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Υπουργού
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στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης:

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5
ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6

Χ

1

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

3

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

4

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας.

5

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.
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Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Με την υπ΄ αρ. 4/23.12.2019 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής
Πολιτικής (Β΄ 4893) κυρώθηκε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),
το οποίο αποτελεί για την Ελληνική Κυβέρνηση ένα Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα
του Κλίματος και της Ενέργειας.
Στο ΕΣΕΚ περιλαμβάνεται ένας αναλυτικός οδικός χάρτης για την επίτευξη
συγκεκριμένων ενεργειακών και κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030. Το ΕΣΕΚ
παρουσιάζει και αναλύει προτεραιότητες και μέτρα πολιτικής σε ένα ευρύ φάσμα
αναπτυξιακών και οικονομικών δραστηριοτήτων προς όφελος της ελληνικής
κοινωνίας, καθιστώντας το κείμενο αναφοράς για την επόμενη δεκαετία.
Το ΕΣΕΚ αναδεικνύει τις προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει
η χώρα μας σε θέματα ενέργειας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και έχει
ως στόχο να αποτελέσει το βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής για
την ενέργεια και το κλίμα την επόμενη δεκαετία, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Στρατηγική επιδίωξη της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι οι ενεργειακοί και κλιματικοί
στόχοι, που τίθενται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ μέχρι το έτος 2030, να συμβάλλουν
καθοριστικά στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση (ΔΑΜ) με τον πιο οικονομικά
ανταγωνιστικό τρόπο για την εθνική οικονομία, να επιτύχουν τη δραστική μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να αναδείξουν, τελικά, τη χώρα μας ως
ένα από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχει υιοθετήσει φιλόδοξους
κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό
πρόγραμμα μέτρων και πολιτικών, τοποθετώντας τη χώρα στο επίκεντρο των
εξελίξεων της Ενεργειακής Ένωσης τόσο για το 2030 όσο και μακροπρόθεσμα για το
έτος 2050.
Η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση συνδυάζεται με την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και την προστασία των
καταναλωτών, εγκαθιδρύοντας ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης της εθνικής
οικονομίας, αξιοποιώντας με τον βέλτιστο τρόπο εθνικούς και ευρωπαϊκούς
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και υιοθετώντας τους κατάλληλους μηχανισμούς
αγοράς, σύμφωνα και με την ενωσιακή νομοθεσία.
Εμβληματικός στόχος στο πλαίσιο της νέας κυβερνητικής στρατηγικής για το ΕΣΕΚ,
αποτελεί το ιδιαίτερα φιλόδοξο, αλλά παράλληλα και ρεαλιστικό πρόγραμμα για τη
δραστική και οριστική μείωση του μεριδίου λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, την
απολιγνιτοποίηση δηλαδή, με εμπροσθοβαρές χρονικό πρόσημο κατά την επόμενη
δεκαετία και την πλήρη απένταξή του από το εγχώριο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής
μέχρι το έτος 2028.
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Ο στόχος αυτός ενσωματώνει το όραμα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά και να
εξορθολογίσει άμεσα το κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας.
Το πρόγραμμα της απολιγνιτοποίησης της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής προβλέπει
την παράλληλη υιοθέτηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη στήριξη των
ελληνικών λιγνιτικών περιοχών για αυτή τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο.
Σε αυτό το πλαίσιο, με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις, επιδιώκονται η οικονομική
διαφοροποίηση και η περιβαλλοντική αποκατάσταση των περιοχών που
εξαρτώνται, τόσο από την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη, στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας και στον Δήμο Μεγαλόπολης, όσο και από τη χρήση πετρελαίου για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου
και Κρήτης, σε συμμόρφωση με τις σχετικές επιταγές των ενωσιακών πολιτικών στο
πλαίσιο του «Green Deal» για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, σε μία κλιματικά
ουδέτερη και κυκλική οικονομία.
2.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Η λιγνιτική δραστηριότητα έχει υψηλό κόστος παραγωγής που επιβαρύνεται
επιπλέον από το κόστος εκπομπών CO2. Πέραν αυτού, το κόστος παραγωγής
ρεύματος από πετρέλαιο στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο από αυτό στην
ηπειρωτική χώρα, με αποτέλεσμα τη χρέωση όλων των καταναλωτών της χώρας με
τα τέλη Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) στις ίδιες τιμές με
αυτές της ηπειρωτικής χώρας.
Η απεξάρτηση της οικονομίας από το ρυπογόνο καύσιμο του λιγνίτη αποτελεί
βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ο στόχος της απολιγνιτοποίησης
υποστηρίζει με τον πιο εμφατικό τρόπο την φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος και υποστηρίζεται πλήρως από τα διεθνή
ενεργειακά και οικονομικά δεδομένα. Ταυτόχρονα, κατατάσσει την Ελλάδα στην
εμπροσθοφυλακή της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής και υπέρ της δίκαιης
ενεργειακής μετάβασης.
Μακροπρόθεσμα,
το
πρόγραμμα
απολιγνιτοποίησης
της
εγχώρας
ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να προσπορίσει σημαντικό όφελος για την
κοινωνία, την οικονομία, την υγεία και το περιβάλλον, τόσο στο τοπικό όσο και στο
εθνικό επίπεδο, ωστόσο, μεσοπρόσθεσμα, το πρόγραμμα ολικού αναπτυξιακού
μετασχηματισμού των λιγνιτικών περιοχών της χώρας αναμένεται να προκαλέσει
και κόστος, καθώς η μακροχρόνια εξάρτηση από τον κύκλο της εξόρυξης και
παραγωγής λιγνίτη έχει διαμορφώσει μια οικονομική βάση, η οποία, σε
περιφερειακό τουλάχιστον επίπεδο, θα απωλέσει ένα μείζον υποσύνολο των
συνιστωσών της στη φάση της ενεργειακής μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα.

3.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Άμεσα αφορά στους απασχολούμενους στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ
Α.Ε.) και στους απασχολούμενους σε υποστηρικτικές της εξόρυξης και της
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ηλεκτροπαραγωγής ιδιωτικές επιχειρήσεις (συνεργεία επισκευών, υπεργολάβοι
εκσκαφών).
Έμμεσα, αλλά σημαντικά, αφορά στο σύνολο της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας
των περιοχών σε μετάβαση, ιδίως δε στις επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και
υπηρεσίες, προς τον πληθυσμό των περιοχών αυτών, οι οποίες μεσοπρόθεσμα θα
πληγούν από τη συρρίκνωση της σχετικής ζήτησης, λόγω της μείωσης του
διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, και στους καταναλωτές της αγοράς
ενέργειας.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4.

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ Χ
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;
1. Ν. 4759/2020 (Α’ 245),
2. Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ): 52/2019 (Α’ 213), 1/2020 (Α’ 26), 49/2020
(Α’ 259), 37/2021 (Α΄173)
3. Υπό στοιχεία Y35/22.9.2021 (Β’ 4405) απόφαση του Πρωθυπουργού.

5.

Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας
Με το σχέδιο νόμου δημιουργούνται νέα θεσμικά
όργανα, απολύτως αναγκαία για την διαχείριση των
χρηματοδοτικών πόρων και τη διευκόλυνση των
επενδύσεων έργων ΔΑΜ, τα οποία ως επί το πλείστον
απαιτούν τροποποίηση υφιστάμενου νόμου, όπως του
ν. 4759/2020 (A’ 245).
Ειδικότερα, κρίθηκε ως αναγκαία η νομοθετική
ii) με αλλαγή διοικητικής αποσαφήνιση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 του ν.
πρακτικής
4447/2016 (Α’ 241), περί των ειδικών πολεοδομικών
συμπεριλαμβανομένης σχεδίων, και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4759/2020
της δυνατότητας νέας (Α’ 245), περί των μεταβατικών διατάξεων του
ερμηνευτικής
Κεφαλαίου Γ’ του ως άνω νόμου, στο οποίο περιέχονται
προσέγγισης της
μεταβατικές ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμησης
υφιστάμενης
και τους οργανωμένους υποδοχείς, καθώς υπήρχαν
νομοθεσίας;
διαφορετικές ερμηνείες από όργανα της Διοίκησης που
τις καθιστούσαν δυσχερώς εφαρμόσιμες.
iii) με διάθεση
Περιέχεται σχετική πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου.
περισσότερων
i) με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόφασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;
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ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

Συναφείς πρακτικές

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;

ΝΑΙ

Χ

ΟΧΙ



6.
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα:

i) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του ΟΟΣΑ:

ii) σε όργανα της Ε.Ε.:

Aναφορικά με τη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης,
λήφθηκαν υπόψιν πρακτικές που εφαρμόστηκαν στη
Γερμανία και την Ισπανία, ιδίως όσον αφορά στη
συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την
υλοποίηση της ΔΑΜ των περιοχών στις οποίες γίνονται οι
επεμβάσεις.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
(European Green Deal)

iii) σε διεθνείς
οργανισμούς:

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης
7.

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



Χ





Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ



Χ

Χ

Χ
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Χ

8.

Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;
1. Αποκατάσταση των λιγνιτικών εδαφών και
τελική μεταβίβασή τους στο Ελληνικό
Δημόσιο.
2. Προσέλκυση επενδύσεων.
3. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
1. Κατασκευή υποδομών επί των εδαφών που
θα περιέλθουν στο Δημόσιο, καθώς και για την
υλοποίηση δημοσίων έργων στις λοιπές, εκτός
των εδαφών αυτών, περιοχές ΔΑΜ.
2. Μετασχηματισμός της οικονομικής βάσης
των Ζωνών Απoλιγνιτοποίησης σε κατεύθυνση
πιο ανταγωνιστική, πράσινη και καινοτομική.

i) βραχυπρόθεσμοι:

ii) μακροπρόθεσμοι:
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9.

Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δείκτης παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας
Επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ
Αριθμός επιχειρήσεων που
ανοίγουν ανά κλάδο και
περιφέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε
αυτές
Αριθμός επιχειρήσεων που
κλείνουν ανά κλάδο και
περιφέρεια και αντίστοιχος
αριθμός απασχολουμένων σε
αυτές
Διοικητικό κόστος σύστασης
επιχειρήσεων
Μέσος χρόνος σύστασης
επιχειρήσεων (ημέρες)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρόσ
φατα
στοιχε
ία

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Επιδιωκόμενος στόχος
(3ετία)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

86

53

57

59

Ν/Α

Ν/Α

57

53

51

19,9%
1,4%

18,9%
1,7%

16,1%
1,9%

15,3%
2,4%

16,9%
1,7%

16,8%
Ν/Α

19,6%
2,1%

21,9%
2,1%

23,6%
2,1%

2,2%

2,2%

2,2%

1,5%

1,5%

1,5%

1,4%

1,4%

1,3%

13

13

12,5

12

4

4

3,5

3,5

3

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων
ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά κεφαλή
Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται
από βιολογικούς καθαρισμούς
Ποσοστό των ακτών που κρίνονται
κατάλληλες για κολύμβηση σε σχέση με το
σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν
ακτών
Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου
ύδρευσης κατ’ έτος
Ποσοστό
οικιακών
&
βιομηχανικών
απορριμμάτων που διατέθηκαν σε άλλες
χρήσεις (π.χ. ανακύκλωση, παραγωγή
ενέργειας, λιπασματοποίηση)
Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε
ΧΥΤΑ
Ποσοστό
δασικών
εκτάσεων
που
καταστράφηκαν από πυρκαγιά / σύνολο
δασικών εκτάσεων
Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή
τεχνητό
τρόπο)
εκτάσεων
/σύνολο
κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές
Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε
σχέση με την συνολική έκταση της χώρας

7

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/).
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του

ΟΟΣΑ

Ποσοστό
του
προϋπολογισμού
που
διατίθεται
για
θέματα
προστασίας
περιβάλλοντος
Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή
Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας
Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας κατά κεφαλή
Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου ανά τριετία

ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Εξέλιξη την τελευταία 5ετία

Πρόσφατα
στοιχεία

Επιδιωκόμενος
στόχος (3ετία)

Θέσπιση νέων χρήσεων γης (πυρήνες Ζ.ΑΠ),
στρ.
Εκκίνηση διαδικασιών δημιουργίας
Επιχειρηματικών Πάρκων (στρ.)
Εκτάσεις που θα παραχωρηθούν στο
Δημόσιο, στρ.
Δημιουργία διοικητικών φορέων και
μηχανισμών υποστηρικτικών της ΔΑΜ
(αριθμός)

Ψηφιακή διακυβέρνηση
10.

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:
ΑΜΕΣΗ  ή/και ΕΜΜΕΣΗ 
i) Εάν είναι άμεση,
εξηγήστε:

Δεν έχει εφαρμογή.

ii) Εάν είναι έμμεση,
εξηγήστε:
11.

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού)
ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:

12.

Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με
άλλα υφιστάμενα συστήματα ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Αναφέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

13.

Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού
συστήματος ΝΑΙ 
ΟΧΙ 
Εξηγήστε:
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Κατ’ άρθρο
ανάλυση
αξιολογούμενης
ρύθμισης
14.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου
Άρθρο
1

2

3

4

5

Στόχος
Στην προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται ο σκοπός του σχεδίου
νόμου, το οποίο επιχειρεί να επιλύσει την εξίσωση της δίκαιης
αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης, που εξαρτώνται από
την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη, και των Περιφερειών Βορείου
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, που εξαρτώνται από τη
χρήση πετρελαίου, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως
οι περιοχές αυτές αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027.
Στην προτεινόμενη διάταξη περιγράφεται το αντικείμενο του
σχεδίου νόμου, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία αφενός μεν
ενός συστήματος διακυβέρνησης του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης, αφετέρου δε ενός πλέγματος μέτρων
για την οικονομική και παραγωγική διαφοροποίηση των εδαφών
που επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις της μετάβασης.
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται η οργάνωση και η
λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ), η οποία λειτουργεί ως
αυτοτελής δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρμόδιο για
θέματα ΔΑΜ Υπουργό, με κύρια αρμοδιότητα τον κεντρικό
σχεδιασμό και προγραμματισμό των πολιτικών ΔΑΜ, την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης
των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ και τη
διαχείριση και τον συντονισμό της αξιοποίησης όλων των
διαθέσιμων εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.
Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται η διάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, η οποία αποτελείται από: α) τη
Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, β) τη Διεύθυνση
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης, γ) τη
Διεύθυνση Παρατηρητηρίου και Διοικητικής Υποστήριξης, και δ)
το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.
Με την προτεινόμενη διάταξη συστήνεται, εντός της Ειδικής
Υπηρεσίας
ΔΑΜ,
Διαχειριστική
Αρχή
Επιχειρησιακού
Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ
(Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ) για τη διαχείριση των πόρων που
συνδέονται με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
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για τη ΔΑΜ στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής
Ανάπτυξης για τα έτη 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027).
Με την προτεινόμενη διάταξη συστήνεται Διεύθυνση Στρατηγικού
Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης, εντός της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ, με κύρια αρμοδιότητα τον κεντρικό σχεδιασμό
και συντονισμό των πολιτικών ΔΑΜ, στο πλαίσιο της κατάρτισης
και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΣΔΑΜ) και του σχεδιασμού του Προγράμματος Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), εντός του ΕΣΠΑ 2021-2027,
καθώς, επίσης, και τον σχεδιασμό και την αναθεώρηση των
υποκείμενων Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).
Με την προτεινόμενη διάταξη συστήνεται Διεύθυνση
Παρατηρητηρίου και Διοικητικής Υποστήριξης, εντός της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ, με κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση της
επίτευξης των στόχων του ΣΔΑΜ και τον σχεδιασμό των
απαραίτητων διαδικασιών για τη λειτουργία της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ, πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ ΔΑΜ.
Με την προτεινόμενη διάταξη συστήνεται Τμήμα Νομικής
Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, με κύρια αρμοδιότητα τη νομική
υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ για τη νομική διαχείριση
των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των
αρμοδιοτήτων της και για τη μελέτη των βέλτιστων νομοθετικών
πρακτικών διεθνώς για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που
ανακύπτουν από την απεξάρτηση περιφερειών, ή και τομέων, από
βιομηχανικές διεργασίες έντασης εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου από τη χρήση λιγνίτη.
Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι στην Ειδική Υπηρεσία
ΔΑΜ προΐσταται Διοικητής, ο οποίος είναι πρόσωπο υψηλής
επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας, σε
τομείς σχετικούς με τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ,
και καθορίζονται οι αρμοδιότητες και η θητεία του.
Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι το έργο του Διοικητή
της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ υποστηρίζεται από το Γραφείο
Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, και ρυθμίζεται η στελέχωσή
του.
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται η στελέχωση της
Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, μέσω προσλήψεων και αποσπάσεων,
καθώς, επίσης, και ζητήματα κατάστασης του προσωπικού της.
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η ενίσχυση του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με στελεχικό δυναμικό,
μέσω προσλήψεων και αποσπάσεων, για την αντιμετώπιση των
αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών, που έχουν επιφορτιστεί με
την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που
χαρακτηρίζονται ως έργα ΔΑΜ.
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται τα θέματα των
δαπανών λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, οι οποίες
βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις
εγγράφονται, κάθε έτος, σε ιδιαίτερο φορέα και με ιδιαίτερους
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κωδικούς στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα σύστασης
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Επιτροπών
Αξιολόγησης έργων ΔΑΜ, με κύρια αρμοδιότητα την αξιολόγηση
των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υλοποιούνται εξ ολοκλήρου
εντός των περιοχών που καλύπτουν τα ΕΣΔΙΜ, εφόσον
παρουσιάζουν συμβατότητα με τους στόχους της ΔΑΜ, όπως
αυτοί αποτυπώνονται στα ως άνω ΕΣΔΙΜ, καθώς και την
αξιολόγηση των αιτήσεων μίσθωσης των ακινήτων από τους
επενδυτικούς φορείς, επί των οποίων θα υλοποιούνται τα
επενδυτικά σχέδια. Συνεπώς, για τον χαρακτηρισμό ενός
επενδυτικού σχεδίου ως έργου ΔΑΜ, πέραν της διαπίστωσης
πλήρωσης του αντικειμενικού γεωγραφικού κριτηρίου, απαιτείται
η αξιολόγηση της επένδυσης για να διαπιστωθεί η πλήρωση ή μη
του ποιοτικού κριτηρίου της συμβατότητας της αξιολογούμενης
επένδυσης με τους στόχους των ΕΣΔΙΜ. Επιπλέον, για την
επίτευξη του στόχου της ταχύτερης υλοποίησης των επενδύσεων
που υλοποιούνται εντός των πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
(ΖΑΠ) της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), καθώς
και των επενδύσεων που υλοποιούνται εντός των περιοχών που
καλύπτουν τα ΕΣΔΙΜ, παρέχεται το κίνητρο της ταχείας
αδειοδότησης του νομοθετικού πλαισίου των στρατηγικών
επενδύσεων.
Με την προτεινόμενη διάταξη συστήνεται νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)», με κύριο σκοπό την αναβάθμιση
και αξιοποίηση των εδαφών, τα οποία περιλαμβάνονται στις ΖΑΠ,
τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών προοπτικών ανάπτυξής
τους, την προσέλκυση και προώθηση επενδύσεων και
επενδυτικών συνεργασιών και την «end-to-end» υποστήριξη των
επενδυτών, την εκτέλεση και διαχείριση έργων υποδομής και
ανάπτυξης, την ωρίμανση, ανάθεση και παρακολούθηση έργων,
υπό τη μορφή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ),
ως βασικός τελικός δικαιούχος και ενδιάμεσος φορέας
διαχείρισης του Προγράμματος ΔΑΜ και ως επισπεύδων φορέας
για τη σύνταξη των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), καθώς
και ως αναθέτουσα αρχή διαχείρισης και εκμετάλλευσης
ακινήτων. H επιλογή της δημιουργίας του συγκεκριμένου νομικού
σχήματος συνδέεται άρρηκτα και εξυπηρετεί απευθείας την
εθνική επιλογή της ταχείας απολιγνιτοποίησης στις περιοχές που
περιλαμβάνονται στις ΖΑΠ της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν.
4759/2020.
Στην προτεινόμενη διάταξη περιέχονται οι εξουσιοδοτικές
διατάξεις του Μέρους Β’ του σχεδίου νόμου, με τις οποίες
ρυθμίζεται η οργάνωση της διοικητικής υποστήριξης της Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης.
Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 155 του ν.
4759/2020 (Α’ 245) και επέρχονται ειδικότερες νομοτεχνικές
βελτιώσεις. Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι στη σύναψη της

53

18

19

20

21

προγραμματικής σύμβασης της παρ. 3 συμπράττει και ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ η αρμοδιότητα σύναψης της
προγραμματικής σύμβασης της παρ. 4 μετατίθεται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.)». Ακολούθως, στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4
περιορίζεται το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης της
ως άνω παραγράφου, ως προς τις απαλλοτριώσεις.
Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται οι παρ. 1 και 3 του
άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 147) και ρυθμίζονται ζητήματα που
αφορούν τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) των περιοχών
επέμβασης, τα οποία θα εγκριθούν και θα υλοποιηθούν στο
πλαίσιο αποκατάστασης των εδαφών μετάβασης (Περιοχές ΖΑΠ).
Ειδικότερα αποσαφηνίζεται ότι η περιοχή επέμβασης των ΕΠΣ του
άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) μπορεί να αποτελείται και από
μη όμορα τμήματα, καθώς στην υφιστάμενη μορφή του άρθρου
δεν αναφέρεται αν η περιοχή επέμβασης επιβάλλεται να είναι
ενιαία ή αν μπορεί να αποτελείται από διακριτά μέρη.
Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι ο φορέας κίνησης της
διαδικασίας ΕΠΣ μπορεί να είναι κύριος μέρους ή του συνόλου της
περιοχής επέμβασης.
Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 32
του ν. 4759/2020 (Α’ 245) και παρέχονται ευνοϊκότεροι όροι
δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές των ΖΑΠ, στις οποίες θα
εγκριθούν ΕΠΣ. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα, ανάλογα με
τις τοπικές ιδιαιτερότητες, η υπέρβαση των όρων δόμησης που
ισχύουν για τις εκτός σχεδίου περιοχές, να φθάσει έως το τριάντα
τοις εκατό (30%). Σημειώνεται δε ότι το όριο αυτό είναι σημαντικά
κατώτερο των όρων δόμησης που προβλέπεται για τους
οργανωμένους υποδοχείς. Η αύξηση του ποσοστού υπέρβασης
δικαιολογείται, αφενός λόγω της αναπτυξιακής προτεραιότητας
που δίνεται πλέον στη ΔΑΜ, των πρώην εξαρτημένων από το
λιγνίτη περιοχών, και αφετέρου λόγω του ότι στις περιοχές αυτές
θα κατασκευαστούν πολύ υψηλού επιπέδου υποδομές (με
χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης) που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αυξημένης
δόμησης.
Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 156 του ν.
4759/2020 (Α΄ 245), ώστε να παρασχεθούν οι εύλογες και
αναγκαίες διευκολύνσεις για την ταχεία αδειοδοτική ωρίμανση
και εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.).
Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της εφαρμογής της Πράσινης
Συμφωνίας, η οποία αποτελεί τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διάταξη
υπαγορεύεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος,
οι οποίοι συναρθρώνονται στους πυλώνες της ανάπτυξης της
εθνικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, προβλέπεται η κατεδάφιση
κτιρίων της ΔΕΗ ΑΕ (ιδίως Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί - ΑΗΣ και
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22

23

24

συνοδές εγκαταστάσεις ορυχείων) εντός των Πυρήνων ΖΑΠ. Οι
ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες των υλικών της κατεδάφισης
μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποκατάσταση των εκτάσεων
των λιγνιτωρυχείων και των λιγνιτικών ΑΗΣ, στο πλαίσιο της
κυκλικής οικονομίας. Ενόψει αυτών, προβλέπεται ρητά η
δυνατότητα απόθεσης των εν λόγω αποβλήτων στις παρακείμενες
αποθέσεις των λιγνιτωρυχείων για λόγους αποκατάστασης, αφού
προηγουμένως αφαιρεθούν τα τυχόν επικίνδυνα ή εν δυνάμει
επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην εκάστοτε Απόφαση
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).
H δε παραγόμενη τέφρα από την καύση του λιγνίτη αποτελεί
χρήσιμο υποπροϊόν, το οποίο αξιοποιείται κατά την ανάμιξή του
με τα άγονα υλικά εκσκαφών και χρησιμοποιείται, απευθείας και
χωρίς επεξεργασία, για τη βελτίωση των γεωτεχνικών ιδιοτήτων
των αποθέσεων αγόνων υλικών. Οι σταθεροποιητικές
(ποζολανικές) ιδιότητες της τέφρας την έχουν καταστήσει χρήσιμο
δομικό υλικό και την καθιστούν το πλέον κατάλληλο υλικό
σταθεροποίησης εδαφών. Ακολούθως, για την τέφρα που
παράγεται ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται το επιτρεπτό της περαιτέρω
χρήσης της, λογιζόμενης ως υποπροϊόντος του άρθρου 5 του ν.
4819/2021 (Α’ 129).
Με την προτεινόμενη διάταξη διευκρινίζεται ότι η σκοπούμενη
απόληψη λιγνιτικού κοιτάσματος εντός των Πυρήνων ΖΑΠ, η
οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, λαμβάνει χώρα
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του Κανονισμού
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ, Β’ 1227/2011).
Στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση
αδειοδότησης των αποστραγγιστικών γεωτρήσεων των ορυχείων.
Η διαδικασία αποστράγγισης υλοποιείται κατά τις ειδικότερες
προβλέψεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών
Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.), μέσω υδρογεωτρήσεων, μόνο σε ενεργά
ορυχεία κατά τη λειτουργία τους, το οποίο δεν καταλαμβάνει τη
μεταλιγνιτική περίοδο.
Επιπροσθέτως, η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των
υδατορεμάτων εντός ορυχείων δεν αντανακλά τις τεχνικές
ιδιαιτερότητες της εξορυκτικής διαδικασίας και, επομένως,
αποτυγχάνει να διασφαλίσει την περιβαλλοντική προστασία των
υδατορεμάτων εντός ορυχείων, κατάσταση που επιβαρύνεται
από την ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία οριοθέτησης. Επιπλέον,
αγνοεί τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Κ.Μ.Λ.Ε., που περιλαμβάνει
ρητές
ρυθμίσεις
προστασίας
των
υδατορεμάτων,
προσαρμοσμένες στις τεχνικές ιδιαιτερότητες της εξορυκτικής
δραστηριότητας. Ακολούθως και προς αντιμετώπιση των
παραπάνω, με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η θέσπιση
μιας σαφούς και απλούστερης διαδικασίας για την οριοθέτηση
των υδατορεμάτων εντός των μεταλλευτικών περιοχών, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στη μεταλλευτική νομοθεσία.
Με την προτεινόμενη διάταξη προωθείται η υλοποίηση της
κάλυψης των αναγκών των τηλεθερμάνσεων τόσο κατά το
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25

