προσκλήσεων.
ι) Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΣΔΑΜ, σε
συνεργασία με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές νια

αρχές για την
αντιμετώπισης

την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων,
όπου απαιτείται, της προόδου επίτευξης των δεικτών
των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους
του αντίστοιχου ΕΠ και η σύνταξη περιοδικών

της
των

εκθέσεων προόδου, στις οποίες περιλαμβάνονται και
μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους
στόχους του αντίστοιχου Επιχειρησιακού
Προγράμματος και η σύνταξη περιοδικών
εκθέσεων
προόδου,
στις
οποίες

κ) Η υποστήριξη των λοιπών υπηρεσιών και των
εποπτευόμενων ψορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων κατά τον σχεδιασμό πράξεων ή

περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης
τυχόν προβλημάτων.

δράσεων που εναρμονίζονται με το ΣΔΑΜ, σε σχέση
με το ΕΣΠΑ 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου του

αρμόδιες διαχειριστικές

υιοθέτηση
μέτρων
προβλημάτων,
όπου
απαιτείται,
προόδου επίτευξης των δεικτών

ι) Η υποστήριξη των λοιπών υπηρεσιών και
των
εποπτευόμενων
ψορέων
του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κατά τον σχεδιασμό πράξεων ή δράσεων
που εναρμονίζονται με το ΣΔΑΜ.
κ) Ο συντονισμός της Επικοινωνίας της
Ειδικής Υπηρεσίας με τους τοπικούς ψορείς,
που εμπλέκονται στην
ΣΔΑΜ.

υλοποίηση

του

κα) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του
Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας που συνδέεται με τη Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση.
κβ) Η οργάνωση και παρακολούθηση της
διαδικασίας χαρακτηρισμού των ‘Εργων
ΔΑΜ.».

σχεδιασμού και της εισήγησης των προδιαγραψών,
των
απαιτήσεων
ωρίμανσης
και
του
χρονοδιαγράμματος
ενεργειών
ως
προς
τις
απαιτού μενες
προϋποθέσεις
υλοποίησης
των
πράξεων ή δράσεων που προωθούνται προς
υλοποίηση στους ανωτέρω τομείς στο πλαίσιο ΕΠ του
ΕΣΠΑ 202 1-2027.
κα) Ο συντονισμός της επικοινωνίας της Ειδικής
Υπηρεσίας με τους τοπικούς ψορείς, που εμπλέκονται
στην υλοποίηση του ΣΔΑΜ.
κβ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του
Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας που συνδέεται με τη Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση.
κγ) Η οργάνωση της συνεργασίας της Διαχειριστικής
Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ με τις λοιπές Διαχειριστικές Αρχές
ΕΣΠΑ 202 1-2027.

κδ) Η Οργάνωση και παρακολούθηση της διαδικασίας
χαρακτηρισμού των’Εργων ΔΑΜ.
3.

Η

Διεύθυνση

Στρατηγικού

Σχεδιασμού

και

Συντονισμού Χρηματοδότησης αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Σχεδιασμού και Στρατηγικής, και

β) το Τμήμα Αξιολόγησης και Υλοποίησης ‘Εργων.
Άρθρο 13 ν. 4872/21:

Άρθρο 2

Επικούρηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν.

Άρθρο 13
-

Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας

4872/2021

Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4872/2021 (Α’
247) τροποποιείται ως προς την αρμόδια
Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, η οποία επικουρεί την Ειδική
Αναπτυξιακής
Δίκαιης
Υπηρεσία
13
άρθρο
και
το
Μετάβασης,
ται
ακολούθως:
ως
διαμορψώνε
«5. Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας
ΔΑΜ επικουρείται. από τη Γενική Διεύθυνση
Διοικητικών Υπηρεσιών και τη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.».

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας
βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες
πιστώσεις εγγράψονται, κάθε έτος, σε ιδιαίτερο
κωδικούς στον
με
ιδιαίτερους
ψορέα
και
προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
2. Αρμόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, την έκδοση αποψάσεων δέσμευσης
του προϋπολογισμού και την εκκαθάριση και
πληρωμή δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της
μισθοδοσίας του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας,
είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
3. Στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ ανήκουν η διαχείριση,
συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων, εγκαταστάσεων,
επίπλων και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των
μηχανημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που
διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της. Η
Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ δύναται να προβεί, διά του
αρμοδίου για τα Θέματα ΔΑΜ Υπουργού, στη σύναψη
σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των
στεγαστικών της αναγκών, κατόπιν δημοσίευσης
κατά
ενδιαψέροντος,
εκδήλωσης
πρόσκλησης

-

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μίσθωσης
ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών.
4. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ δύναται να συνάπτει
συμβάσεις για την υλοποίηση έργων τεχνικής
βοήθειας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών
για την ωρίμανση, δημοπράτηση και παρακολούθηση
έργων ΔΑΜ με διεθνείς οργανισμούς. Στο πλαίσιο
αυτό, η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ είναι αρμόδια για την
παρακολούθηση της σχετικής σύμβασης και οι
επιμέρους πράξεις για την εκτέλεση αυτής
διενεργούνται από τον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ
Υπουργό.
5. Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ
επικουρείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο 3
Ειδική ρύθμιση νια τις Εμβληματικές
Επενδύσεις Στρατηγικής Σημασίας
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.
-

4864/2021

Άρθρο 2 ν. 4864/21
Άρθρο 2
Ορισμός κατηγορίες και κριτήρια
στρατηγικών επενδύσεων
-

Η περ. β) της Παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.
4864/2021 (Α 237) τροποποιείται με την
Κατάργηση του ορίου του προϋπολογισμού
Επενδύσεις Στρατηγικής Σημασίας της Περ.
γ της παρ. Ι και η Παρ. 3 διαμορψώνεται ως
εξής:

1. Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι
επενδύσεις, οι οποίες, λόγω της στρατηγικής τους
βαρύτητας για την εθνική ή την τοπική οικονομία,
δύνανται να ενισχύσουν την απασχόληση, την
παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάδειξη του
ψυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Χώρας,

«3. Επενδύσεις σε μονάδες Παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται ως
«Στρατηγικές Επενδύσεις» των Περ. α), β), γ)

σύμψωνα με τις αρχές της κοινωνικά δίκαιης, δίχως
αποκλεισμούς, ισόρροπης και αειψόρου ανάπτυξης,
με
κύρια
χαρακτηριστικά
την
προσέλκυση

και δ) της παρ. 1, εψόσον, σωρευτικά με τις
επιμέρους προϋποθέσεις εκάστης των

επενδυτικών κεψαλαίων, την εξωστρέψεια και
εξαγωγική δραστηριότητα, την καινοτομία, την
ανταγωνιστικότητα, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό,

της

επένδυσης

για

τις

Εμβληματικές

περιπτώσεων της παρ. 1, πληρούν και τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Εμπίπτουν σε μια από τις κάτωθι
κατηγορίες:

την εξοικονόμηση ψυσικών πόρων στην προοπτική της
κυκλικής οικονομίας και την υψηλή προστιθέμενη
αξία, ιδίως σε τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι

αα) Συστήματα που συνδυάζουν σταθμό
ηλεκτρσπαραγωγής από Α.Π.Ε. και σύστημα
«πράσινου»

παραγωγής

Στρατηγικές

Επενδύσεις

στις

διακρίνονται

εξής

κατηγορίες:

υδρογόνου,

εψόσον η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια
χρησιμοπο ιείται αποκλειστικά για την

α) «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», οι οποίες πληρούν
μια

Παραγωγή υδρογόνου.
αβ) Εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών
ή/και πλωτών ψωτοβολταϊκών πάρκων.
αγ) ‘Εργα Α.Π.Ε. που διασυνδέσυν περιοχές
της Επικράτειας που δεν έχουν διασυνδεθεί
και δεν προβλέπεται να διασυνδεθούν με το
Εθνικό Σύστημα Μεταψοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας

υποβρύχιου

μέσω

αίτηση υπαγωγής, Δεκαετές Πρόγραμμα
Ανάπτυξης (Δ.Π.Α.) του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρικής

Ενέργειας

‘Εργα

αα) Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης
πέντε
εβδομήντα
των
μεγαλύτερος
είναι
εκατομμυρίων (75000.000) ευρώ.
αβ) Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης
είναι μεγαλύτερος των σαράντα εκατομμυρίων
(40.000.000) ευρώ και Ταυτόχρονα με την επένδυση
δημιουργούνται κατά βιώσιμο τρόπον εβδομήντα
πέντε

(Ε.Σ.Μ.Η.Ε.).
αδ)

ανεξαρτήτως τομέα επένδυσης:

καλωδίου,

σύμψωνα με το εγκεκριμένο, κατά την

ΜεταΦοράς

(1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις,

πλήρως

Α.Π.Ε.

ελεγχόμενης

ηλεκτροπαραγωγής σύμψωνα με την Παρ.
14 του άρθρου 2 του ν. 4414/ 2016 (Α’ 149).

(75)

τουλάχιστον

νέες

Ετήσιες

Μονάδες

Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

αε) Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής

Οι επενδύσεις της υττοπερ. αα) δύνανται να λάβουν
ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα του άρθρου 7,

ενέργειας από Α.Π.Ε.

της παρ. Ι του άρθρου 8 και του άρθρου 9.

β) ‘Εχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον
εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (75.000.000)
ευρώ, πλην των Εμβληματικών Επενδύσεων
Στρατηγικής Σημασίας της περ. γ της παρ. Ι
για

τις

οποίες

δεν

απαιτείται

όριο

Οι επενδύσεις της υιτοπερ. αβ) δύνανται να λάβουν
ένα (1) ή Περισσότερα από τα κίνητρα των άρθρων 7,
8 και 9, καθώς και των περ. α) και β) της Παρ. Ι του
άρθρου 10.

προϋπολογισμού.
Τα έργα Α.Π.Ε. της υποπερ. αε) της περ. α)
μπορούν να ενταχθούν αποκλειστικά στην

β) «Στρατηγικές Επενδύσεις 2», οι οποίες πληρούν μια
(1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

κατηγορία της περ. γ) της Παρ. Ι του άρθρου
2 ως ιιΕμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής
Σημασίας» και να λάβουν τα παρεχόμενα
στην

κατηγορία αυτή

κίνητρα,

εψόσον

έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις μέχρι
την Ιη.11.202Ι.».

βα) Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης
εκατομμύρια
από
είκοσι
μεγαλύτερος
είναι
(20.000.000)

ευρώ

και

αψορά

σε

(1)

έναν

ή

περισσότερους από τους τομείς της αγροδιατροψής,
βιοτεχνολογίας,
καινοτομίας,
και
έρευνας
δημιουργικής

πολιτιστικής

και

ρομποτικής,

τεχνητής

τουρισμού,

διαχείρισης

αποβλήτων,

διαστημικής

βιομηχανίας,

νοημοσύνης,

ιατρικού

απορριμμάτων

και

ή

είναι

βιομηχανίας

μεγαλύτερος από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000)
ευρώ και η επένδυση έχει ως σκοπό τον ψηψιακό

μετασχηματισμό της
υπηρεσιών

υπολογιστικού

οπΊρυπ»).

Οι

υποπερίπτωσης

ή

επιχείρησης

την

(ιιςΙους

νέφους

επενδύσεις

παροχή

της

παρούσας

δύνανται να λάβουν ένα

(1)

ή

Περισσότερα από τα κίνητρα των άρθρων 8, 9, καθώς
και των Περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 10.
ββ) Οι επενδύσεις δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπον
Πενήντα (50) τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός
προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των τριάντα
εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της
παρούσας υιτοπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα
(1)
Περισσότερα από τα κίνητρα των άρθρων 8, 9,
καθώς και της περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 10.
βγ)

Συνιστούν

Υποδοχέων

επενδύσεις

Μεταποιητικών

εντός
και

Οργανωμένων
Επιχειρη ματικών

Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.
3982/2011 (Α’ 143), οι οποίες δημιουργούν κατά
βιώσιμο τρόπον σαράντα (40) τουλάχιστον Ε.Μ.Ε. και
ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος
των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι
επενδύσεις της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται
να λάβουν ένα (1)

Περισσότερα από τα κίνητρα των

άρθρων 8, 9, καθώς και της περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 10.
γ) «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας»,
οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριμένες νομικές
οντότητες και προωθούν την πράσινη οικονομία, την
καινοτομία, την τεχνολογία, καθώς και την οικονομία
χαμηλού

ενεργειακού

και

περιβαλλοντικού

αποτυπώματος και ειδικά στον τομέα αυτόν, τις
επενδύσεις υποδομής με συγκεκριμένα ενεργειακά
κριτήρια

για

συστημάτων

την

κατασκευή

που

ηλεκτροπαραγωγής

από

Ενέργειας

και

«πράσινου»

(Α.Π.Ε.)