26

27

28

29

μεταβατικό στάδιο, όσο και μετά την απόσυρση των υφιστάμενων
λιγνιτικών μονάδων των εξαρτημένων περιοχών. Για την
υλοποίηση του στόχου αυτού, προβλέπεται η ίδρυση
Διαδημοτικής
Επιχείρησης
Τηλεθερμάνσεων
Δυτικής
Μακεδονίας, της οποίας το θεσμικό καθεστώς αποσαφηνίζεται.
Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα των ίδιων των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) ως μοναδικών
μετόχων των υφιστάμενων επιχειρήσεων τηλεθέρμανσης, να
ιδρύσουν Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθερμάνσεων. Επίσης,
προβλέπεται η δυνατότητα των υφιστάμενων επιχειρήσεων
τηλεθέρμανσης να αναλαμβάνουν την κατασκευή, συντήρηση και
λειτουργία των έργων διασύνδεσης και μεταφοράς θερμικής
ενέργειας, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται ο δημόσιος
χαρακτήρας και η χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων.
Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου
6 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί των προγραμμάτων και
δικαιούχων του Πράσινου Ταμείου, ώστε ειδικά για τη
χρηματοδότηση βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού
ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις περιοχές
μετάβασης, όπως αυτές οι περιοχές αναφέρονται στα Εδαφικά
Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027, να εγκρίνονται με κοινή
απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του
διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
Στην προτεινόμενη διάταξη περιέχεται εξουσιοδοτική διάταξη για
την οργάνωση και λειτουργία της Διαδημοτικής Επιχείρησης
Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συστήνεται με το
παρόν σχέδιο νόμου.
Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται το νομικό πλαίσιο της
απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων
Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ ΑΕ («Κλάδος Μεταλιγνιτικής
Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.»), η οποία θα διενεργηθεί,
σύµφωνα µε τη διαδικασία και τους όρους υφισταµένων νόµων
περί εταιρικών µετασχηµατισµών και καθορίζονται τα
περιουσιακά
στοιχεία
που
περιλαμβάνονται
στον
μεταβιβαζόμενο κλάδο.
Με την προτεινόμενη διάταξη εξειδικεύεται το νομικό πλαίσιο για
τη μεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων
Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία
απόσχισης και μεταβίβασης του συγκεκριμένου κλάδου.
Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται, σε συμμόρφωση με
πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ
2515/2013, 2517/2013 2518/2013 και 2519/2013), το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των εδαφών τα οποία, ενώ έχουν
απαλλοτριωθεί με δαπάνες της ΔΕΗ ΑΕ, περιήλθαν κατά
κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατ’ εφαρμογή της παραπάνω
νομολογίας, ορίζεται ότι η ΔΕΗ ΑΕ καθίσταται κυρία των εκτάσεων
αυτών, εφόσον καταβάλλει πλήρως οιεσδήποτε αποζημιώσεις
οφείλει για τις εκτάσεις των απαλλοτριώσεων. Παράλληλα,
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προβλέπονται ειδικότερες προβλέψεις για την αξιοποίηση των
παραπάνω εδαφών, υπό την επιφύλαξη της δασικής νομοθεσίας.
Στην προτεινόμενη διάταξη περιέχονται οι μεταβατικές διατάξεις
του Μέρους Ε’ του σχεδίου νόμου, για την απόσχιση του Κλάδου
Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων ΖΑΠ ΔΕΗ.
Στην προτεινόμενη διάταξη περιέχεται εξουσιοδοτική διάταξη του
Μέρους Ε’, για την απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής
Αξιοποίησης Πυρήνων ΖΑΠ ΔΕΗ.
Στην προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου
νόμου.
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Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών

18.

Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ
ΜΟΣ

Χ

Χ

Χ

Μείωση δαπανών

Χ

Χ

Εξοικονόμηση
χρόνου

Χ

Αύξηση εσόδων

ΑΜΕΣΑ

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /
αποτελεσματικότη
τα

ΕΜΜΕΣ
Α

Βελτίωση
παρεχόμενων
υπηρεσιών
Δίκαιη
μεταχείριση
πολιτών
Αυξημένη
αξιοπιστία /
διαφάνεια
θεσμών
Βελτιωμένη
διαχείριση
κινδύνων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

Χ

ΔΑΜ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ

Χ

Χ

Άλλο

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣ
ΗΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ
Ο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο
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Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου εισάγονται ρυθμίσεις, που σχετίζονται με την απεξάρτηση από
την εξόρυξη και χρήση λιγνίτη και πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, προς μια κλιματικά
ουδέτερη και κυκλική οικονομία, η οποία θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις οικονομικές και κοινωνικές
επιπτώσεις που θα επιφέρει η ως άνω μετάβαση στις περιοχές εξόρυξης λιγνίτη και στα νησιά τα οποία
καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες, κυρίως από αυτόνομους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
19.

Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Χ

Υποδομή /
εξοπλισμός

Χ

Προσλήψεις /
κινητικότητα

Χ

Ενημέρωση
εκπαίδευση
εμπλεκομένων
Άλλο

ΓΙΑ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
& ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Στήριξη και
λειτουργία
διαχείρισης
Διαχείριση
αλλαγών κατά
την εκτέλεση
Κόστος
συμμετοχής
στη νέα
ρύθμιση

Χ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΜ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Άλλο

Χ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Το κόστος της μετάβασης υπό το καθεστώς της ΔΑΜ αναμένεται να καλυφθεί από διάφορες πηγές, όπως το
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης, προκειμένου να
αποφευχθεί η οποιαδήποτε κοινωνικοποίησή του. Μεσοπρόθεσμα το κόστος αυτό θα αναπληρωθεί από το
οικονομικό όφελος που θα επιφέρει η μετάβαση στο νέο καθεστώς απολιγνιτοποίησης.
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20.

Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ,
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΓΟΡΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΔΑΜ

Αναγνώριση /
εντοπισμός
κινδύνου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Διαπίστωση
συνεπειών
κινδύνων
στους στόχους
Σχεδιασμός
αποτροπής /
αντιστάθμισης
κινδύνων
Άλλο

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πιλοτική
εφαρμογή

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

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

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:
Η απεξάρτηση από την εξόρυξη και χρήση λιγνίτη και πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
προς μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, αναμένεται να επιφέρει πρόσκαιρες επιπτώσεις στην
παραγωγή και στην απασχόληση, ιδίως στις περιοχές εξόρυξης. Ωστόσο οι επιπτώσεις αυτές θα αμβλυνθούν
τάχιστα από το προσδοκώμενο όφελος εφαρμογής του καθεστώς της ΔΑΜ, η οποία, πλέον της προστασίας
του περιβάλλοντος, θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα και συνοχή των τοπικών κοινωνιών στις οποίες λαμβάνουν
χώρα οι επεμβάσεις.
Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική
επισύναψη).
21.
Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης
και της αξιολογούμενης ρύθμισης.
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την
22.

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους
συναρμόδιους Υπουργούς



Συνεργασία με άλλα
υπουργεία / υπηρεσίες


Συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς /
Ανεξάρτητες Αρχές


Διεθνής διαβούλευση

Η κατάρτιση του ΕΣΔΑΜ, συμπεριλαμβανομένου του
συστήματος διακυβέρνησης που το διέπει, υπήρξε
αποτέλεσμα
εκτεταμένης
και
πολυεπίπεδης
διαβούλευσης.
Ειδικότερα, σε επίπεδο υπουργείων και υπηρεσιών, ο
σχεδιασμός του ΣΔΑΜ, του ΠΔΑΜ και των τριών (3)
ΕΣΔΙΜ
των
επηρεαζόμενων
περιοχών,
διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες
αυτών.
Σε επίπεδο κοινωνικών φορέων/ανεξάρτητων αρχών,
οργανώθηκε, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), εταιρική σχέση με τη
συμμετοχή φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως
επίσης με εκπροσώπους επιστημονικών και
ακαδημαϊκών φορέων, ερευνητικών κέντρων,
επιμελητηρίων, εργατικών κέντρων και σωματείων
εργαζομένων.
Στο πλαίσιο αυτής της εταιρικής σχέσης, ο σχεδιασμός
και το σύστημα διακυβέρνησης και υλοποίησης της
ΔΑΜ τέθηκαν υπόψη όλων των φορέων και
συνδιαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις
απόψεις τους.
Ο σχεδιασμός της ΔΑΜ εδράζεται στις ευρωπαϊκές
πολιτικές για την κλιματικά ουδέτερη οικονομία των
κρατών μελών και καλύπτεται χρηματοδοτικά από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.
Ως εκ τούτου, η διαμόρφωσή του έχει τεθεί στην
κρίση των αρμόδιων διευθύνσεων της Ε.Ε. (όπως DG
Regio, DG Empl, DG Com).
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23.

Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.opengov.gr
(ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης)
Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε μέσω του
δικτυακού τόπου διαβουλεύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων
http://www.opengov.gr/ypoian και διήρκησε από 12.10.21
(ώρα 08:00) έως 19.10.21 (ώρα 08:00). Στη διαβούλευση
Αριθμός
υποβλήθηκαν 4 σχόλια επί της αρχής και 76 σχόλια επί των
συμμετασχόντων
άρθρων. Η ικανοποιητική συμμετοχή στη δημόσια
4
διαβούλευση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου κατέδειξε
το έντονο ενδιαφέρον της κοινωνίας για τα υπό ρύθμιση
θέματα. Ο δημόσιος διάλογος, τα σχόλια των πολιτών και
των φορέων οδήγησαν σε περαιτέρω επεξεργασία των
διατάξεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Σχόλια που
υιοθετήθηκαν

2

Επί της αρχής του νομοσχεδίου υποβλήθηκαν τέσσερα (4)
σχόλια, τα οποία συνοψίζονται ως κατωτέρω:

Επί των γενικών
αρχών («επί της
αρχής») της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Στο σύστημα διακυβέρνησης της μετάβασης στη
μεταλιγνιτική εποχή, στην άμεση ενεργοποίηση του
Παρατηρητηρίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και
τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ειδική
Υπηρεσία ΔΑΜ.
Ελήφθησαν υπόψη τα σχόλια περί δημιουργίας
Παρατηρητηρίου και αναφοράς των φορέων τοπικής
αυτοδιοίκησης στο νομοσχέδιο.

Σχόλια που δεν
2
υιοθετήθηκαν
(συμπεριλαμβανο
μένης επαρκούς
αιτιολόγησης)
Υποβλήθηκαν σχόλια επί της οργάνωσης του συστήματος
διακυβέρνησης, των οποίων η υιοθέτηση δεν κρίθηκε
σκόπιμη.
Αριθμός
Επί των άρθρων συμμετασχόντων
της
αξιολογούμενης
ρύθμισης

39
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Σχόλια
που
υιοθετήθηκαν : 3
1. Να αποτυπωθεί
ότι η διάρκεια
ζωής της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ
δεν περιορίζεται
στην
προγραμματική
περίοδο
20212027,
αλλά
εκτείνεται πέραν
αυτής και για όσο
υφίστανται
οι
ανάγκες της ΔΑΜ.
2.
Άμεση
ενεργοποίηση του
Παρατηρητηρίου
για τη Δίκαιη
Αναπτυξιακή
Μετάβαση και τη
συμμετοχή
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σ’
αυτό. Στο βαθμό
που η σχετική
πρόβλεψη
απορρέει ήδη από
το
Πρόγραμμα
Δίκαιης
Αναπτυξιακής
Μετάβασης,
η
πρόβλεψη
ενεργοποίησης
του
Παρατηρητηρίου
στο σχέδιο νόμου
και η απονομή σ’
αυτό εποπτικής
φύσεως
αρμοδιοτήτων,
αποτελεί
προϋπόθεση
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Για το άρθρο 1 «Σκοπός» υποβλήθηκαν τρία (3 ) σχόλια, τα
οποία συνοψίζονται ως ακολούθως:
Διαχωρισμός των περιοχών μετάβασης σε περισσότερο και
λιγότερο πληττόμενες και ειδική αναφορά στα εγκεκριμένα
ΕΣΔΙΜ.
Για το άρθρο 3 «Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ» υποβλήθηκαν τρία
(3) σχόλια, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως:
Σχετικά με τη διάρκεια της ειδικής υπηρεσίας ΔΑΜ
υποβλήθηκε σχόλιο, η διάρκεια της Ειδικής Υπηρεσίας να
παραταθεί και μετά το έτος 2027.
Για το άρθρο 4 «Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ»
υποβλήθηκε το εξής ερώτημα:
Έχει γίνει κάποια μελέτη κόστους για αυτό το
οργανόγραμμα; Για τα νομικά θέματα δεν μπορεί να
αποφαίνεται το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή Ειδική
Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης του Υπουργείου
Ανάπτυξης;
Για το άρθρο 5 «Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού
Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ
ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ» υποβλήθηκαν πέντε (5) σχόλια, τα οποία
συνοψίζονται ως ακολούθως:
1. Να προβλεφθεί ρητά ότι η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΔ
ΔΑΜ θα έχει κατά τόπους μονάδες στις έδρες των
Περιφερειών του Προγράμματος με αντικείμενο τη
διαχείριση των πόρων που προβλέπονται για κάθε
αντίστοιχη Περιφέρεια.
2. Δεν αναφέρονται αναλυτικά οι πόροι και από ποια
ταμεία θα αντληθούν.
3. Ειδικότερα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
προτείνεται οι έδρες των υπηρεσιών να βρίσκονται στην
Πτολεμαΐδα, στον δήμο Εορδαίας και στον Δήμο
Αμυνταίου, καθόσον αυτές είναι οι πληττόμενες περιοχές
κατά 80% επί του συνόλου.
Επίσης, να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των απασχολουμένων
άμεσα και έμμεσα στην περίοδο ακμής της δραστηριότητας
της εξόρυξης λιγνίτη και να ενισχυθούν αυτές οι περιοχές,
οι οποίες επλήγησαν περισσότερο και έχουν τη μεγαλύτερη
ανεργία, λόγω της απολιγνιτοποίησης.
4. Τμήμα του Προγράμματος μπορεί να εκχωρείται σε
νομικά πρόσωπα της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 13 του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265), όπως για παράδειγμα στη Μετάβαση
Α.Ε.
5. Να προβλεφθεί ρητά ότι η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΔ
ΔΑΜ θα εδρεύει στις έδρες των Περιφερειών του
Προγράμματος και θα στελεχώνεται κυρίως από το
επιστημονικό προσωπικό της περιοχής (κριτήρια
εντοπιότητας) με αντικείμενο τη διαχείριση των πόρων που
προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη Περιφέρεια.
Να συσταθούν δύο υπηρεσίες μια στη Δυτική Μακεδονία
και μια στη Μεγαλόπολη, για να είναι εφικτή η συνεργασία

δημοκρατικής
διακυβέρνησης
που θα ενισχύσει
τη λογοδοσία και
την διαφάνεια.