νέων

συνδυάζουν

υδρογόνου,

σταθμό

Ανανεώσιμες
σύστημα
εφόσον

η

κτιρίων,
Πηγές

παραγωγής
παραγόμενη

ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
την παραγωγή υδρογόνου, συστημάτων αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., και εγκαταστάσεις
θαλάσσιων

αιολικών

ή

πλωτών

ωτοβολταΪκών

πάρκων,

καθώς

σημαντικά

και

την

ανταγωνιστικότητά

επενδύσεις

ελληνική
της

που

ενισχύουν

Οικονομία
διεθνές

σε

και

την
Οι

επίπεδο.

επενδύσεις της παρούσας περίπτωσης δύνανται να
λάβουν ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα των
άρθρων 7, 8, 9, καθώς και του άρθρου 10. Αναψορικά
με την Ενίσχυση της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 10,
επενδύσεις οι οποίες υλοποιούνται εντός των Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) της παρ. Ι του άρθρου 155
του ν. 4759/2020 (Α’ 245) μπορούν να λάβουν τη
συγκεκριμένη ενίσχυση σε ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%), επί του προβλεπόμενου, στον Κανονισμό (ΕΕ)
651/2014 της Επιτροπής της Ι7ης Ιουνίου 2014 «για
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εψαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης» (1 187),
ποσοστού της έντασης ενίσχυσης. Οι επενδύσεις που
υλοποιούνται εκτός Ζ.ΑΠ. της παρ. Ι του άρθρου 155
του ν. 4759/2020 μπορούν να λάβουν την ενίσχυση
του προηγούμενου εδαψίου σε ποσοστό ογδόντα τοις
εκατό (80%) επί του προβλεπόμενου στον Κανονισμό
(ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της Ι7ης Ιουνίου 2014
ποσοστού της έντασης ενίσχυσης.
Απαραίτητη

προϋπόθεση

για

την

παροχή

των

ενισχύσεων των άρθρων 8 και 10, διαζευκτικά ή
σωρευτικά, στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία
εντάσσονται

στην

παρούσα

κατηγορία,

είναι

η

ολοκλήρωση της υλοποίησής τους μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2025. Η ως άνω προϋπόθεση αναψέρεται
στην αίτηση του επενδυτή της Παρ. Ι του άρθρου 12
και στο χρονοδιάγραμμα που τη συνοδεύει. Σε
περίπτωση υπέρβασης της ως άνω προθεσμίας
υλοποίησης, η επένδυση αποχαρακτηρίζεται από
«Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας» και
τα εγκεκριμένα κίνητρα ανακαλούνται σύμψωνα με το
άρθρο 19. Η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στην
παρούσα περίπτωση, τα οποία αιτούνται να λάβουν
τα κίνητρα των άρθρων 8 και ΙΟ διαζευκτικά ή
σωρευτικά, πραγματοποιείται μέχρι εξαντλήσεως των
διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.

γα) Για τον χαρακτηρισμό ενός επενδυτικού σχεδίου
ως «Εμβληματικής Επένδυσης Εξαιρετικής Σημασίας»
συστήνεται τριμελής επιτροπή, τα μέλη της οποίας
είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους ποικίλων
ειδικοτήτων. Με κοινή απόψαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών,
συγκροτείται η τριμελής επιτροπή, ορίζονται τα μέλη
της, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, ο χρόνος
θητείας τους, η αποζημίωσή τους, καθώς και οι όροι
λειτουργίας της.
γβ) Με όμοια απόψαση προς αυτή της υποπερ. γα)
καθορίζονται η διαδικασία ένταξης της επένδυσης, ο
τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης της
επένδυσης, ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εψαρμογή της παρούσας περίπτωσης.
γγ) Εντός επτά (7) ημερών από σχετικό αίτημα της
«Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εμπορίου Α.Ε.», η Επιτροπή της υποπερ. γα)
γνωμοδοτεί αναψορικά με τον εμβληματικό ή μη
χαρακτήρα της επένδυσης.
δ) «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης»,
σι οποίες πληρούν τα αναψερόμενα κριτήρια σε μία
(1) από τις ακόλουθες υποπεριπτώσεις:
δα) Δημιουργούν κατά βιώσιμον τρόπο τριάντα (30)
τουλάχιστον νέες
και
Ε.Μ.Ε.
ο
συνολικός
προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των είκοσι
εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της
περίπτωσης αυτής μπορούν να λάβουν ένα (1) ή
περισσότερα από τα κίνητρα του άρθρου 9 και της
περ. α) της παρ. Ι του άρθρου 10 ή
δβ) δημιουργούν κατά βιώσιμον τρόπο τριάντα (30)
τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε., εψόσον ο συνολικός
προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ και αποτελούν
μέρος επένδυσης, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως
στρατηγική και έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή της. Οι
επενδύσεις της περίπτωσης αυτής μπορούν να λάβουν

ή

περισσότερα από τα κίνητρα του άρθρου 9 και
της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10 ή
ένα

δγ) αποτελούν υψιστάμενες επενδύσεις, στρατηγικές
ή μη, οι οποίες προβαίνουν σε αναδιάρθρωση ή
ο

και

ή

επέκταση των εγκαταστάσεών τους
συνολικός τους προϋπολογισμός είναι

εκσυγχρονισμό
μεγαλύτερος

των

(15.000.000)

ευρώ,

εκατομμυρίων

δεκαπέντε
εψόσον

διατηρούνται

κατά

βιώσιμον τρόπο εκατό (100) τουλάχιστον υιοτάμενες
Ε.Μ.Ε. Οι επενδύσεις της υποιτερίπτωσης αυτής
μπορούν να λάβουν το κίνητρο του άρθρου 9.
εντασσόμενες

«Αυτσδ ίκαια

ε)

Στρατηγικές

Επενδύσεις», οι οποίες πληρούν τα αναψερόμενα
ακόλουθες
από
τις
(1)
σε
μία
κριτήρια
υποπεριπτώσεις:
εα) Συνιστούν επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α’ 232),
οι οποίες έχουν εγκριθεί είτε από τη Διυπουργική
Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.), είτε από την Κυβερνητική Επιτροπή
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του άρθρου 126
του ν. 4799/2021 (Ν 78) και επενδύσεις για τα
Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Εργα Κοινού Ενδιαψέροντος
«Ρο}ε ο1οπΊποπ ΙπεΓ5 (Ρα)» του άρθρου 8του
ν.

4271/2014

(Ν

Στην

144).

περίπτωση

αυτή

εντάσσονται επενδύσεις που αποτελούν Σημαντικά
‘Εργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαψέροντος (ιΙπ·ιροΓττ1
ΡΓο@5

ο

ςοπ,π,οπ

Ευορεπ

ΙπεΓθ

[ΙΡΕΙ])

νομικών προσώπων, τα οποία συμμετέχουν ως άμεσα
μέλη σε προγράμματα Σημαντικών ‘Εργων Κοινού
Ευρωπαϊκού Ενδ ιαψέροντος, εψόσον ο συνολικός
τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των είκοσι
εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της
παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα
(1)

ή

περισσότερα από τα κίνητρα της παρ. Ι του

άρθρου 8 και του άρθρου 9.
εβ) Συνιστούν «Στρατηγικές επενδύσεις χωρικής
οργάνωσης των επιχειρήσεων», οι οποίες αψορούν
στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων του ν.
3982/2011

(Α’

143),

σε

έκταση

τουλάχιστον

πεντακοσίων (500) στρεμμάτων και με συνολικό
προϋπολογισμό άνω των δέκα εκατομμυρίων
(10.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της κατηγορίας
αυτής δύνανται να λάβουν ένα (1)
τα κίνητρα των άρθρων 7, 8 και 9.

ή περισσότερα από

2. Για κάθε ψορέα στρατηγικής επένδυσης, το άρθρο
16 του ν. 4251/2014 (Α’ 103), σχετικά με τη χορήγηση

ή

ανανέωση της άδειας διαμονής εψαρμόζεται ως
προς δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών κατ’ ανώτατον
αριθμό, στελέχη των επενδυτικών σχημάτων για όλες
τις κατηγορίες Στρατηγικών Επενδύσεων. Για όσο
διάστημα υψίσταται η εργασιακή σχέση με τον Φορέα
της στρατηγικής επένδυσης, όσα από τα στελέχη αυτά
δεν έχουν τη ψορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα,
θεωρείται ότι διατηρούν τη ψορολογική κατοικία τους
στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε ψόρο για το
εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται
μέσα σε ορισμένο ψορολογικό έτος. Το προηγούμενο
εδάψιο εψαρμόζεται επίσης και στον σύζυγο ή το άλλο
μέρος συμψώνου συμβίωσης υπό την έννοια του
άρθρου Ιτου ν. 4356/2015 (Α’ 181), εψόσον ο σύζυγος
ή το άλλο μέρος δεν ασκεί επαγγελματική
δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και στα

εξαρτώμενα τέ κνα αυτών, όπως αυτά προσδ ιορίζονται
στην περ. 5 της παρ. Α’ του άρθρου 16 του ν.
4251/2014.
3. Επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας
χαρακτηρίζονται
ως
«Στρατηγικές
Επενδύσεις» των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1,
εψόσον, σωρευτικά με τις επιμέρους προϋποθέσεις
εκάστης των περιπτώσεων της παρ. 1, πληρούν και τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Εμπίπτουν σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:
αα)
Συστήματα
που
συνδυάζουν
σταθμό
ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.
και σύστημα
παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, εψόσον η
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για την παραγωγή υδρογόνου.

ή/και

αισλικών

θαλάσσιων

Εγκαταστάσεις

αβ)

πλωτών ψωτοβολταϊκών πάρκων.
αγ) ‘Εργα Α.Π.Ε. που διασυνδέσυν περιοχές της
Επικράτειας που δεν έχουν διασυνδεθεί και δεν
προβλέπεται να διασυνδεθούν με το Εθνικό Σύστημα
Μεταψοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω υποβρύχιου
καλωδίου, σύμψωνα με το εγκεκριμένο, κατά την
αίτηση υπαγωγής, Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης
(Δ.Π.Α.) του Εθνικού Συστήματος Μεταψοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.).
ελεγχόμενης

πλήρως

Α.Π.Ε.

‘Εργα

αδ)

ηλεκτροπαραγωγής σύμψωνα με την παρ. 14 του
άρθρου 2 του ν. 4414/ 2016 (Ν 149).
αε) Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε.
β) ‘Εχουν προϋπολογισμό κατ’ ελάχιστον εβδομήντα
πέντε εκατομμύρια (75.000.000) ευρώ.
Τα έργα Α.Π.Ε. της υποπερ. αε) της περ. α) μπορούν
να ενταχθούν αποκλειστικά στην κατηγορία της περ. γ)
της

του

Ι

παρ.

2

άρθρου

«Εμβληματικές

ως

Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας» και. να λάβουν τα
παρεχόμενα στην κατηγορία αυτή κίνητρα, εψόσον
έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις μέχρι την
Ιη.11.2021.
4. Για την ένταξη στις κατηγορίες των Στρατηγικών
Επενδύσεων, σι οποίες υλοποιούνται εξ ολοκλήρου σε
εντάσσονται

περιοχές που

στα

Εδαψικά Σχέδια

Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.Δ.Ι.Μ.), τα οποία συνοδεύουν
το Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027
και τα οποία παρουσιάζουν συμβατότητα με τους
στόχους της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως
αυτοί

αποτυπώνονται

χαρακτηρίζονται
Μετάβασης,
πλαίσιο

για

ως

έργα

τη

Ε.Σ.Δ.ΙΜ.

Δίκαιης

σύμψωνα με το

οικείο νομοθετικό
μετάβαση,

απαιτούμενων σε

στρατηγικών

και

Αναπτυξιακής

αναπτυξιακή

δίκαιη

εψαρμόζεται επί των
κατηγορία

στα

επενδύσεων

εκάστη
μεγεθών

συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης, συντελεστής
απομείωσης είκοσι πέντε τοις εκατό (2%).