με τις τοπικές αναπτυξιακές εταιρίες, με τις δημοτικές
επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια, τις τεχνικές υπηρεσίες των
τελικών δικαιούχων, τα τοπικά γραφεία μελετών και
συναφών ειδικοτήτων, καθώς και με τα αρμόδια
υπουργεία. Επιπλέον, εάν παραστεί ανάγκη σύναψης
συμβάσεων με επιστήμονες ή επιχειρήσεις, να υπάρχει
δέσμευση για επιλογή αποκλειστικά του τοπικού
3. Δεν αναφέρεται
ανθρώπινου δυναμικού με διαδικασίες που θα λαμβάνουν
σε κανένα σημείο χώρα αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία.
ο
ρόλος
της Για το άρθρο 6 «Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και
τοπικής
Συντονισμού Χρηματοδότησης», υποβλήθηκαν έξι (6)
αυτοδιοίκησης.
σχόλια, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως:
1. Να συμπεριληφθεί πρόβλεψη, ώστε η Επιτελική
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
Χρηματοδότησης να συνεχίζει το έργο της και μετά το
πέρας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027.
Στην παρ. 2δ να προστεθεί η συνεργασία της Επιτροπής και
με τους κατά περίπτωση επιστημονικούς φορείς.
Να προστεθεί ότι δύναται να προετοιμάσει το περιεχόμενο,
μέτρα, δράσεις και πόρους για τις επόμενες
προγραμματικές περιόδους και άλλα χρηματοδοτικά μέσα.
2. Άρθρο 6 παρ. 2(α):
Ο σχεδιασμός πολιτικών γίνεται από την κυβέρνηση και όχι
από επιτελικές διευθύνσεις.
Άρθρο 6, παρ. 2(β): ο σχεδιασμός και η επικαιροποίηση των
υποκείμενων εδαφικών σχεδίων δίκαιης αναπτυξιακής
μετάβασης είναι αρμοδιότητα της επιτελικής διεύθυνσης.
Οι πληττόμενοι δήμοι πού θα έχουν συμμετοχή;
Άρθρο 6, παρ. 2(δ): πώς ορίζονται οι κατά περίπτωση
κοινωνικοί εταίροι για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση
σχετικών πολιτικών;
Άρθρο 6, παρ. 2(ζ): «η παρακολούθηση εθνικών και
διεθνών εξελίξεων στους τομείς πολιτικής…..όπου τούτο
κρίνεται απαραίτητο». Πώς θα κρίνει η επιτροπή πότε θα
υπάρχει ενημέρωση ή πότε θα γίνουν συναντήσεις
παρακολούθησης προόδου;
Άρθρο 6, παρ. 3: το τμήμα σχεδιασμού και στρατηγικής
καθώς και το τμήμα αξιολόγησης και υλοποίησης έργων
δεν θα πρέπει να έχει την απαιτούμενη εμπειρία στη
στελέχωση; Δεν θα πρέπει να αξιοποιηθεί το εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό της περιοχής και να μπουν
κριτήρια εντοπιότητας στη στελέχωση, καλύπτοντας
πολυπόθητες και αναγκαίες θέσεις εργασίας;
3. Οι παράγραφοι δ) και ζ) του άρθρου 6 να συμπληρωθούν
ως εξής:
«δ) η συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της Διαχειριστικής
Αρχής ΕΣΠΑ ΥΠΑΝΕΠ – ΔΑΜ, τις Υπηρεσίες και τους
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και τους κατά
περίπτωση κοινωνικούς εταίρους και φορείς της Κοινωνίας
των Πολιτών, όπως περιβαλλοντικούς εταίρους, μη
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κυβερνητικές οργανώσεις, και φορείς που είναι υπεύθυνοι
για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των
θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία, της ισότητας των φύλων και της
καταπολέμησης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων
αυτών που για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των
σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των
αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Σχεδίου για τη
ΔΑΜ, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2021-2027
και άλλων προγραμμάτων,
«ζ) η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων
στους τομείς πολιτικής της ΔΑΜ σε σχέση με το ΕΣΠΑ 20212027, καθώς και το σχετικό εθνικό και ενωσιακό
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται και αυτό που αφορά στην προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. ατόμων με αναπηρία),
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε τεχνικές
συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών
Αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με θέματα
εφαρμογής του ΣΔΑΜ, της ενημέρωσης των λοιπών
Μονάδων, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο και της
συνεργασίας με τη Μονάδα Διοικητικής Υποστήριξης για
την τήρηση των σχετικών αρχείων»
4. Προσθήκη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
5. Υπάρχουν ασάφειες ως προς την επιλογή του
προσωπικού της ειδικής υπηρεσίας ΔΑΜ. Η στελέχωση
δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω αποσπάσεων
προσωπικού που απασχολείται στη ΜΟΔ με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας. Με βάση τα περιεχόμενα των αντίστοιχων
άρθρων για τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται δεν
γίνεται καμία αναφορά σε στελέχωση από επιστημονικό
προσωπικό της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής
Μακεδονίας. Ήδη μετρώντας απώλειες εκατοντάδων
θέσεων εργασίας, θα αποτελούσε δείγμα καλής πρακτικής
η απορρόφηση δεκάδων υψηλά καταρτισμένων
επιστημόνων από την περιοχή για την υποστήριξη των
δραστηριοτήτων της μετάβασης.
6. Η περίπτωση (β) να διατυπωθεί ως εξής: «ο σχεδιασμός
και η επικαιροποίηση των υποκείμενων Εδαφικών Σχεδίων
Δίκαιης Μετάβασης, σε συνεργασία με τους φορείς των
περιοχών που εντάσσονται σε αυτά».
Για το άρθρο 8 «Σύσταση Τμήματος Νομικής
Υποστήριξης» υποβλήθηκαν δύο (2) σχόλια, τα οποία
συνοψίζονται ως ακολούθως:
1. Στο άρθρο 8, από τις τέσσερις αρμοδιότητες της νομικής
υπηρεσίας, η πρώτη είναι δεδομένη για κάθε αντίστοιχη
υπηρεσία και οι υπόλοιπες τρεις άπτονται ζητημάτων των
περιοχών απολιγνιτοποίησης, ενώ, το υπό στοιχείο γ)
αφορά σε περιοχές «κατανάλωσης πετρελαίου», που δεν
έχουν καν εδάφη προς αποκατάσταση ή «αξιοποίηση». Από
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το άρθρο αυτό αποδεικνύεται η επ’ ευκαιρία
απολιγνιτοποίησης διάθεση διαμοιρασμού κονδυλίων και
σε περιοχές παντελώς ξένες προς αυτό που θα έπρεπε να
είναι το πραγματικό αντικείμενο του νομοσχεδίου.
2. Στην παράγραφο γ), δεν είναι σαφές ποιοι θα είναι οι
εμπλεκόμενοι στην καταγραφή και πώς θα γίνει η
καταγραφή των μέτρων. Επιπλέον, όσον αφορά στην
αξιολόγηση, δεν είναι σαφή τα κριτήρια τα οποία ορίζουν
την καταλληλότητα των μέτρων.
Για το άρθρο 9 «Διοικητής Υπηρεσίας ΔΑΜ» υποβλήθηκε
το εξής σχόλιο:
Στην παράγραφο 5, προκύπτουν ασάφειες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο γίνεται η σύσταση/επιλογή των ομάδων
εργασίας.
Για το άρθρο 11 «Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ»
υποβλήθηκαν δύο (2) σχόλια ως κατωτέρω:
Να προστεθούν ειδικότητες και θέσεις μηχανικών.
Για το άρθρο 12 «Στελέχωση Υπηρεσιών για την
παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων ΔΑΜ»
υποβλήθηκαν τρία (3) σχόλια, τα οποία συνοψίζονται ως
ακολούθως:
Στελέχωση Υπηρεσιών σε Περιφερειακό επίπεδο και
αύξηση του προσωπικού.
Για το άρθρο 13 «Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας
ΔΑΜ» υποβλήθηκαν δύο (2) σχόλια, τα οποία
συνοψίζονται ως ακολούθως:
Η νέα υπηρεσία να χρηματοδοτείται από τα χρήματα για
τεχνική βοήθεια ή κατανομή των πιστώσεων που θα
διαχειριστεί το ΣΔΑΜ. Οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων
και κτιριακών εγκαταστάσεων να γίνουν στη Δυτική
Μακεδονία,
ώστε
να
αξιοποιηθούν
κτιριακές
εγκαταστάσεις και να είναι αμεσότερη η εποπτεία των
επενδυτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή από τα στελέχη
και το αρμόδιο προσωπικό.
Για το άρθρο 14 «Χαρακτηρισμός Έργων Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης και Μισθώσεις Δημοσίων
Ακινήτων» υποβλήθηκαν εννέα (9) σχόλια, τα οποία
συνοψίζονται ως ακολούθως:
Εξειδίκευση του κινήτρου ταχείας αδειοδότησης στα έργα
ΔΑΜ και της διαδικασίας αδειοδότησης, διάκριση των
περιοχών σε περισσότερο και λιγότερο πληττόμενες
περιοχές, να εμπλουτιστεί το άρθρο για τις Επιτροπές
Αξιολόγησης σχετικά με τα μέλη τους, καθώς και για τις
περιοχές εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης
Ως προς τον χαρακτηρισμό έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης στην παρ. 2, να μην υπάρχει συσχετισμός
αυτών με τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, που για την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι οι εκτάσεις των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Φλώρινας, αλλά να
αφορούν το σύνολο της Δυτικής Μακεδονίας.
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Για το άρθρο 15 «Σύσταση Εταιρείας “ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.”»
υποβλήθηκαν δεκαέξι (16) σχόλια, τα οποία συνοψίζονται
ως ακολούθως:
Σχόλια σχετικά με τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, την έδρα
της εταιρείας, τον σκοπό της εταιρείας για περαιτέρω
εξειδίκευση αυτού, την ένταξη της εταιρείας στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, τη δημιουργία Παραρτημάτων της
εταιρείας στις Περιφέρειες των επηρεαζόμενων περιοχών.
Για το άρθρο 17 «Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια εντός των
Ζωνών Απολιγνιτοποίησης- Τροποποίηση του άρθρου 155
του ν. 4759/2020» υποβλήθηκαν έξι (6) σχόλια, τα οποία
συνοψίζονται ως ακολούθθως:
Σχόλια σχετικά με τα συμβαλλόμενα μέρη των
Προγραμματικών Συμβάσεων του άρθρου 155 του ν.
4759/20, για το περιεχόμενο των προγραμματικών
συμβάσεων αναφορικά με τα ΕΠΣ.
Για τα άρθρα 17, 18, 19 συνολικά υποβλήθηκε μόνο ένα (1)
σχόλιο αναφορικά με τη συμμόρφωση των διατάξεων με τις
διατάξεις του Συντάγματος και ειδικά το άρθρο 24
Για το άρθρο 20 «Υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης εντός Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Αντικατάσταση του άρθρου 156 του ν. 4759/2020»
υποβλήθηκαν τέσσερα (4) σχόλια, τα οποία συνοψίζονται
ως ακολούθως:
Σχόλια σχετικά με την έκδοση των ΑΕΠΟ, για την αλλαγή
χρήσης των εκτάσεων, για τον τρόπο υπολογισμού της
συνολικής ισχύος των λιγνιτικών μονάδων, για τις
επενδυτικές
δραστηριότητες
σε
συγκεκριμένες
επηρεαζόμενες περιοχές, όπως και σχετικά με τη
διαδικασία έγκρισης των ΕΠΣ,
Για το άρθρο 21 «Δυνατότητα απόθεσης των υλικών
κατεδάφισης εντός των ορυχείων – Χαρακτηρισμός της
τέφρας συναπόθεσης ως υποπροϊόντος» υποβλήθηκαν
τρία (3) σχόλια για τη χρήση της τέφρας.
Για το άρθρο 22 «Απόληψη λιγνιτικού κοιτάσματος εντός
των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης» υποβλήθηκαν
δύο (2) σχόλια για τη συνέχεια του τοπικού πόρου
ανάπτυξης και σχετικά με την απόληψη λιγνιτικού
κοιτάσματος
εντός
των
Πυρήνων
Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ).
Για το άρθρο 23 «Οριοθέτηση υδατορεμάτων»
υποβλήθηκαν δύο (2) σχόλια, τα οποία συνοψίζονται ως
ακολούθως:
Για την προστασία των υδατορεμάτων, του υδροφόρου
ορίζοντα, και για την οριοθέτηση ρεμάτων και την
πραγματοποίησή της ενόσω ισχύουν ΑΕΠΟ που έχουν
δεσμευτικούς όρους για τη διαχείριση της ευρύτερης
περιοχής των ορυχείων.
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Για το άρθρο 24 «Σύσταση Διαδημοτικής Επιχείρησης
Τηλεθέρμανσης» υποβλήθηκαν τέσσερα (4) σχόλια, τα
οποία συνοψίζονται ως ακολούθως.
Για την ορθολογική επιλογή των τεχνολογιών που θα
αξιοποιηθούν για την παραγωγή της θερμικής ενέργειας, το
αντικείμενο
δραστηριότητας
της
Διαδημοτικής
Επιχείρησης, καθώς και για τη δυνατότητα ύπαρξης
μηχανισμού έναντι ακραίων διακυμάνσεων στα κόστη
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τα άρθρα 24-25 συνολικά υποβλήθηκε ένα (1) σχόλιο
σχετικά με τη σύσταση πρόσθετων υπηρεσιών στη Δυτική
Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη.
Για το άρθρο 26 «Απόσχιση Κλάδου Μεταλιγνιτικής
Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού» υποβλήθηκαν τρία
(3) σχόλια, τα οποία συνοψίζονται ως ακολούθως:
Σχετικά με τις υποχρεώσεις περιβαλλοντικής ανάπλασης
των εκτάσεων της ΔΕΗ αναφορικά με την εκμετάλλευση
του λιγνίτη και την αναφορά στον σκοπό της εταιρείας στην
οποία θα περιέλθει ο Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης
των Πυρήνων ΖΑΠ ΔΕΗ ΑΕ.
Για το άρθρο 27 «Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη
μεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των
Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού» υποβλήθηκε ένα (1) σχόλιο, το
οποίο συνοψίζεται ως ακολούθως:
Να προβλέπεται ρητώς ότι οι πάσης φύσεως άδειες,
εγκρίσεις και συναφείς υποδομές που σχετίζονται με τη
λιγνιτική δραστηριότητα, θα περιέλθουν στην Εταιρεία που
θα ενσωματωθεί ο Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των
Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., όταν παύσει η λιγνιτική
δραστηριότητα στους πυρήνες Ζ.ΑΠ.
Για τα άρθρα 26 και 27 συνολικά υποβλήθηκε ένα (1)
σχόλιο, το οποίο συνοψίζεται ως ακολούθως:
Για το θεσμικό πλαίσιο της νέας εταιρείας Μεταλιγνιτική
ΑΕ, περί της δυνατότητας κατάτμησης των ακινήτων και
περί της σκοπιμότητας της απόσχισης κλάδου της ΔΕΗ ΑΕ.
Για το άρθρο 28 «Εκτάσεις κυριότητας και εκμετάλλευσης
της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, εντός των Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης» υποβλήθηκαν τέσσερα (4) σχόλια, τα
οποία συνοψίζονται ως ακολούθως:
Για την υποχρέωση της πλήρους καταβολής και εξόφλησης
των εν εξελίξει απαλλοτριώσεων, καθώς και της
ολοκλήρωσης των έργων υποδομής στους υπό
μετεγκατάσταση οικισμούς, τη σκοπιμότητα των
απαλλοτριώσεων, καθώς και για την υποχρέωση της ΔΕΗ
ΑΕ προς αποκατάσταση των εδαφών.
Επίσης, για την υποχρέωση του Κράτους προς προστασία
του περιβάλλοντος βάσει του άρθρου 24 του Συντάγματος.
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Για το άρθρο 30 «Εξουσιοδοτική διάταξη για τους όρους
δόμησης στο πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου
Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης
της
Δημόσιας
Επιχείρησης
Ηλεκτρισμού» υποβλήθηκε ένα (1) σχόλιο.