Άρθρο 4

5. Κάθε επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται με την
απόψαση της παρ. 1 του άρθρου 15, κατόπιν σχετικής
αίτησης του ψορέα της επένδυσης της παρ. Ι του
άρθρου 12 σε κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων
της παρ. 1, πλην της περ. ε’ της ίδιας παραγράψου,
περί των αυτοδίκαια εντασσόμενων στρατηγικών
επενδύσεων. Ο ψορέας της επένδυσης αιτείται, βάσει
του παρόντος, την ένταξη του επενδυτικού του
σχεδίου σε συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς και τα
κίνητρα της συγκεκριμένης κατηγορίας, τα οποία
επιθυμεί να λάβει.
Άρθρο 126 ν. 4799/21

Ορισμός των «Συμβάσεων» του ν.
4799/2021 Τροποποίηση της περ. β του
-

Άρθρο 126

άρθρου 126 του ν. 4799/2021
Ορισμοί

Η περ. β του άρθρου 126 του ν. 4799/2021 (Ν 78)
τροποποιείται με την προσθήκη νέου τετάρτου
εδαψίου και διαμορψώνεται ως εξής:
ιιβ) Συμβάσεις: ‘Ολες οι δημόσιες πολιτικές,
δράσεις,
και
σχέδια
που
έργα
περιλαμβάνονται ή μπορεί να εντάσσονται
σε
εθνικά,
ενωσιακά
ή διεθνή
χρηματοδοτικά
Προγράμματα
και
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και
προτεραιοτήτων των Προγράμματος, με
αντικείμενο
την
ιδίως
κατασκευή,
προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μελέτη,
εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική βοήθεια. Ο
συνολικός προϋπολογισμός κάθε σύμβασης
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα
εκατομμυρίων (50.000.000) ευρ ώ. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να
εντάσσονται στο Πρόγραμμα, Συμβάσεις με
προϋπολογισμό μικρότερο από το ποσό του
προηγούμενου εδαψίου, εψόοον αυτές
έχουν εμβληματικό χαρακτήρα και υψηλή
προστιθέμενη αξία για την εθνική ή και την

Για την εψαρμογή
ακόλουθοι ορισμοί:

του

παρόντος,

ισχύουν

οι

α) Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας (εψεξής, Πρόγραμμα): το Πρόγραμμα
ανάπτυξης της χώρας για την παραγωγική ανάταξη και
την κοινωνική συνοχή που βασίζεται στην αξιολόγηση,
προτεραιοποίηση
και
έγκριση
συ μβάσεων
στρατηγικής σημασίας, η υλοποίηση των οποίων μέσω

της αξιοποίησης εθνικών, ενωσιακών και διεθνών
πόρων, πρόκειται να επιψέρει αποτελέσματα
σημαντικής εντάσεως στη συνολική οικονομία και
προστιθέμενη αξία τόσο για τη χώρα, όσο και για τους
πολίτες της. Το Πρόγραμμα εγκρίνεται από την
Κυβερνητική Επιτροπή Συ μβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας που καθορίζει σε κάθε προγραμματική
περίοδο τις προτεραιότητες μεταξύ συμβάσεων ανά
τομέα πολιτικής στο Πλαίσιο των εθνικών
αναπτυξιακών στόχων, τη διάρκεια της εψαρμογής
του Προγράμματος, την πηγή ή τις πηγές
χρηματοδότησης κάθε σύμβασης, τον συνολικό και
ανά σύμβαση προϋπολογισμό της, τους τυχόν

και

Οικονομία

τοπική

κοινωνία.

Στις

δεν
Προγράμματος
περιλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος
του

συμβάσεις

του προϋπολογισμού τους και τον τρόπο
χρηματοδότησής τους: α) οι συμβάσεις που

ειδικότερους στόχους και δράσεις, καθώς και τα
αποτελέσματα που επιδιώκονται με την έγκριση και
εψαρμογή του Προγράμματος.

Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα

β) Συμβάσεις: ‘Ολες οι δημόσιες πολιτικές, δράσεις,
σχέδια και έργα που περιλαμβάνονται ή μπορεί να
εντάσσονται σε εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή
χρηματοδοτικά προγράμματα και συμβάλλουν στην
επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων των

ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027, και β) οι συμβάσεις
για την υλοποίηση των οποίων, μέσω

Προγράμματος, με αντικείμενο ιδίως την κατασκευή,
μελέτη,
υπηρεσιών,
παροχή
προμήθεια,

σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
ο δημόσιος ψορέας υποβάλλει αίτηση

εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική βοήθεια. Ο συνολικός
να
πρέπει
σύμβασης
κάθε
προϋπολογισμός
υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων

υλοποιούνται μέσω Σύμπραξης Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα εντός των Εδαψικών

υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3389/2005
Διυπουργική
στη
απευθείας
(Α’232)
Συμπράξεων

Επιτροπή

Δημόσιου

και

Ιδιωτικού Τομέα.
Στις

του

συμβάσεις

Προγράμματος

περιλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος
του προϋπολογισμού τους, και:

συμβάσεων
δημοττράτηση
προς
παραχώρησης και Τί) των έργων που
αψορούν σε διαχείριση στερεών και υγρών
αποβλήτων που προ βλέπονται στην υπ’ αρ.
43/11.12.2019
Συμβουλίου

Πράξη

του

Υπουργικού

200/12.12.2019),

(Α’

όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της υπ’
(Α’
Πράξης του
43/29.10.2020
αρ.
218/10.11.2020), καθώς και. το σύνολο

ή

μέρος των σχεδίων δράσης που, κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν
υποβληθεί ή εγκριθεί από την Κυβερνητική
Επιτροπή της ανωτέρω ΠΥΣ, ακόμη και αν
δεν προβλέπονται από την ανωτέρω ΠΥΣ,
ββ)

το

σύνολο

εντάχθηκαν

ή

και

των

συμβάσεων

που

χρηματοδοτούνται,

εν μέρει από πόρους του
Ανάκαμψης
Μηχανισμού
Ευρωπαϊκού
του
Ευ>)
και
πίοπ
«Νεχ

συνολικά

με προϋπολογισμό μικρότερο από το ποσό του
προηγούμενου εδαψίου, εψόσον αυτές έχουν
εμβληματικό χαρακτήρα και υψηλή προστιθέμενη
αξία για την εθνική

ή

και την τοπική οικονομία και

κοινωνία.

ή

μέρος των σχεδίων δράσης:
των υψιστάμενων υπό δημοπράτηση και

βα) το σύνολο

(50.000.000) ευρώ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι
δυνατόν να εντάσσονται στο Πρόγραμμα, Συμβάσεις

Στις συμβάσεις του Προγράμματος περιλαμβάνονται,
ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού τους,
και:
βα) το σύνολο

ή

μέρος των σχεδίων δράσης: 1) των
και
προς
δημοπράτηση
υπό

υψιστάμενων
δημοπράτηση συμβάσεων παραχώρησης και Τί) των
έργων που αψορούν σε διαχείριση στερεών και υγρών
αποβλήτων

που

προβλέπονται

στην

υπ’

αρ.

43/11.12.2019 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’
200/12.12.2019), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
μόνο της υπ’ αρ. 43/29.10.2020 Πράξης του (Α’
218/10.11.2020), καθώς και το σύνολο ή μέρος των
σχεδίων δράσης που, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, έχουν υποβληθεί ή εγκριθεί από την
Κυβερνητική Επιτροπή της ανωτέρω ΠΥΣ, ακόμη και αν
δεν προ βλέπονται από την ανωτέρω ΠΥΣ,
ββ) το σύνολο των συμβάσεων που εντάχθηκαν και
χρηματοδοτούνται, συνολικά ή εν μέρει από πόρους
του

Ευρωπαϊκού

Μηχανισμού Ανάκαμψης «Νεχ

εντασσόμενου

αυτόν
σε
Ταμείου
Ανάκαμψης και Σταθερότητας (ΡονΓγ &
ΡιΙκθ ΕίΙίγ -Ταμείο Ανάκαμψης),
βγ) το σύνολο των συμβάσεων που
εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται ή
συγχρηματοδοτούνται με πόρους που
προέρχονται
από
τα
Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της
Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης,
εψόσον
ο
προϋπολογισμός
κάθε
σύμβασης
υπερβαίνει
το
ποσό
των
τριάντα
εκατομμυρίων (30.000000) ευρώ.».

θΠθΓΊοπ Ευ>) και του εντασσόμενου σε αυτόν
Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (Ρονεγ &
Ιίπ Ε1ίγ Ταμείο Ανάκαμψης),
-

γγ) το σύνολο των συμβάσεων που εντάχθηκαν και
χρη ματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται με
πόρους που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης, εψόσον ο προϋπολογισμός κάθε σύμβασης
υπερβαίνει το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων
(30.000.000) ευρώ.
γ)

συμβάσεις: σι συμβάσεις για τις οποίες
έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες νια τη
δημοπράτησή τους διαδικασίες και οι οποίες
βρίσκονται στο στάδιο ανάθεσης της εκτέλεσής τους,
σύμψωνα με τις προβλέψεις του νομοθετικού
πλαισίου που τις διέπει.
Ώριμες

δ) Συμβάσεις προς ωρίμανση: οι συμβάσεις που
βρίσκονται σε ψάση σχεδιασμού και των οποίων το
αντικείμενο, σι προδιαγραψές και η διαδικασία
ανάθεσης δεν έχουν εκπονηθεί ή έχουν εκπονηθεί εν
μέρει, ανεξάρτητα αν έχουν ενταχθεί στο σχέδιο
δράσης του ψορέα που ενδιαψέρεται να τις
υλοποιήσει και οι οποίες έχουν ενδεικτική εκτιμώμενη
αξία σύμβασης τουλάχιστον το όριο της περ. β).
ε) Δικαιούχος του Προγράμματος:
εα) το Υπουργείο στην αρμοδιότητα του οποίου
ανήκει κάθε Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας,
εβ) η οικεία Περιψέρεια ή ο οικείος Δήμος, για κάθε
Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας της αρμοδιότητάς
τους,
εγ) οι εταιρείες του χαρτοψυλακίου της Ελληνικής
Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ,
εδ) ο δικαιούχος που ορίζεται με την απόψαση της
Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού Συμβάσεων
Στρατηγικής Σημασίας.

στ) Συμβάσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο
Ανάκαμψ ης:

Οι συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από πόρους του
«Νεχ
Ανάκαμψ ης
Μ ηχανισμού
Ευρωπαϊκού
αυτόν
υ
σε
θπΓΊοπ Ευ» και του εντασσόμενο
Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας (ΙονθΓγ &
1ίΙί@πς Είίγ Ταμείο Ανάκαμψης), σύμβωνα με
-

τα οριζόμενα στα άρθρα 270 έως 281 του ν. 4738/2020
(Α’ 207).
ζ) Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας
Η

Κυβερνητική

Επιτροπή

Συντονισμού

Μεγάλων

‘Εργων Υποδομής, που συστήθηκε και συγκροτήθηκε
με την υπ’ αρ. 43/11.12.2019 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου

(Α’

200/12122019),

τροποποιήθηκε με το άρθρο

όπως

μόνο της υπ’ αρ.

43/29.10.2020 Πράξης του (Α’ 218/10.11.2020) και
μετονομάζεται σε Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων
Στρατηγικής Σημασίας με Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου που εκδίδεται κατ’ εψαρμογή του άρθρου
8 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
η) Προγραμματική Περίοδος Η χρονική περίοδος του

Προγράμματος είναι πενταετής. Με την απόψαση της
Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας, μετην οποία εγκρίνονται το Πρόγραμμα και
οι επιμέρους συμβάσεις που εντάσσονται σε αυτό,
μπορεί να ορίζεται μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια
της τιρογραμματικής περιόδου, αν αυτό επιβάλλεται
από ειδικούς λόγους, όπως ιδίως οιλοιπές δεσμεύσεις
της χώρας, το ύψος των διαθέσιμων πόρων και ο
Προγραμματισμός των διαρθρωτικών ταμείων της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.
Άρθρο 5
της υλοποίησης των συμβάσεων
του Αναπτυξιακού Προγράμματος
Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής

Άρθρο 127 ν. 4799/21

Έγκριση

Άρθρο 127
Χρηματοδότηση των

Σημασίας μέσω ΣΔΙΤ Τροποποίηση της
-

Συμβάσεων του Προγράμματος

παρ. 4 του άρθρου 127 του ν. 4799/2021

1.