Σχόλια που δεν
υιοθετήθηκαν 3
(συμπεριλαμβανο
μένης επαρκούς
αιτιολόγησης)

1. Να προβλεφθεί ρητά ότι η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΔ
ΔΑΜ θα έχει κατά τόπους μονάδες στις έδρες των
Περιφερειών του Προγράμματος με αντικείμενο τη
διαχείριση των πόρων που προβλέπονται για κάθε
αντίστοιχη Περιφέρεια.
Προβλέπεται ήδη στο νομοσχέδιο ότι η λειτουργία της
Διαχειστικής Αρχής θα ακολουθεί τη λειτουργία όλων των
Διαχειριστικών Αρχών του ΕΣΠΑ 2021-2027.
2. Προτείνεται η έδρα της εταιρείας (Μετάβαση ΑΕ) να
είναι στη Δυτική Μακεδονία και υποχρεωτικά να ιδρυθούν
παραρτήματα σε όλους τους πληττόμενους δήμους των
περιοχών ΔΑΜ.
Δεν υιοθετήθηκε καθόσον η έδρα θα είναι μεν στην Αθήνα,
αλλά η εταιρεία θα επιχειρεί εκτός Αθηνών όπου
απαιτείται για τις ανάγκες υλοποίησης του ΣΔΑΜ
3. Ο σχεδιασμός και η επικαιροποίηση των υποκείμενων
εδαφικών σχεδίων δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης είναι
αρμοδιότητα της επιτελικής διεύθυνσης. Οι πληττόμενοι
δήμοι πού θα έχουν συμμετοχή;
Η τοπική αυτοδιοίκηση θα εξακολουθήσει να έχει ενεργή
συμμετοχή στις αποφάσεις μέσω της συμμετοχής της στη
Συντονιστική Επιτροπή ΔΑΜ, η οποία εξακολουθεί να
λειτουργεί ως ομάδα εργασίας της Κυβερνητικής Επιτροπής
ΔΑΜ.

Δεν υιοθετήθηκαν στο σύνολό τους σχόλια τα οποία είτε
περιείχαν γενικές αναφορές επί του νομοσχεδίου και επί
της εν γένει πρωτοβουλίας του Υπουργείου, είτε δεν
περιείχαν συγκεκριμένες προτάσεις επί των προτεινόμενων
ρυθμίσεων.
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Στ. Έκθεση νομιμότητας

24.

Συναφείς συνταγματικές διατάξεις
Άρθρα 17, 18, 24, 106 και παρ. 3 άρθρου 117.

25.

Ενωσιακό δίκαιο
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Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο
(συμπεριλαμβανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)



Κανονισμός





Οδηγία

Απόφαση

Άλλα

26.

1. Άρθρο 17 του Χάρτη, σε συνδυασμό με τα άρθρα 5253 αυτού και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
2. Άρθρα 191 έως 193 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
3. Άρθρα 174, 175 και 322 της ΣΛΕΕ.
1. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1056 της 24.6.2021 για τη
θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.
2. Πρόταση Κανονισμού COM(2020) 80 για τη θέσπιση
πλαισίου με στόχο της επίτευξη κλιματικής
ουδετερότητας και την τροποποίηση του Κανονισμού
(ΕΕ) 2018/1999.
3. Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου
2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και
δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη
Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων
και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» (Ανακοίνωση
της Επιτροπής COM(2020) 21/14.1.2020).
Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της
κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030Επενδύουμε σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον προς
όφελος των πολιτών μας» (COM(2020) 562/17.9.2020).

Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών




Ευρωπαϊκή Σύμβαση
των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

Διεθνείς συμβάσεις

Άρθρο 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ

1. Συμφωνία του Παρισιού - Σύμβαση - Πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (2016).
2. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία [COM(2019) 640/
11.12.2019].
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Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και

27.

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών




28.

Ανώτατο ή άλλο εθνικό
δικαστήριο
(αναφέρατε)

Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης
Άρθρο 23: ΣτΕ 2515/2013, 2517/2013 2518/2013 και
2519/2013.

Απόφαση του ΕΔΔΑ της 14-12-2006, Dimitrie Dan
Popescu, appl. 21397/2002

Ανεξάρτητη Αρχή
(αναφέρατε)

Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία
Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης







Νομολογία Δικαστηρίου
Ε.Ε.
Νομολογία Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.

ENOTHTA Ζ: Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29.

Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 17
Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια εντός των Ζωνών ΑπολιγνιτοποίησηςΤροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 4759/2020
Στο άρθρο 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ) και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ): α)
η αναφορά του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 1 στον Δήμο
Μεγαλόπολης εξειδικεύεται, β) τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1
διαμορφώνονται ως αυτοτελής παρ. 2, γ) στη σύναψη της
προγραμματικής σύμβασης της παρ. 3 συμπράττει και ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δ) η αρμοδιότητα σύναψης της
προγραμματικής σύμβασης της παρ. 4 μετατίθεται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.
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Άρθρο 155 ν. 4759/2020
«Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) –Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
(Ε.Π.Σ.)
1. Χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» (Ζ.ΑΠ.):
α. Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την ονομασία «Ζώνη
Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και «Ζώνη
Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας), αντίστοιχα.
β. Ο Δήμος Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την
ονομασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Με-γαλόπολης» (Ζ.ΑΠ.
Μεγαλόπολης).
Χαρακτηρίζονται ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης οι
αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και μονάδων

Α.Ε.), ε) στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 προστίθενται τα τοπογραφικά
διαγράμματα των αναβαθμιζόμενων εκτάσεων, η προγραμματική
σύμβαση της ίδιας παραγράφου περιορίζεται ως προς τις
απαλλοτριώσεις, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 155
Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) - Ειδικά
Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)
1. Χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» (Ζ.ΑΠ.):
α. Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, με την ονομασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης
Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας»
(Ζ.ΑΠ. Φλώρινας), αντίστοιχα.
β. Ο Δήμος Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της
Περιφέρειας
Πελοποννήσου,
με
την
ονομασία
«Ζώνη
Απολιγνιτοποίησης Μεγαλόπολης» (Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης).
2. Χαρακτηρίζονται ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης οι αντίστοιχες
περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και μονάδων παραγωγής ενέργειας της
Δ.Ε.Η. Α.Ε., που βρίσκονται εντός των ορίων των Ζ.ΑΠ..
Εντός των Ζ.ΑΠ. καταστρώνονται και εκτελούνται δράσεις και
προγράμματα, υλοποιούνται παρεμβάσεις και λαμβάνονται μέτρα για
την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των
λιγνιτικών περιοχών.
3. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
(Δ.Ε.Η. Α.Ε.), δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η διενέργεια
διαγωνισμών για την εκπόνηση των μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών
Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) εντός των ανωτέρω Ζ.ΑΠ. με δαπάνες της εταιρείας και
να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας,
συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των Ειδικών Γνωμοδοτικών
Επιτροπών του επόμενου εδαφίου κατά την προετοιμασία, ανάθεση και
εκτέλεση των συμβάσεων μελετών. Με απόφαση του αρμοδίου για
θέματα ΔΑΜ Υπουργού συγκροτούνται Ειδικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές
από στελέχη του Υπουργείου για να υποστηρίζουν τα αρμόδια όργανα
της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως αναθέτουσας αρχής κατά την προετοιμασία και
υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των
συμβάσεων μελετών. Η παραλαβή των μελετών για τα Ε.Π.Σ. των Ζ.ΑΠ.
διενεργείται μετά τη σύμφωνη γνώμη των ως άνω Ειδικών
Γνωμοδοτικών Επιτροπών.
4. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική
Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.) και τον
διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία
κυρώνεται από τη Βουλή, δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η
υλοποίηση των νέων χρήσεων γης και η αναβάθμιση εκτάσεων, που
είχαν περιέλθει στην κυριότητα ή τη χρήση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαμβάνονται στις
Ζ.ΑΠ. του παρόντος.
Με την προγραμματική σύμβαση προβλέπονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των εκτάσεων των συνημμένων
τοπογραφικών διαγραμμάτων, από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά τα ανωτέρω, οι
υποχρεώσεις, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, ο τρόπος
κάλυψης των δαπανών των δράσεων και τα σχετικά χρηματοδοτικά
εργαλεία, ο τρόπος υπολογισμού των διαχειριστικών δαπανών της
Δ.Ε.Η. Α.Ε. και κάλυψής τους, καθώς και ο τρόπος μεταβίβασης στο
Δημόσιο της κυριότητας των υποκείμενων εκτάσεων που είναι στην
κυριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως και κάθε άλλου δικαιώματος ή
υποχρέωσης που τις αφορά και κάθε άλλο ζήτημα για την εξυπηρέτηση
του σκοπού της σύμβασης.».
Άρθρο 18
Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των περιοχών επέμβασης –
Τροποποίηση παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016
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παραγωγής ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., που βρίσκονται εντός των
ορίων των Ζ.ΑΠ..
Εντός των Ζ.ΑΠ. καταστρώνονται και εκτελούνται δράσεις και
προγράμματα, υλοποιούνται παρεμβάσεις και λαμβάνονται μέτρα
για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης αναπτυξιακής
μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.
3. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), δύναται
να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η διενέργεια διαγωνισμών για την
εκπόνηση των μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.)
εντός των ανωτέρω Ζ.ΑΠ. με δαπάνες της εταιρείας και να
καθορίζονται
οι
ειδικότεροι
όροι
της
συνεργασίας,
συμπεριλαμβανομένων των
αρμοδιοτήτων
των
Ειδικών
Γνωμοδοτικών Επιτροπών του επόμενου εδαφίου κατά την
προετοιμασία, ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων μελετών. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
συγκροτούνται Ειδικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές από στελέχη του
Υπουργείου για να υποστηρίζουν τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
ως αναθέτουσας αρχής κατά την προετοιμασία και υλοποίηση των
διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των συμβάσεων
μελετών. Η παραλαβή των μελετών για τα Ε.Π.Σ. των Ζ.ΑΠ.
διενεργείται μετά τη σύμφωνη γνώμη των ως άνω Ειδικών
Γνωμοδοτικών Επιτροπών.
4. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία κυρώνεται
από τη Βουλή, δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η υλοποίηση
των νέων χρήσεων γης και η αναβάθμιση εκτάσεων, που είχαν
περιέλθει στην κυριότητα ή τη χρήση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαμβάνονται
στις Ζ.ΑΠ. του παρόντος.
Με την προγραμματική σύμβαση προβλέπονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των εκτάσεων από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.
κατά τα ανωτέρω, οι υποχρεώσεις, η παρακολούθηση της εκτέλεσης
της σύμβασης, ο τρόπος κάλυψης των δαπανών των δράσεων και τα
σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο τρόπος υπολογισμού των
διαχειριστικών δαπανών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και κάλυψής τους, καθώς και
ο τρόπος μεταβίβασης στο Δημόσιο της κυριότητας των
υποκείμενων εκτάσεων που είναι στην κυριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε.,
όπως και κάθε άλλου δικαιώματος ή υποχρέωσης που τις αφορά και
ο τρόπος παραχώρησης στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. των εκτάσεων, των οποίων η
αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύχθηκε και συντελέ-σθηκε βάσει
του άρθρου 15 του ν. 4273/2014 (Α` 146) με δαπάνες της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
για την εξόρυξη λιγνίτη και οι οποίες θα διατεθούν για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και κάθε άλλο ζήτημα
για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης.».

Περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016
«α. Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως
διοικητικών ορίων, που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς

1. Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), περί
Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) των περιοχών επέμβασης,
προστίθενται νέα τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και η περ. α
διαμορφώνεται ως εξής:
«α. Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως
διοικητικών ορίων, που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς
σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή
στρατηγικής σημασίας, για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των
χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους καταρτίζονται
Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.). Ε.Π.Σ. μπορεί να καταρτιστούν και:
(α) για προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής
προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές
καταστροφές, (β) για περιοχές παρεμβάσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις και (γ) σε
περίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού
σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την πολιτεία, λόγω κρίσιμων
χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την
αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται
σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού.
Η περιοχή για την οποία καταρτίζεται ένα Ε.Π.Σ. ονομάζεται περιοχή
επέμβασης. Η περιοχή επέμβασης μπορεί να αποτελείται από διακριτά
(μη όμορα) τμήματα, εφόσον μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της
υπάρχει λειτουργική ενότητα και εξυπηρετούνται οι στόχοι του Ε.Π.Σ..
Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι να ακολουθηθεί
η διαδικασία προέγκρισης της περ. ε’. Το σύνολο της δημοτικής
ενότητας που περιλαμβάνει την περιοχή επέμβασης αποτελεί την
ευρύτερη περιοχή του Ε.Π.Σ.. Αν η περιοχή επέμβασης εμπίπτει στα
διοικητικά όρια περισσότερων δημοτικών ενοτήτων, το σύνολο των
δημοτικών ενοτήτων αποτελεί την ευρύτερη περιοχή του Ε.Π.Σ.. Εάν τα
όρια της περιοχής επέμβασης ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια μιας
δημοτικής ενότητας, η συνολική έκταση του οικείου δήμου αποτελεί
την ευρύτερη περιοχή της παρούσας.
Η περιοχή που περιβάλλει την περιοχή επέμβασης και βρίσκεται σε
άμεση συσχέτιση με αυτήν λόγω της αλληλεπίδρασης των
πολεοδομικών και λοιπών λειτουργιών της, ονομάζεται ζώνη άμεσης
επιρροής».
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, περί διαδικασίας
σύνταξης και έγκρισης Ε.Π.Σ., προστίθεται περ. δ και η παρ. 3
διαμορφώνεται ως εξής:
«3. α. Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Ε.Π.Σ. γίνεται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τον οικείο Δήμο ή την
οικεία Περιφέρεια ή από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή
προγράμματος. Τα Ε.Π.Σ. υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
β. Η έγκριση των Ε.Π.Σ. γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται
με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από
γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και
Αμφισβητήσεων. Για τις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης, αρμόδιο όργανο για τη γνώμη του προηγούμενου
εδαφίου είναι το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. Η αρμόδια
υπηρεσία και τα αρμόδια Συμβούλια ελέγχουν και την εναρμόνιση του
περιεχομένου των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων με τα Περιφερειακά
Χωροταξικά Πλαίσια, καθώς και τη συμβατότητα με αντίστοιχα σχέδια
(Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, ΤΠΣ, Ε.Π.Σ.) στην ίδια και σε όμορες
δημοτικές ενότητες. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα εγκρίνονται
επίσης οι κατευθύνσεις, οι όροι και τα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση
και υλοποίηση των Ε.Π.Σ., σύμφωνα με τη σχετική Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

72

σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή
στρατηγικής σημασίας, για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των
χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους καταρτίζονται
Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.). Ε.Π.Σ. μπορεί να καταρτιστούν
και: (α) για προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής
προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές
καταστροφές, (β) για περιοχές παρεμβάσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων συγχρημα-τοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις και (γ) σε
περίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού
σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την πολιτεία, λόγω κρίσιμων
χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή
την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που
οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού.
Η περιοχή για την οποία καταρτίζεται ένα Ε.Π.Σ. ονομάζεται περιοχή
επέμβασης. Το σύνολο της δημοτικής ενότητας που περιλαμβάνει
την περιοχή επέμβασης αποτελεί την ευρύτερη περιοχή του Ε.Π.Σ..
Αν η περιοχή επέμβασης εμπίπτει στα διοικητικά όρια περισσότερων
δημοτικών ενοτήτων, το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων αποτελεί
την ευρύτερη περιοχή του Ε.Π.Σ.. Εάν τα όρια της περιοχής
επέμβασης ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια μιας δημοτικής
ενότητας, η συνολική έκταση του οικείου δήμου αποτελεί την
ευρύτερη περιοχή της παρούσας.
Η περιοχή που περιβάλλει την περιοχή επέμβασης και βρίσκεται σε
άμεση συσχέτιση με αυτήν λόγω της αλληλεπίδρασης των
πολεοδομικών και λοιπών λειτουργιών της, ονομάζεται ζώνη άμεσης
επιρροής.».
Παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016
«3. α. Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Ε.Π.Σ. γίνεται από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τον οικείο Δήμο ή την
οικεία Περιφέρεια ή από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου
ή προγράμματος. Τα Ε.Π.Σ. υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.
β. Η έγκριση των Ε.Π.Σ. γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται
με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα
από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και
Αμφισβητήσεων. Για τις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης, αρμόδιο όργανο για τη γνώμη του προηγούμενου
εδαφίου είναι το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. Η
αρμόδια υπηρεσία και τα αρμόδια Συμβούλια ελέγχουν και την
εναρμόνιση του περιεχομένου των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων
με τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, καθώς και τη
συμβατότητα με αντίστοιχα σχέδια (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια,
Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, ΤΠΣ,
Ε.Π.Σ.) στην ίδια και σε όμορες δημοτικές ενότητες.
Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα εγκρίνονται επίσης οι
κατευθύνσεις, οι όροι και τα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση
και υλοποίηση των Ε.Π.Σ., σύμφωνα με τη σχετική Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
γ. Με το προεδρικό διάταγμα έγκρισης των Ε.Π.Σ. μπορεί να
εγκρίνεται και το Ρυμοτομικό Σχέδιο εφαρμογής, όπου αυτό
απαιτείται.
Αν ο φορέας κίνησης της διαδικασίας του Ειδικού Πολεοδομικού
Σχεδίου είναι κύριος της προς πολεοδόμηση έκτασης, η διαδικασία
δημοσιότητας της περ. β` της παρ. 4 του άρθρου 10 παραλείπεται.».

γ. Με το προεδρικό διάταγμα έγκρισης των Ε.Π.Σ. μπορεί να εγκρίνεται
και το Ρυμοτομικό Σχέδιο εφαρμογής, όπου αυτό απαιτείται.
Αν ο φορέας κίνησης της διαδικασίας του Ειδικού Πολεοδομικού
Σχεδίου είναι κύριος της προς πολεοδόμηση έκτασης, η διαδικασία
δημοσιότητας της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 10 παραλείπεται.
δ. Ο φορέας κίνησης της διαδικασίας του Ειδικού Πολεοδομικού
Σχεδίου της περ. α μπορεί να είναι κύριος μέρους ή του συνόλου της
περιοχής επέμβασης. Ειδικά για τις κατηγορίες Ε.Π.Σ. της παρ. 7, για
την κυριότητα ή διασφάλιση της περιοχής επέμβασης εφαρμόζονται οι
οικείες για κάθε κατηγορία διατάξεις.».
Άρθρο 19
Ποσοστό δόμησης εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης –
Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 32 του ν. 4759/2020
Στο άρθρο 32 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί εκτός σχεδίου δόμησης,
προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 32
Εκτός σχεδίου δόμηση
1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων των
νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται
ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν
καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία
πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ ή
άλλα διατάγματα χρήσεων γης) ή από διατάγματα που καθορίζουν
όρους και περιορισμούς δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα
διατάγματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7.1923/16.8.1923 (Α'
228) ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983
(Α' 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α' 152) ή
Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α' 204) και του ν.
4608/2019 (Α' 66) ή αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού δια των
οποίων καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης,
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από
τη νομοθεσία, ιδίως δε το από 6.10.1978 προεδρικό διάταγμα (Δ' 538)
και το από 24.5.1985 προεδρικό διάταγμα (Δ' 270), που δεν έρχονται
σε αντίθεση με το παρόν. Στα γήπεδα αυτά, οι οικοδομικές άδειες
επιβαρύνονται με τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους του
συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ή πέντε τοις χιλίοις (5%ο)
στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού, το
οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, για τη χρηματοδότηση
δράσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές που αντισταθμίζουν την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το γεγονός ότι δομούνται
περιοχές που κατ' αρχήν δεν προορίζονται για δόμηση. Το ανωτέρω
ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ
ούτε και να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
2. Στα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων
των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που
στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά εντός περιοχών στις οποίες
καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία
πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, οι επιτρεπόμενες
χρήσεις γης πρέπει να συνάδουν με τα χωρικά και περιβαλλοντικά
χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να μην λειτουργούν ανταγωνιστικά
προς τις χρήσεις γης στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών
και εντός οργανωμένων μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.
Στις περιοχές αυτές η αρτιότητα και οι όροι δόμησης που ορίζονται με
εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου επιτρέπεται να
είναι ευνοϊκότεροι από τους ισχύοντες για τα γήπεδα της παρ. 1. Ειδικά
ο συντελεστής δόμησης, η κάλυψη, το ύψος και ο όγκος μπορούν να
ορίζονται ευνοϊκότεροι για τη δόμηση από τους αντίστοιχους όρους
στα γήπεδα της παρ. 1 μέχρι 10%. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι αυτοί
δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν
ευχερέστερη τη δόμηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες στις περιοχές
εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και εντός οργανωμένων μορφών
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Άρθρο 32 του ν. 4759/2020
«Άρθρο 32
Εκτός σχεδίου δόμηση
1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων
των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που
στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός περιοχών, στις οποίες
έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από
εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου (ΓΠΣ,
ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ ή άλλα διατάγματα χρήσεων γης) ή από διατάγματα
που καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης σε περιοχές εκτός
σχεδίου, όπως τα διατάγματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του από
17.7.1923/16.8.1923 (Α` 228) του ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου
του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α` 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου
12 του ν. 3986/2011 (Α` 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24 του ν.
3894/2010 (Α` 204) και του ν. 4608/2019 (Α` 66) ή αποφάσεις του
Υπουργού Πολιτισμού δια των οποίων καθορίζονται χρήσεις γης,
όροι και περιορισμοί δόμησης, διέπονται από τις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από τη νομοθεσία, ιδίως δε το από
6.10.1978 προεδρικό διάταγμα (Δ` 538) και το από 24.5.1985
προεδρικό διάταγμα (Δ` 270), που δεν έρχονται σε αντίθεση με το
παρόν. Στα γήπεδα αυτά, οι οικοδομικές άδειες επιβαρύνονται με
τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους του συμβατικού
προϋπολογισμού του έργου ή πέντε τοις χιλίοις (5%ο) στην
περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού, το
οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, για τη χρηματοδότηση
δράσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές που αντισταθμίζουν την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το γεγονός ότι δομούνται
περιοχές που κατ` αρχήν δεν προορίζονται για δόμηση. Το ανωτέρω
ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ
ούτε και να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
2. Στα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός
ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που
στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά εντός περιοχών στις οποίες
καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από
εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, οι
επιτρεπόμενες χρήσεις γης πρέπει να συνάδουν με τα χωρικά και
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να μην
λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις χρήσεις γης στις περιοχές εντός
σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και εντός οργανωμένων μορφών
ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Στις περιοχές αυτές η αρτιότητα
και οι όροι δόμησης που ορίζονται με εργαλεία πολεοδομικού
σχεδιασμού πρώτου επιπέδου επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι
από τους ισχύοντες για τα γήπεδα της παρ. 1. Ειδικά ο συντελεστής
δόμησης, η κάλυψη, το ύψος και ο όγκος μπορούν να ορίζονται
ευνοϊκότεροι για τη δόμηση από τους αντίστοιχους όρους στα
γήπεδα της παρ. 1 μέχρι 10%. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι αυτοί δεν
επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν
ευχερέστερη τη δόμηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες στις περιοχές
εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και εντός οργανωμένων
μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή ή να οδηγούν στην εν
τοις πράγμασι δημιουργία νέων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο
πολεοδομικό σχέδιο.».

ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή ή να οδηγούν στην εν τοις πράγμασι
δημιουργία νέων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο.
3. Με τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) εντός των Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), το προβλεπόμενο στην παρ. 2 ποσοστό για
τον καθορισμό ευνοϊκότερων συντελεστών δόμησης, κάλυψης, ύψους
και όγκου, μπορεί να ανέρχεται κατ’ εξαίρεση έως τριάντα τοις εκατό
(30%) εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ. και έως είκοσι τοις εκατό (20%) εκτός
Πυρήνων Ζ.ΑΠ. αλλά εντός Ζ.ΑΠ.. Η παρέκκλιση εγκρίνεται στο πλαίσιο
της διαδικασίας έγκρισης του Ε.Π.Σ..».
Άρθρο 156 του ν. 4759/2020
Άρθρο 20
Υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής
«Άρθρο 156
Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εντός Ζωνών
Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης
Απολιγνιτοποίησης - Τροποποίηση του άρθρου 156 του ν. 4759/2020
(Ζ.ΑΠ.)
Στο άρθρο 156 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), α) οι παρ. 1 και 5
αντικαθίστανται, β) προστίθενται παρ. 2Α και 6Α, γ) στην παρ. 3
1. Άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται κατά την αδειοδότηση
εξειδικεύονται οι σταθμοί για τους οποίους χορηγούνται οριστικές έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής
προσφορές σύνδεσης και προστίθεται δεύτερο εδάφιο, δ) στην παρ. 7 Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) που
εξειδικεύεται η παραπομπή στον ν. 4414/2016 (Α’ 149), ε) στην παρ. 8 εγκαθίστανται εντός των Πυρήνων των Ζ.ΑΠ., όπως η έγκριση
τροποποιούνται οι επιτρεπτές επεμβάσεις και προστίθενται περ. α, β περιβαλλοντικών όρων και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας,
και γ, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
διεκπεραιώνονται κατ` απόλυτη προτεραιότητα από τις αρχές που
«Άρθρο 156
αδειοδοτούν, καθώς και όλες τις υπηρεσίες και φορείς που
Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Ζώνες γνωμοδοτούν κατά την αδειοδότηση. Ειδικά τα αιτήματα για
βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.)
1. Κάθε άδεια, έγκριση, γνώμη, καθώς και κάθε εν γένει διοικητική Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων
εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων.
πράξη, δήλωση ή δικαιοπραξία για την αδειοδότηση, κατασκευή και
θέση σε λειτουργία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και
2. Για τα έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται εντός των
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), η προθεσμία της
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που εγκαθίστανται εντός των Πυρήνων των Ζωνών υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020
Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), ιδίως οι Αποφάσεις Έγκρισης (Α` 92) αναστέλλεται μέχρι τη έναρξη ισχύος του προεδρικού
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η χορήγηση προσφορών όρων διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου
σύνδεσης και σύναψης σύμβασης σύνδεσης με τους αρμόδιους (Ε.Π.Σ.) της Ζ.ΑΠ.. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν
κωλύει την υποβολή και έγκριση φακέλου Μελέτης
Διαχειριστές, η σύναψη Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης και η
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή φακέλου για την υπαγωγή
έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, συντελείται και σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, για την έκδοση
διεκπεραιώνεται κατ` απόλυτη προτεραιότητα από τις αρχές που απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε
αδειοδοτούν τους αρμόδιους Διαχειριστές και Λειτουργούς, καθώς και πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, αντίστοιχα, από την
όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που γνωμοδοτούν στο πλαίσιο της αρμόδια αρχή του ν. 4014/2011 (Α` 209).
αδειοδότησης. Ειδικά τα αιτήματα για βεβαίωση παραγωγού
3. Για τα έργα αυτά και εφόσον η σύνδεση των σταθμών
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται κατά
προβλέπεται να γίνει σε υφιστάμενους ή υπό κατασκευή
προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων, εντός του ίδιου κύκλου
υποσταθμούς (Υ/Σ), ή γραμμές υψηλής τάσης, ή Κέντρα Υπερυψηλής
υποβολής αιτήσεων.
Τάσης (Κ.Υ.Τ.), όπου συνδέονται υφιστάμενοι λιγνιτικοί σταθμοί, ή
2. Για τα έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται εντός των σταθμοί Α.Π.Ε., ή εγκαταστάσεις ορυχείων, ο Διαχειριστής
Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), η προθεσμία της Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε)
υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α' ή ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
92) αναστέλλεται μέχρι τη έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος (Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε.), χορηγούν οριστικές προσφορές σύνδεσης μετά την
έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 11 του ν. 4685/2020 (Α` 92), κατά
για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) της Ζ.ΑΠ..
παρέκκλιση της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α`
Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύει την υποβολή και
129).
έγκριση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή
φακέλου για την υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις,
4. Εντός της διάρκειας ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο
για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή κάτοχος της βεβαίωσης παραγωγού δύναται να ζητεί την επιστροφή
υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, αντίστοιχα, από της εγγυητικής επιστολής της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α` 107), σε περίπτωση που ο
την αρμόδια αρχή του ν. 4014/2011 (Α' 209).
σταθμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί για λόγους μεταβολής του
2Α. Η έκδοση των Α.Ε.Π.Ο. ή η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
νομικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης, ιδίως για λόγους
Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τα έργα της παρ. 2 δεν κωλύεται από Α.Ε.Π.Ο. που σχετίζονται με τις χρήσεις γης εντός των Ζ.ΑΠ.. Με την
που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι οποίες επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, η οριστική προσφορά
αφορούν άλλες δραστηριότητες εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ..
σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
3. Για τα έργα της παρ. 1, εφόσον η σύνδεση των σταθμών προβλέπεται
5. Εάν, για λόγους μεταβολής του νομικού ή κανονιστικού πλαισίου
να γίνει σε υφιστάμενους ή υπό ανάπτυξη υποσταθμούς (Υ/Σ), ή σε
χωροθέτησης,
ιδίως για λόγους που σχετίζονται με τις χρήσεις γης
γραμμές υψηλής ή υπερυψηλής τάσης, ή σε Κέντρα Υπερυψηλής
εντός των Ζ.ΑΠ., προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς σε άλλη θέση ή
Τάσης (Κ.Υ.Τ.), όπου συνδέονται υφιστάμενοι λιγνιτικοί σταθμοί, ή
μεταβολής των ορίων του πολυγώνου του γηπέδου εγκατάστασης
σταθμοί Α.Π.Ε., ή εγκαταστάσεις ορυχείων, ο Διαχειριστής Ελληνικού των έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ. και των
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε) ή ο συνοδών αυτών έργων, για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση ή έχει
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας εκδοθεί βεβαίωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέπεται
(Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε.), χορηγούν οριστικές προσφορές σύνδεσης μετά την άπαξ και μόνο εντός του Πυρήνα Ζ.ΑΠ. η μεταφορά του τόπου
εγκατάστασης ή η μεταβολή των ορίων του πολυγώνου, μετά από
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έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 11 του ν. 4685/2020, κατά
παρέκκλιση της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129). Ομοίως, οι αρμόδιοι Διαχειριστές προβαίνουν στη χορήγηση
οριστικών προσφορών σύνδεσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο για
τους σταθμούς της παρ. 1, εφόσον η σύνδεση των αντίστοιχων έργων
προβλέπεται να γίνει σε γραμμή υψηλής ή υπερυψηλής τάσης που
διέρχεται εντός των ορίων των Πυρήνων Ζ.ΑΠ..
4. Εντός της διάρκειας ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο
κάτοχος της βεβαίωσης παραγωγού δύναται να ζητεί την επιστροφή
της εγγυητικής επιστολής της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107), σε περίπτωση που ο
σταθμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί για λόγους μεταβολής του νομικού
ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης, ιδίως για λόγους που
σχετίζονται με τις χρήσεις γης εντός των Ζ.ΑΠ.. Με την επιστροφή της
εγγυητικής επιστολής, η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει
αυτοδικαίως να ισχύει.
5. Εάν, για λόγους μεταβολής του νομικού ή κανονιστικού πλαισίου
χωροθέτησης, ιδίως για λόγους που σχετίζονται με τις χρήσεις γης
εντός των Ζ.ΑΠ., προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς σε άλλη θέση ή
μεταβολής των ορίων του πολυγώνου του γηπέδου εγκατάστασης
έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, καθώς και άλλων
ενεργειακών έργων και των συνοδών αυτών έργων, εντός των
πυρήνων των Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση ή έχει εκδοθεί
βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
επιτρέπεται άπαξ και μόνο εντός του Πυρήνα Ζ.ΑΠ. η μεταφορά του
τόπου εγκατάστασης ή τμήματος αυτού ή η μεταβολή των ορίων του
πολυγώνου, μετά από αίτηση του κατόχου της βεβαίωσης ή της άδειας
παραγωγής, στον φορέα αδειοδότησης της παρ. 11 του άρθρου 10 του
ν. 4685/2020 ή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Σε περίπτωση
μεταφοράς του τόπου εγκατάστασης ή μεταβολής των ορίων του
πολυγώνου έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου, η
σχετική αίτηση του παραγωγού υποβάλλεται αποκλειστικά εντός
κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 11 του ν. 4685/2020.
6. Ειδικά για έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ.,
για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης
παραγωγού πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως
αν έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραγωγού, επιτρέπεται η
υποβολή αίτησης στον φορέα αδειοδότησης εντός τριών (3) μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντός κύκλου υποβολής
αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
4685/2020, για τη μεταφορά των σταθμών σε άλλη θέση εντός του
αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για την επέκταση των ορίων των
πολυγώνων εγκατάστασης εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για
τη συνένωση ή διάσπαση των βεβαιώσεων κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στον ν. 4685/2020. Εντός της ίδιας προθεσμίας επιτρέπεται
η υποβολή αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού για έργα
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός Πυρήνων Ζ.ΑΠ. που βρίσκονται σε περιοχές
που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένο δίκτυο με απόφαση της Ρ.Α.Ε.,
εφόσον η συνολική ισχύς των έργων αυτών δεν υπερβαίνει την ισχύ
των εν λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λιγνιτικών
μονάδων του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ.. Οι οριστικές προσφορές για
τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται υπό τον όρο
ότι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. θα τεθούν σε λειτουργία μετά την
πλήρη απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων του αντίστοιχου Πυρήνα
Ζ.ΑΠ..
6Α. Ειδικά για έργα σταθμών αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών
αποθήκευσης, εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει
υποβληθεί ενώπιον της Ρ.Α.Ε. αίτηση για χορήγηση άδειας
παραγωγής, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως
αν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια παραγωγής, επιτρέπεται η υποβολή
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αίτηση του κατόχου της βεβαίωσης στον φορέα αδειοδότησης του
άρθρου 10 του ν. 4685/2020, εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων,
όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
4685/2020.
6. Ειδικά για έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός των πυρήνων των
Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης
παραγωγού πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως
αν έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραγωγού, επιτρέπεται η
υποβολή αίτησης στον φορέα αδειοδότησης εντός τριών (3) μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντός κύκλου υποβολής
αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 4685/2020, για τη μεταφορά των σταθμών σε άλλη θέση εντός του
αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για την επέκταση των ορίων των
πολυγώνων εγκατάστασης εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για
τη συνένωση ή διάσπαση των βεβαιώσεων κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στον ν. 4685/2020. Εντός της ίδιας προθεσμίας
επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης
παραγωγού για έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός Πυρήνων Ζ.ΑΠ. που
βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένο
δίκτυο με απόφαση της Ρ.Α.Ε., εφόσον η συνολική ισχύς των έργων
αυτών δεν υπερβαίνει την ισχύ των εν λειτουργία κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος λιγνιτικών μονάδων του αντίστοιχου Πυρήνα
Ζ.ΑΠ.. Οι οριστικές προσφορές για τους σταθμούς του
προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται υπό τον όρο ότι οι σταθμοί
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. θα τεθούν σε λειτουργία μετά την πλήρη
απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ..
7. Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του δευτέρου εδαφίου
της παρ. 6 του άρθρου αυτού δεν δύναται να συναφθούν συμβάσεις
λειτουργικής ενίσχυσης του ν. 4414/2016 (Α` 149).
8. Σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντλημένων ή υπό
εκμετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η. Α.Ε. είναι επιτρεπτή η
επέμβαση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, μετά από
έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της
κατά τόπον αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, εφόσον δεν είναι εφικτή
η αναδάσωση των εκτάσεων αυτών.
Στην προγραμματική σύμβαση του παρόντος μεταξύ του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. προβλέπεται ως
υποχρέωση η δημιουργία νέων δασών συνολικής έκτασης
μεγαλύτερης κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις εκτάσεις
του προηγούμενου εδαφίου κατά προτεραιότητα εντός των
περιοχών των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων, καθώς
και οι σχετικές προδιαγραφές και κάθε αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της δάσωσης. Το σύνολο των σχετικών φυτεύσεων
ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος του
παρόντος.».

αίτησης προς τη Ρ.Α.Ε., εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3)
μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τη μεταφορά των
σταθμών ή τμήματος αυτών σε άλλη θέση, εντός του αντίστοιχου
Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για την επέκταση ή μείωση των ορίων των πολυγώνων
εγκατάστασης εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για τη συνένωση
ή διάσπαση της αντίστοιχης άδειας παραγωγής. Επί της παραπάνω
αίτησης η Ρ.Α.Ε. αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1)
μηνός από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του
παραγωγού.
7. Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του δευτέρου εδαφίου της
παρ. 6 δεν δύναται να συναφθούν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης
του Πρώτους Μέρους του ν. 4414/2016.
8. Σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντλημένων ή υπό
εκμετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η. Α.Ε., εφόσον δεν είναι εφικτή
η αναδάσωση των εκτάσεων αυτών, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης
Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της κατά τόπον αρμόδιας δασικής
υπηρεσίας, είναι επιτρεπτή η επέμβαση για δραστηριότητες, που
αφορούν στην παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και
ιδίως:
α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Α.Π.Ε.,
β) την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας,
γ) τις εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου, βιομάζας και
παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα.
Στην προγραμματική σύμβαση του παρόντος μεταξύ του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. προβλέπεται ως
υποχρέωση η δημιουργία νέων δασών συνολικής έκτασης
μεγαλύτερης κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις εκτάσεις του
προηγούμενου εδαφίου κατά προτεραιότητα εντός των περιοχών των
εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων, καθώς και οι σχετικές
προδιαγραφές και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της
δάσωσης. Το σύνολο των σχετικών φυτεύσεων ολοκληρώνεται εντός
τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος».
Άρθρο 23
Οριοθέτηση υδατορεμάτων – Τροποποίηση περ. 6 της παρ. Α. του
άρθρου 3 του ν. 4258/2014
Στην περ. 6 της παρ. Α’ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Α’ 94), περί
διαδικασίας οριοθέτησης υδατορεμάτων, προστίθεται δεύτερο
εδάφιο και η περ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Η διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεμάτων δεν υπάγεται σε
καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ΄
εξουσιοδότηση αυτού, εκτός αν πρόκειται για έργα διευθέτησης/
αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία προβλέπονται για την οριοθέτηση
υδατορέματος. Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων εντός της περιοχής
των υπό λειτουργία λιγνιτωρυχείων εντός των πυρήνων Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν.
4759/2020 (Α’ 245) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της
μεταλλευτικής δραστηριότητας και την οριστικοποίηση του
αναγλύφου, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στις σχετικές
Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).».

Άρθρο 25
Έγκριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων Πράσινου Ταμείου Τροποποίηση παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010
Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί
προγραμμάτων και δικαιούχων του Πράσινου Ταμείου, το υφιστάμενο
άρθρο τίθεται ως αυτοτελής περ. α, προστίθεται περ. β’ και η
παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
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Περ. 6 της παρ. Α’ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014
6. Η διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεμάτων δεν υπάγεται σε
καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ΄
εξουσιοδότηση αυτού, εκτός αν πρόκειται για έργα διευθέτησης/
αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία προβλέπονται για την οριοθέτηση
υδατορέματος.

Παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010
«3. Κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δαπάνης,
χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού μεγαλύτερου ή
ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ εγκρίνεται με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου. Κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης
δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ποσού μικρότερου των πενήντα χιλιάδων

«3α. Κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δαπάνης,
χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού μεγαλύτερου ή ίσου
των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ εγκρίνεται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα
από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
Κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς
Φ.Π.Α., ποσού μικρότερου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ
εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου. Με
τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής
των επιχορηγήσεων ή δανείων, οι διαδικασίες και οι όροι καταβολής,
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των
προγραμμάτων.
β. Ειδικά για την χρηματοδότηση βιώσιμων οικονομικών
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού
αποτυπώματος στις περιοχές μετάβασης, όπως αυτές οι περιοχές
αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που
συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027, τα οικεία
χρηματοδοτικά προγράμματα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού
μεγαλύτερου ή ίσου των 50.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εγκρίνονται με
απόφαση του εκάστοτε Υπουργού αρμόδιου για τα θέματα ΔΑΜ,
ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου, η οποία διαμορφώνεται μετά από εισήγηση της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.».
30.

(50.000) ευρώ εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
του Ταμείου. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται το ύψος και ο
τρόπος καταβολής των επιχορηγήσεων ή δανείων, οι διαδικασίες και
οι όροι καταβολής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
εφαρμογή των προγραμμάτων.».

Κατάργηση διατάξεων
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που προβλέπουν κατάργηση

Καταργούμενες διατάξεις

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης

31.

Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων
Σχετική διάταξη
αξιολογούμενης
ρύθμισης

Συναρμόδια Υπουργεία –
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
Ενέργειας
Διατάξεις
Μέρους Γ και
Μέρους Δ
Υπουργείο Οικονομικών
Άρθρα 11, 13,
27
Άρθρο 11
Υπουργείο Εσωτερικών

32.

Αντικείμενο
συναρμοδιότητας

και

Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων
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Αρμόδιο ή
επισπεύδον
Υπουργείο ή
υπηρεσία
Ο αρμόδιος
για θέματα
Δίκαιης
Αναπτυξιακής
Μετάβασης
(ΔΑΜ)
Υπουργός

Εξουσιοδοτική
διάταξη

Είδος
πράξης

Παρ. 1 άρθρου
16

ΥΑ

Παρ. 3 άρθρου
16

Απόφαση

Διοικητής της
Υπηρεσίας
ΔΑΜ

Παρ. 4 άρθρου
16

ΚΥΑ

Ο αρμόδιος
για θέματα
ΔΑΜ
Υπουργός και
ο Υπουργός
Οικονομικών
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Αντικείμενο
Δύναται
να
καθορισθούν,
συμπληρωθούν
και
εξειδικευθούν οι
αρμοδιότητες
των Τμημάτων
της
Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ
του άρθρου 4, οι
θέσεις ευθύνης,
καθώς και η
κατανομή του
προσωπικού της
Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ
στις επιμέρους
Διευθύνσεις,
Τμήματα
και
Οργανικές
Μονάδες αυτής.
Δύναται
να
εξουσιοδοτεί
τους
προϊσταμένους
των οργανικών
μονάδων
της
Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ
να υπογράφουν
κατηγορίες
πράξεων
που
σχετίζονται με
αυτήν.
Καθορίζονται οι
αποδοχές του
προσωπικού του
άρθρου 11, που
προσλαμβάνεται
με
σύμβαση
ιδιωτικού
δικαίου
ορισμένου
χρόνου
και
σχέση έμμισθης
εντολής,
η
μέθοδος και το

Χρονοδιάγραμμα
(ενδεικτική ή
αποκλειστική
προθεσμία)

Παρ. 5 άρθρου
16

ΥΑ

Ο αρμόδιος
για θέματα
ΔΑΜ
Υπουργός

Παρ. 6 άρθρου
16

ΚΥΑ

Ο αρμόδιος
για θέματα
ΔΑΜ
Υπουργός και
ο Υπουργός
Εσωτερικών
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σύστημα
αξιολόγησης της
απόδοσης,
καθώς και ο
προσδιορισμός
τυχόν επιπλέον
ανταμοιβής του
προσωπικού της
παρ. 1 του ως
άνω άρθρου, σε
περίπτωση
επίτευξης
στόχων,
λαμβάνοντας
υπόψη
τη
βαρύτητα
της
θέσης και τον
βαθμό ευθύνης
εκάστου.
Κατανέμονται οι
θέσεις και το
προσωπικό της
παρ.
1
του
άρθρου 11, στις
οργανικές
μονάδες
της
Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ,
καθώς και οι
θέσεις
του
προσωπικού των
οργανικών
μονάδων
της
Ειδικής
Υπηρεσίας.
Ορίζονται
ο
αριθμός
των
θέσεων
του
προσωπικού της
παρ.
2
του
άρθρου 11, που
συστήνονται για
τη
στελέχωση
της
Διαχειριστικής
Αρχής
ΕΣΠΑ–
ΔΑΜ,
η
κατανομή αυτών
στις
Μονάδες
και
τα

Παρ. 8 του
άρθρου 16

ΚΥΑ

Παρ. 9 του
άρθρου 16

ΥΑ

Παρ. 10 άρθρου
16

ΚΥΑ

Παρ. 11 άρθρου
16

ΚΥΑ

Ο αρμόδιος
για θέματα
ΔΑΜ
Υπουργός και
ο Υπουργός
Οικονομικών
Ο αρμόδιος
για θέματα
ΔΑΜ
Υπουργός

απαιτούμενα
προσόντα.
Αποφασίζουν
για τη διάθεση
των πιστώσεων
του άρθρου 13.

Καθορίζονται η
διαδικασία
σύστασης
και
συγκρότησης
των Επιτροπών
της παρ. 1 του
άρθρου 14, τα
μέλη τους, οι
αρμοδιότητές
τους, η θητεία
τους,
η
διαδικασία
αξιολόγησης των
αιτήσεων,
τα
κριτήρια
αξιολόγησης των
αιτήσεων,
η
διαδικασία
καθορισμού των
τιμών μίσθωσης
των
ακινήτων
της παρ. 4 του
ως άνω άρθρου,
η
διαδικασία
μίσθωσης
ακινήτων, καθώς
και κάθε άλλη
αναγκαία
λεπτομέρεια για
την εφαρμογή
του άρθρου 14.
Ο Υπουργός
Καθορίζεται το
Οικονομικών ύψος
της
και ο αρμόδιος αμοιβής
των
για θέματα
μελών
των
ΔΑΜ
Επιτροπών της
Υπουργός
παρ.
1
του
άρθρου 14
Ο Υπουργός
Δύναται
να
Οικονομικών χαρακτηρίζονται
και ο αρμόδιος ως Έργα ΔΑΜ, τα
για θέματα
έργα,
οι
επενδύσεις και

80

ΔΑΜ
Υπουργός

Άρθρο 26

ΚΥΑ

Άρθρο 31

ΥΑ

τα αναπτυξιακά
σχέδια της παρ.
2 του άρθρου 14.
Ο Υπουργός
Ρυθμίζονται
Εσωτερικών
ειδικότερα
και ο
ζητήματα
της
Υπουργός
οργάνωσης και
Περιβάλλοντος λειτουργίας της
και Ενέργειας Διαδημοτικής
Επιχείρησης
Τηλεθέρμανσης
Δυτικής
Μακεδονίας του
άρθρου 24 του
σχεδίου νόμου.
Ο Υπουργός
Δύναται
να
Περιβάλλοντος χορηγείται
και Ενέργειας παρέκκλιση
από
τους
υφιστάμενους
όρους δόμησης
για
τα
συγκεκριμένα
ακίνητα για έργα
κοινής
ωφέλειας
τηρουμένων των
περιορισμών της
παρ.
4
του
άρθρου 27 του
σχεδίου νόμου.

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας
υπηρεσίας
33.

34.

35.

Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας;
Άρθρα 3, 15 και 24
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης
ρύθμισης;
Πρόκειται για ζητήματα που ρυθμίζονται ολιστικά για πρώτη φορά, στο πλαίσιο
της μεταστροφής που πραγματοποιείται με την απολιγνιτοποίηση.
Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου
Από την έναρξη ισχύος του νόμου.
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Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου
οργάνου;
ΝΑΙ 
ΟΧΙ Χ
36.
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά.

Στοιχεία νέων νομικών προσώπων, ανωνύμων εταιρειών ή δημόσιας υπηρεσίας
37.

Επωνυμίες ή ονομασίες και νομικές μορφές
Άρθρο 3: Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ,
Άρθρο 15: «Μετάβαση Α.Ε.».
Άρθρο 24: Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης ΑΕ

38.

Χώροι λειτουργίας των νέων οργάνων
Αθήνα, Δυτική Μακεδονία

39.

40.

Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Τρόπος στελέχωσης των νέων οργάνων
Όπως αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις, ήτοι:
Άρθρο 11 για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ
Άρθρο 15, άρθρο 20 του Καταστατικού της ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ
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Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ–ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