Το πρώτο εδάψιο της παρ. 4 του άρθρου 127
του ν. 4799/2021 (Α’ 78) τροποποιείται με
την προσθήκη επιψύλαξης και η παρ. 4

Κάθε

σύμβαση που εγκρίνεται από την
Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής
Σημασίας και εντάσσεται στο Πρόγραμμα, σύμψωνα
με τις διατάξεις του παρόντος, υλοποιείται με τους

διαμορψώνεται ως εξής:

πόρους

«4. Με την επιψύλαξη του τέταρτου
εδαψίου της περ. β του άρθρου 126, για την
έγκριση της υλοποίησης των συμβάσεων

ή διεθνείς
πόρους και για την υλοποίησή τους μπορεί ιδίως να
επιλέγεται η σύμπραξη μεταξύ Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή οι διατάξεις για τις
συμβάσεις παραχώρησης.

που

προσδιορίζονται

με

την

απόψαση

έγκρισης. Η χρηματοδότηση των συμβάσεων μπορεί

του Προγράμματος μέσω Σύμπραξης
Ιδιωτικού
Τομέα,
Δημοσίου
και
η
αρμοδιότητα της Διυπουργικής Επιτροπής
Σ.Δ.Ι.Τ. (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) που προβλέπεται στην
περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 3389/2005 (Α’
232), ασκείται από την Κυβερνητική
Επιτροπή του παρόντος. Οι. αρμοδιότητες
των περ. β’, γ’ και δ’ του ίδιου άρθρου του
ν. 3389/2005, σε ό,τι αψορά τα έργα του
Προγράμματος,
ασκούνται
από
τη
Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.
ή από την Κυβερνητική
Επιτροπή. Μετά την έκδοση της εγκριτικής

να προέρχεται από εθνικούς, ενωσιακούς

2. Για τον προσδιορισμό της χρηματοδότησης,
λαμβάνονται υπόψη από την Κυβερνητική Επιτροπή
ιδίως οι δεσμεύσεις από το εκάστοτε ισχύον
Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο
Δη μοσιονομικής
Στρατηγικής,
δυνατότητες
οι
εναλλακτικής

παρόντος, επέρχονται οι συνέπειες του

χρηματοδότησης από τα επιμέρους χρηματοδοτικά
προγράμματα
και.
εργαλεία
της
ΕΕ
η
συμπληρωματικότητά τους και η δυνατότητα
συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, σι ανάγκες που
προκύπτουν από άλλα προγράμματα ανάπτυξης που
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων

άρθρου 5 του ν. 3389/2005 και για την

Επενδύσεων

απόψασης της Κυβερνητικής Επιτροπής του

υλοποίηση

εν γένει των έργων αυτών

εψαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου νόμου.
Ανάκληση της απόφασης σύμψωνα με τις
προβλέψεις της παρ. 3 του ίδιου ανωτέρω
άρθρου επέρχεται μόνο με απόψαση της
Κυβερνητικής Επιτροπής του παρόντος».

ή

από τις άλλες πηγές χρηματοδότησης,
οι ανάγκες που προκύπτουν από έργα της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου που δεν
ολοκληρώνονται εντός αυτής, οι ανάγκες ωρίμανσης
συμβάσεων για μελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ, στο ΕΣΠΑ
σε άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή προγράμματα,
καθώς και οι προοπτικές της οικονομίας γιατο χρονικό
διάστημα προγραμματισμού. Με απόψαση της

ή

Κυβερνητικής Επιτροπής, που εκδίδεται μετά από
αιτιολογημένη πρόταση του δικαιούχου του
Προγράμματος, μπορεί να αναθεωρείται ο συνολικός
προϋπολογισμός του Προγράμματος ή επιμέρους
σύμβασης
τη
διάρκεια
αυτού
της
κατά
εψόσον
προγραμματικής περιόδου,
αυτό επιτρέπεται
από τους όρους και τις ειδικές προβλέψεις που
διέπουν την οικεία πηγή χρηματοδότησης.

3. Για την υλοποίηση των συμβάσεων που έχουν
ενταχθεί στο Πρόγραμμα μπορεί να εψαρμόζονται
αναλόγως τα άρθρα 11 παρ. 3 έως και 13 του ν.
4608/2019 (Α’ 66) και το άρθρο 13 του ν. 4146/2013
(Α’ 90).
4. Για την έγκριση της υλοποίησης των συμβάσεων
του Προγράμματος μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα, η αρμοδιότητα της Διυπουργικής
Επιτροπής Σ.Δ.Ι.Τ. (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.) που προβλέπεται στην
περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 3389/2005 (Α’ 232),
ασκείται από την Κυβερνητική Επιτροπή του
παρόντος. Οι αρμοδιότητες των περ. β’, γ’ και δ’ του
ίδιου άρθρου του ν. 3389/2005, σε ό,τι αψορά τα έργα
του Προγράμματος, ασκούνται από τη Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ. ή
από την Κυβερνητική Επιτροπή. Μετά την έκδοση της
εγκριτικής απόΦασης της Κυβερνητικής Επιτροπής του
παρόντος, επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 5 του
ν. 3389/2005 και για την υλοποίηση εν γένει των
έργων αυτών εψαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου
νόμου. Ανάκληση της απόψασης σύμψωνα με τις
προβλέψεις της παρ. 3 του ίδιου ανωτέρω άρθρου
επέρχεται

μόνο

με

απόψαση

της

Κυβερνητικής

Επιτροπής του παρόντος.
Άρθρο 3 του ν. 3389/2005

Άρθρο ό
Συγκρότηση της Διϋπουργικής Επιτροπής
Συμπράξεων Δημόσιου
και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε,Σ,Δ.ΙΤ.)

Άρθρο 3
Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.)

Το πρώτο εδάιο του άρθρου 3 του ν.
3389/2005 (Α’ 232) τροποποιείται με την
προσθήκη

του

Υπουργού

Επικρατείας,

Η Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ. αποτελείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών,

Μ εταψορών

και

επιχειρησιακή

Δικτύων, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό

υποστήριξη του Πρωθυπουργού κατά τον
των
προγραμματισμό
εψαρμοσμένο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως
τακτικά μέλη με τους νόμιμους αναπληρωτές τους και

δημοσίων πολιτικών και το πρώτο εδάψιο

τον Υπουργό

διαμορψώνεται ως εξής:

καθέναν από τους Δημόσιους Φορείς, οι οποίοι

αρμοδίου

για

την

ή

τους Υπουργούς που εποπτεύουν

προβλέπεται να συμμετάσχουν στη Σύμπραξη

ή

ή

και να

«Η Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ. αποτελείται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον Υπουργό

συμβληθούν στη Σύμβαση Σύμπραξης ως

Οικονομικών, τον Υπουργό Περιβάλλοντος

νόμιμους αναπληρωτές τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης,

και Ενέργειας, τον Υπουργό Υποδομών και

Ανταγωνιστικότητας,

Παρεπόμενα Σύμψωνα, ως έκτακτα μέλη,
Υποδομών,

και οτα

ή

Μ εταψορών

τους
και

Μεταψορών και τον Υπουργό Επικρατείας,
αρμόδιο για την επιχειρησιακή υποστήριξη
του Πρωθυπουργού κατά τον εψαρμοσμένο
προγραμματισμό των δημοσίων πολιτικών,
ως τακτικά μέλη με τους νόμιμους
αναπληρωτές τους και τον Υπουργό ή τους
Υπουργούς που εποπτεύουν καθέναν από
τους

Δημόσιους
να
προβλέπεται

Φορείς, οι οποίοι
συμμετάσχουν
στη
Σύμπραξη ή και να συμβληθούν στη
Σύμβαση Σύμπραξης ως ή και στα

Παρεπόμενα Σύμψωνα, ως έκτακτα μέλη,
τους νόμιμους αναπληρωτές τους.»

ή

Δικτύων

ή

ο νόμιμος αναπληρωτής του προεδρεύει
της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ., εποπτεύει το έργο της και έχει την
ευθύνη της υποβολής των σχετικών εισηγήσεων προς
αυτήν.
Η Δ.Ε.ΣΔ.Ι.Τ. αποψασίζει κατόπιν εισηγήσεων της
Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα,
σύμψωνα με τα ειδικώς
προβλεπόμενα στα εδάψια (αα) έως (οτστ) της
παραγράψου 2 του άρθρου 4.
Η λειτουργία της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. διέπεται από τις διατάξεις
του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α’). Η Δ.Ε.ΣΔ.ΙΤ.
εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική για την εκτέλεση
έργων και την παροχή υπηρεσιών με τη συμμετοχή
ιδιωτικών κεψαλαίων.
Με αποψάσεις της η Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.:
(α) εγκρίνει την υπαγωγή Συμπράξεων στις διατάξεις
του νόμου αυτού ή ανακαλεί τέτοιες εγκρίσεις,
σύμψωνα με την παράγραψο 3 του άρθρου 5,
(β) αποψασίζει την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του καταβλητέου στους Ιδιωτικούς
Φορείς συμβατικού ανταλλάγματος,
(γ) αποψασίζει για τη συμμετοχή

ή

μη του Δημοσίου
στη χρηματοδότηση της κατασκευής των έργων ή της
παροχής των υπηρεσιών που αποτελούν το
αντικείμενο της Σύμπραξης,
(δ) λαμβάνει κάθε άλλη συναψή απόψαση.
30.

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολο)ιούμενης ρύμισης που
Καταρούμενες διατάξεις
προ8λέπουν κατάργηση
Με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν επέρχεται
κατάργηση ισχυουσών διατάξεων.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2022
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Αριθμ. 15 / 4 / 2022
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)
Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του
Επενδύσεων με τίτλο: ι<Ανατιτυξιακός Νόμος

—

Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη>.

Α.
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων,
τα ακόλουθα:
Ι.
Διασαφηνίζονται σι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) σε σχέση με αυτές της Διαχειριστικής Αρχής
ΕΣΠΑ-ΔΑΜ και των λοιπών Διαχειριστικών Αρχών ΕΣΠΑ 2021-2027.
Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπεται : 1) η συνεργασία με τη Διαχειριστική
Αρχή ΕΣΠΑ ΔΑΜ στον σχεδιασμό και την αναθεώρηση των υποκείμενων
Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), ϋ) ο
συντονισμός της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτό εθνικών
ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης, πλην του Προγράμματος Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) εντός του ΕΣΠΑ 2021-2027, 111) η
παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας, του Πράσινου Ταμείου και άλλων προγραμμάτων και Ταμείων,
προκειμένου να εντοπίσει και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση δράσεων που
σχετίζονται με τους Τομείς πολιτικής της ΔΑΜ κ.λπ.
-

2.
Ορίζεται ότι, η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ επικουρείται από
τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων αντί της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού που ισχύει, και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του
ίδιου Υπουργείου.
3.
Καταργείται για τις Εμβληματικές Επενδύσεις Στρατηγικής Σημασίας σε
μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας
προβλεπόμενο
το
όριο
προϋπολογισμού των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) ευρώ.
4.
Προβλέπεται ότι, στις συμβάσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος
Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (εφεξής, Πρόγραμμα) δεν περιλαμβάνονται,
ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισμού τους και τον τρόπο
χρηματοδότησής τους : α) οι συμβάσεις που υλοποιούνται μέσω Σύμπραξης

Ι

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα εντός των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
ΔΑΜ 2021-2027, και β) σι συμβάσεις για την υλοποίηση των οποίων, μέσω
σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο δημόσιος φορέας υποβάλλει αίτηση
υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3389/2005 απευθείας στη Διυπουργική Επιτροπή
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Επιπροσθέτως εναρμονίζονται με
τα ως άνω αναφερθέντα και σι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4799/2021
σχετικά με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος.
Επανακαθορίζεται η σύνθεση της Διϋπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων
5.
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.) με την προσθήκη του Υπουργού
Επικρατείας, αρμοδίου για την επιχειρησιακή υποστήριξη του Πρωθυπουργού
κατά τον εφαρμοσμένο προγραμματισμό των δημοσίων πολιτικών.

Β.
Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού από την κατάργηση του προβλεπόμενου ορίου
προϋπολογισμού των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) ευρώ για τις
Εμβληματικές Επενδύσεις Στρατηγικής Σημασίας σε μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και τη συνακόλουθη διεύρυνση της βάσης αυτών.

Αθήνα, 21

Ιανουαρίου 2022

Η Γενική Διευθύντρια
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Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο
νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»
—

Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας, προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την κατάργηση του
προβλεπόμενου ορίου προϋπολογισμού των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων
(75.000.000) ευρώ για τις Εμβληματικές Επενδύσεις Στρατηγικής Σημασίας σε
μονάδες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη συνακόλουθη διεύρυνση της
βάσης αυτών.
Η εν λόγω δαπάνη Θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισμού.
Αθήνα, 21 Ιανουάριου 2822
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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